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A BASZK KÉRDÉS

DANIELE CONVERSI

A sima átmenet: Spanyolország 1978-as
alkotmánya és a nemzetiségi kérdés*

Anacionalista mozgalmak kulcsszerepet játszottak a spanyolországi
demokratikus átmenetben, és döntõ mértékben járultak hozzá

a spanyol állam jelenlegi formájának kialakulásához. Ebben a tanulmány-
ban az alkotmányozás szerepét vizsgáljuk az éles etnikai-nemzeti konflik-
tusok által meghatározott demokratikus átmenet során szükséges legiti-
máció biztosításának szempontjából. A tanulmány elsõ részének követ-
keztetése az, hogy a perifériák nacionalizmusa a valóság tényei iránt érzé-
ketlennek mutatkozó állam túlzott centralizáltságában és
monokulturalizmusában gyökerezik. Ezután azt vesszük górcsõ alá,
hogy az új elitek hogyan láttak hozzá ahhoz az óriási munkához, amit
Nyugat-Európa akkor legcentralizáltabbnak számító politikai közösségé-
nek átstrukturálása jelentett, az interregionális rendezés modelljévé vál-
toztatva azt. A nemzetiségi kérdés a Franco halála (1975) utáni hatalom
próbaköve lett. Az alkotmányozás vált azzá az eszközzé, amellyel egyszer-
re lehetett megoldást találni a demokratizálás és a nemzeti identitás kér-
déseire. A következõ részben a legitimáció fogalmát vizsgáljuk, nevezete-
sen azt, milyen messzire jutott az állam önmaga újralegitimálásának fo-
lyamatában. Az utolsó részben Spanyolországot mint „modellt” vizsgál-
juk, közelebbrõl azt, milyen mértékben hasznosíthatóak
a spanyolországi tapasztalatok más átmenetek és devolúciós folyamatok
során. Az átmenet sikerét elemezve a következõ tényezõket emeltük ki:
a monarchia mint összetartó, egységesítõ szimbólum, a hadsereg politi-
kai szerepének semlegesítése, valamint a madridi pragmatikus, állampol-
gárság-központú, anacionalista vezetés.

* Eredeti megjelenés: The smooth transition: Spain's 1978. Constitution and the nationali-
ties question. National identities Vol. 4., No. 3, November 2002, 223–244.



Gyakran megfeledkeznek róla, hogy a demokráciába való spanyolországi
átmenet (1975–1986) példa nélkül álló regionalista-nacionalista mobilizációt
követõen ment végbe.1 Spanyolországot Franco halálától (1975. november
20.) az Európai Közösséghez történt csatlakozásig (1986. január 1.) tartó idõ-
szakban Nyugat-Európa egyik legcentralizáltabb rendszerébõl kvázi federális
monarchiává alakították át. A hatalomgyakorlás helyében bekövetkezett válto-
zást az etnikai-politikai erõszak számottevõ csökkenése kísérte. A terrorizmus
az 1977 és 1980 közötti csúcsot követõen lassacskán visszaszorult. A baszk és
a katalán nacionalizmus ezekben az években – miután a diktatúra bukása meg-
hozta a kifejezés és a szólás szabadságát – jelent meg tömegmozgalomként.

Két intézmény játszott döntõ, habár éppen ellentétes szerepet: míg a had-
sereg erõteljesen akadályozta a reformok többségét, addig a monarchia igen-
csak pozitív módon vette ki a részét belõlük.

4 DANIELE CONVERSI

1 A spanyolországi nemzetiségi konfliktusok történelmi hátterének mélyebb elemzésére vo-
natkozóan lásd Daniele Conversi: The Basques, the Catalans, and Spain: Alternative Routes to
National Mobilization. London, Hurst/Reno, Nevada University Press, 1997. A nemzetisé-
gi kérdésnek a demokratikus átmenetre gyakorolt hatását nagyszerû szintézisben foglalja
össze Paul Heywood: Reconciling state and nation. In: The Government and Politics of Spa-
in. New York, St. Martin’s Press (ch. 1), 1995. Németül lásd Peter A. Kraus igen részletes
tanulmányát: Nationalismus und Demokratie. Politik im Spanischen Staat der Autono-
men Gemeinschaften. Wiesbaden: Deutscher Universitäts Verlag, 1996. Spanyolul lásd
Xosé Manoel Nuñez Seixas: Los nacionalismos en la España contemporánea (siglos XIX y XX).
Barcelona, Hipotesi, 1999.



A demokráciát csak úgy lehetett megteremteni, ha felszámolják a hadse-
reg politikai jelentõségét. A monarchia ugyanakkor a régi és az új rendszer kö-
zötti folyamatosságot képviselte, és ebbõl következõen az egyetlen olyan in-
tézmény volt, amely mind a régi rend (amelyet a hadsereg képviselt), mind
a demokratikus erõk szemében tekintéllyel rendelkezett.

A jelen tanulmány elsõ három része azt a lassú fejlõdést térképezi fel,
amely elvezetett az állam demilitarizálásához, és felvázolja ennek kapcso-
latát a nacionalista mozgalmak által gyakorolt egyre nagyobb nyomással.
A következõ rész a hadsereg utolsó, akaratának érvényesítésére irányuló
kétségbeesett kísérletét vizsgálja, amelyre 1981-ben került sor, bemutatva
annak kudarcát; ez utóbbi fejlemény az uralkodó határozott állásfoglalásá-
nak eredménye volt. A döntõ mérséklõ elem annak felismerése volt, hogy
a régi központosító-elnyomó struktúra végérvényesen kudarcot vallott,
és kimerítette történelmi lehetõségeit, ugyanis Franco Spanyolországá-
nak legutolsó idõszakában a centralista látszat mögött a politikai egység
alapvetõen megbomlott. És valóban, a francoista elnyomás éveinek mérle-
ge a dezintegráció folytatódása lett.2 Ebbõl következõen a nacionalista
mozgalmak döntõ mértékben járultak hozzá az új politikai rendszer kiala-
kulásához. Az ezt követõ részekben az átmenet hatását vizsgáljuk maguk-
ra a nacionalista mozgalmakra. Végezetül azokat az identitásváltozásokat
tárgyaljuk, amelyeket ez a folyamat idézett elõ, valamint azt, mennyiben
állíthatjuk Spanyolországot más, hasonló cipõben járó országok elé a de-
centralizáció és federalizáció sikeres példájaként.

Az egész demokratizálási folyamat – ahogyan ma ismerjük – nem mehe-
tett volna végbe a perifériák nacionalizmusa által kifejtett nyomás és kénysze-
rítõ erõ nélkül. A katalán és a baszk nacionalizmus kombinált kényszerítõ ha-
tása volt az, amely az átmenetet formálta. A baszk radikalizmus a régi rend le-
rombolását célul kitûzõ stratégiaként az erõszakra támaszkodott,
a katalánizmus viszont a békés mobilizációt helyezte elõtérbe az új állami
struktúra kiépítése során. Ellentétes tevékenységük sikeresen formálta át
a spanyol politikai rendszert.

A spanyol átmenetrõl spanyolul és angolul hatalmas irodalom született,
számos tudományág szempontjait érvényesítve. Ennek egy része a perifériák
nacionalizmusának szerepével foglalkozott. A legtöbb tanulmány az egyik

A sima átmenet: Spanyolország 1978-as alkotmánya és a nemzetiségi kérdés 5

2 Daniele Conversi: Ethnoradicalism as a mirror image of state centralization: The Basque
paradigm in Franco’s Spain. In: Farimah Daftary and Stefan Troebst (eds): Ethnoradicalism
and Centralist Rule. Western and Eastern Europe at the End of the Twentieth Century. Oxford,
Berghan (megjelenés alatt)
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vagy a másik fõ nacionalista mozgalom tanulmányozását helyezte elõtérbe,
míg mások általánosságban vagy komparatívan vizsgálták ezeket. Igen kevés
tanulmány szentelt figyelmet a kultúra szerepének, a kultúra és a politika kö-
zötti kölcsönhatásnak, a regionális kultúra definíciójának, vagy annak, hogy
az egyes politikai programokban milyen hangsúllyal jelennek meg a különbö-
zõ kulturális elemek.3 Sõt, habár a politikai erõszakról tengernyi tanulmányt
összeírtak már, a kulturális törekvésekkel (vagy azok hiányával) való kapcsola-
tát nem igazán vizsgálták, sem empirikus, sem elméleti szempontból. A má-
sik problematikus pont az, hogy úgy tûnik, számos, a spanyolországi átmenet-
nek szentelt tanulmány a nacionalizmus felszínre kerülését esetleges, majd-
hogynem véletlenszerû epizódnak tekinti, és nem pedig a spanyolországi
átmenet egyik legfontosabb mozgató tényezõjének.

Jelen tanulmány a nacionalista mozgalmaknak a teljes politikai folya-
matra gyakorolt hatását kívánja elemzés tárgyává tenni, különös tekintet-
tel a politika és a kultúra kapcsolatára. A legfontosabb állításunk az, hogy
a nacionalizmus alapvetõ hatást gyakorolt a demokratikus átmenet és
konszolidáció teljes folyamatára. Ugyanakkor a perifériák nacionalizmu-
sa is átalakult azoknak a változásoknak a hatására, amelyeket maga igyeke-
zett siettetni. Ebben a folyamatban a kulturális szimbólumok, termékek
és értékek közötti kölcsönhatás, valamint a változó állami struktúrák ját-
szották a döntõ szerepet. Látni fogjuk, hogy Spanyolország az etnikai
konfliktusok eszkalálódásának és az állam növekvõ legitimációs deficit-
jének posztfrancoista forgatókönyvétõl határozottan az integráció irá-
nyába mozdult el az alkalmazott „autonómiák állama” formulának kö-
szönhetõen. A politikai erõszak és az elégedetlenség egyéb megnyilvánu-
lásai jelentõsen visszaszorultak, habár Baszkföldön a terrorizmus
továbbra is megmaradt.

Franco öröksége: állami centralizáció és a konfliktus radikalizálódása

Azok a spanyolországi próbálkozások, amelyek az adminisztratív appará-
tus centralizására irányultak – állítólagosan azért, hogy „racionalizálják” –, jó-
val a modern kor elõtti idõszakra nyúlnak vissza. Ugyanakkor ezek a törekvé-
sek csupán a 19. század második felében jártak jelentõsebb és maradandóbb
eredménnyel.

3 Guerin, Daniel–Rejean Pelletier: Cultural nationalism and political tolerance in advan-
ced industrial societies: The Basque Country and Catalonia, In: Nationalism & Ethnic Poli-
tics, vol. 6, no. 4, 2000, pp. 1–22.



Az állami centralizáció volt a tekintélyelvû kormányzás alapja és kvin-
tesszenciája.4 Ez ellen számos helyen nacionalista mozgalmak ütötték fel a fe-
jüket, amelyekre azután erõteljes állami viszontválasz következett; ez utóbbi
a korlátozott tûrés és a nyílt elnyomás között ingadozott. A legerõteljesebb és
határozottabb centralizáló fellépésre közvetlenül a spanyol polgárháború
(1936–39) után került sor. Franco tábornok irányítása alatt a gyõztes fél drasz-
tikus centralizációba kezdett, korlátozta a regionális kultúra minden formá-
ját, nekilátott, hogy felszámolja az etnikai-politikai különállás minden
maradványát.

A nacionalista ellenzék a tétlenség és beletörõdés hosszú idõszaka után titok-
ban elkezdte rendezni sorait. Katalóniában, amely a polgárháború elõtt autonóm
kormányzattal rendelkezett, a nacionalista mobilizáció alapvetõen a katalán kul-
túra védelmében szervezett összejövetelek formáját öltötte.5 Ettõl eltérõ tenden-
cia bontakozott ki Baszkföldön (baszkul Euskiadi-ban). A baszk nacionalizmus
az elsõ nacionalista párt (PNV vagyis Partido Nacionalista Vasco,Baszk Nemzeti
Párt) 1895-ös megalakítása óta hagyományosan békés természetû volt. Azonban
1959. július 31-én egy új mozgalom alakult ETA (Euskiadi ’ta Askatasuna, Baszk
Föld és Szabadság) néven.6 Habár az ETA eredetileg nem volt erõszakot alkalma-
zó szervezet, az illegalitásba kényszerítettség a radikalizmus irányába taszította.
A szervezet az 1960-as évek közepére visszavonhatatlanul az erõszak útjára lé-
pett, abban az idõszakban, amikor a diktatórikus intézkedések – amelyeket gazda-
sági fellendüléskísért – új feszültségeket keltettek a baszk társadalomban.A dikta-
túra e szakaszát viszonylagos „demokratizáció nélküli liberalizációként” jelle-
mezték.7 Ebbõl következõen ez volt az az idõszak, amikor az ellentmondások
a felszínre törtek, és megkezdõdött az állam legitimitásának eróziója. 1963-tól az
ETA az „akció-elnyomás-akció ciklusának” elméletét alkalmazza, ami a

A sima átmenet: Spanyolország 1978-as alkotmánya és a nemzetiségi kérdés 7

4 Linz, Juan José: An authoritarian regime: Spain. In: E. Allardt–Y. Littunen (eds.): Cleava-
ges, Ideologies and Party Systems.Helsinki, The Academic Bookstore, 1964, 291–341. o.; újra-
nyomva: az Erik Allardt–Stein Rokkan (eds.): Mass Politics. Studies in Political Sociology
(New York, Free Press, 1970.) kötetben.

5 McRoberts, Kenneth: Catalonia. Oxford, Oxford University Press, 2001.
6 Santiago de Pablo, Ludger Mees, José Antonio Rodríguez Ranz: El péndulo patriótico. Histo-

ria del Partido Nacionalista Vasco(vol. I: 1895–1936), Barcelona, Crítica, 1999. A baszk nacio-
nalizmus fejlõdésének jó összefoglalását adja Granja, José Luis de la: El nacionalismo vasco:
Un siglo de historia. Madrid, Tecnos, 1995; és Pablo, Santiago de: Historia del nacionalismo vas-
co: 1876-1979. Vitoria-Gasteiz, Fundación Sancho el Sabio, 1995.

7 A liberalizáció és a demokratizáció közötti alapvetõ különbségre vonatkozóan lásd Linz,
Juan J. és Alfred Stepan: Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe,
South America, and Post-Communist Europe. Baltimore, Johns Hopkins, 1996, 3–4. Lásd to-
vábbá Stepan, Alfred C: Rethinking Military Politics: Brazil and the Southern Cone. Princeton,
N.J., Princeton University Press, 1988.
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tömegeknek az elnyomó rezsimek uralma alatti mozgósításának klasszikus, a fel-
kelést célul kitûzõ modelljét követi. Eszerint ott, ahol az igazságtalanságok elleni
népi tiltakozásra elnyomással válaszolnak, a forradalmi erõknek meg kell büntet-
niük az elnyomót. Ezután a megszálló erõk válogatás nélküli erõszakkal fognak
válaszolni, mivel nem lesznek képesek azonosítani a forradalmárokat, ami arra
készteti majd a népességet, hogy még erõteljesebb tiltakozással válaszoljon, és
még inkább támogassa az ellenállást, létrehozva ezzel a diktatúrával szembeni el-
lenállás felfelé ívelõ spirálját.8 Mindezt közvetlenül a vietnami, kubai és különö-
sen az algériai felkelések tanulságaiból szûrték le.9 Más szavakkal, annak a stratégi-
ának az elfogadása, amit Louis Kriesberg „konfliktusos stratégiáknak” nevezett,
megfontolt, tudatos, mélyen átgondolt választás eredménye volt, amelyet az ural-
kodó politikai korszellem határozott meg.10 Az informális diákcsoportként indu-
ló ETA lassanként paramilitáris formát öltött. Az elsõ közvetlen fegyveres táma-
dás egy bankalkalmazott kirablása volt 1965-ben. Az elsõ elõre eltervezett politi-
kai gyilkosság Melitón Manzanas rendõrfõnök meggyilkolása volt három évvel
késõbb; róla széles körben az a híresztelés terjedt el, hogy kínozza a foglyokat.
A spanyol hadsereg elõre kalkulálható reakciója széleskörû megtorló akció volt,
amely több száz letartóztatással járt.

A konfrontáció eszkalálódott, és újabb és újabb területekre terjedt
ki. Minél inkább növekedett az állami elnyomás, a radikális szeparatisták an-
nál nagyobb támogatásra voltak képesek szert tenni. Minél jobban zaklatták
a baszkokat identitásszimbólumaik miatt, a baszk szeparatizmus annál in-
kább terjedt. Különösen rombolóak voltak a rezsim számára azok a vádak, me-
lyek kínzásokról és az ETA-szimpatizánsok megfélemlítésérõl szóltak. Ezek
közfelháborodást váltottak ki, és a rendszert védekezõ pozícióba kényszerítet-
ték. A rezsim – tipikus példájaként annak, hogyan reagál egy sarokba szorított
autoriter rendszer – a feltételezett külföldi összeesküvés túlzó vádjához folya-
modott. 1970-ben 16 ETA-tagot – akiket Manzanas meggyilkolásával vádol-
tak – állítottak Burgosban katonai bíróság elé. Az elhíresült burgosi per az
egész spanyol ellenzék számára mérföldkõnek bizonyult. A nemzetközi mé-
dia heteken át mással sem foglalkozott, mint a baszkok harcával. Európa-szer-
te tömegdemonstrációkat tartottak, és szolidaritási bizottságok alakultak az el-
ítéltek támogatására. Híres baloldali értelmiségiek csatlakoztak ehhez a

8 Daniele Conversi: The Basques, the Catalans and Spain, op. cit., 97. skk.
9 Daniele Conversi: Domino effect or internal developments? The influences of internatio-

nal events and political ideologies on Catalan and Basque nationalism. In: West European
Politics, vol. 16, no. 3, July 1993, 245–270.;

10 Az erõszak választásának néhány elméleti vonatkozását illetõen ld. Louis Kriesberg: Adop-
ting conflict strategies. In: Louis Kriesberg: Constructive Conflicts: From Escalation to Resoluti-
on.. Lanham, MD, Rowman & Littlefield Publishers, 1998.



kórushoz, így például Jean-Paul Sartre és az egzisztencialisták.11 Az állam el-
nyomó intézkedéseit katonai jellege határozta meg – és ezek visszafelé sültek
el. A közvélemény által gyakorol erõteljes nyomás hatására a rezsim legitimi-
tása erodálódott. A rendszert még az egyház is cserben hagyta, mivel 1969 óta
az Opus Dei technokratái nem vettek részt a kormánykoalícióban.

Az 1970-es évek elejére mindkét nacionalista mozgalom jelentõsége
egyértelmûen kirajzolódott.12 1971-ben Katalónia Gyûlése hozzálátott
a teljes demokratikus spektrum erõinek egybegyûjtésének. A teljes spa-
nyol ellenzék egyetértett abban, hogy a katalánok elismerésért folytatott
küzdelme elválaszthatatlan a demokráciáért folytatott össz-spanyolorszá-
gi harctól, és megfordítva.13

Az ETA leghírhedtebb tette az volt, hogy 1973 decemberében meggyil-
kolta Franco várható utódját, Carrero Blanco admirálist. Ez a cselekedet
ETA-t egy csapásra a nemzetközi érdeklõdés középpontjába állította, aggodal-
mat és csodálatot váltva ki, továbbá a diplomácia figyelmét is a baszk kérdésre
irányította, és általános szimpátiát keltett a baszk ügy iránt a legkülönbözõbb
nemzetközi és mûvészeti fórumokon. Ez a magnicidio, vagyis egy legfelsõ ve-
zetõ meggyilkolása az egyik legjelentõsebb terrorista akció volt a háború utá-
ni Európa történetében, és messzire ható következményekkel járt a már vég-
napjait élõ rezsim számára. Ezalatt a politikai mobilizáció szintje soha nem lá-
tott magasságban emelkedett, a rezsim legitimációja pedig korábban
ismeretlen mélységekbe süllyedt.

Az „Átmenet”: a centralista állam lebontása az erõsödõ nacionalista
kihívás körülményei közepette

Az a francoista kísérlet, hogy a szeparatizmust centralizáció és elnyomás
útján próbálják kezelni, drámai módon visszafelé sült el. A spanyol nemzeti
lét új, pluralista vízióját ebbõl következõen az összes demokratikus változást
szorgalmazó erõ osztotta. Az alapterv szükségszerûen tartalmazott néhány lé-
nyegi, a nacionalista ellenzék számára tett engedményt. Habár a rendszer nap-
jai mindenképpen meg voltak számlálva, egészen a diktátor haláláig kellett
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várni a változás megindulására. Két nappal Franco halála után Juan Carlos de
Borbónt Spanyolország királyává koronázták, amivel megkezdõdött az
„Átmenet” idõszaka, a Transición. Ezt a kifejezést általában Franco halálától
a PSOE, vagyis a szocialisták (Partida Socialista Obrero Español,Spanyol Szocia-
lista Munkáspárt) hatalomra kerüléséig tartó idõszakra értik, habár kiterjeszt-
hetõ egészen 1986-ig, Spanyolország EK-tagságáig.14 A király, három nappal
trónra lépése után, általános amnesztiát hirdetett, ami által 15 ezer politikai fo-
goly és emigráns nyerte vissza szabadságát, illetve térhetett haza.15

A korábbi rezsimnek volt egy történelmi küldetése, amelyet nem tudott tel-
jesíteni: rendet és biztonságot nyújtani. Az ETA erõszakos cselekményei lerom-
bolták ezt az illúziót a francoizmus legyõzhetetlenségének mítoszával együtt. Ál-
talánosságban, a rezsim hanyatlását az okozta, hogy képtelen volt lépést tartani
a nagyarányú iparosítás kiváltotta radikális változásokkal. Nagymértékben önma-
ga okozta saját pusztulását, mivel a francoista apparátus teljes súlyával Spanyolor-
szág gazdasági fellendülésének elõsegítésén munkálkodott, azonban nem tudott
mit kezdeni azokkal a decentralizációs törekvésekkel, amelyek a gazdasági fellen-
düléssel szükségszerûen együtt jártak. A francoizmus alkonyán a legitimációs vá-
kuum már magát az egységes államként felfogott Spanyolország eszméjét fenye-
gette, különösen Baszkföldön. Itt az állam legitimációja igencsak kérdéses ma-
radt legalább az 1980-as évek végéig. Baszkföld-szerte egyre több tüntetésen
követelték az általános amnesztiát, miközben az ETA által gyakorolt erõszak
1980-ban tetõzött, ugyanabban az évben, amikor Baszkföld végül megkapta az
autonómia-statútumát.

Az egységes demokratikus ellenzék rákényszerítette a spanyol eliteket,
hogy szembenézzenek a katalán, a galíciai és a baszk kérdéssel.16 Miután
1976-ban a király kinevezte az Adolfo Suárez vezette kormányt, a kezdemé-
nyezést az informális helyi szervezõdésektõl a frissen legalizált politikai pár-
tok vették át. Az átmenet folyamatát megnyitó Politikai reformtörvényt nép-
szavazásra bocsátották, és nagy többséggel jóváhagyták.17 Ez a fokozatos
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változásoknak nyújtott népi támogatás arra késztette az ellenzéket, hogy fel-
hagyjon korábbi „szakítási stratégiájával” (estrategia de ruptura), és ehelyett si-
mább átmenettel számolva már ne kérdõjelezze meg a monarchia legitimitá-
sát, amelyet még a köztársasági erõk is elismertek. Ezenkívül felhagytak an-
nak követelésével is, hogy az állami apparátust tisztítsák meg a korábbi
francoista káderektõl. Ezzel szemben Baszkföldön továbbra is a „szakítási
stratégia” maradt a meghatározó; itt az összes nacionalista párt hajthatatlan
álláspontra helyezkedett.

Madrid kezdetben tétovázott, de a spanyolországi városok többségén végig-
söprõ hatalmas tömegmegmozdulások hatására beadta a derekát. Katalónia
a tömegdemonstrációkat és a civil kezdeményezéseket tekintve messze a legmo-
bilizáltabb régió volt. 1977. szeptember 11-én a katalán nemzeti ünnep, a Diada
alkalmából a háború utáni Európa legnagyobb tömegdemonstrációjára került
sor, amikor is több mint egymillió ember vonult fel Barcelona utcáin „szabadság,
amnesztia, autonómia-statútum” (Libertat, amnistia is estatut d’autonomia) jelsza-
vak alatt az ellenzék közös felhívására válaszul. Ez egyértelmûen jelezte Madrid
számára, hogy eljött a centralista államigazgatás lebontásának ideje. Az esemény
megszervezésében a teljes demokratikus ellenzék részt vett. És sokkal inkább
a baloldali pártok jártak élen a szervezésben, semmint a nacionalisták. A válasz
sem késett sokáig: szeptember 29-én, rendelettel létrejött az ideiglenes autonóm
kormány (a Generalitat).

Ezzel szemben Baszkföldön az erõszak és a politikai fragmentálódás fo-
kozatosan felmorzsolta a tömegmegmozdulásokat. Ez nagyrészt annak volt
köszönhetõ, hogy az ETA a nemzeti újjászületés eszközeként az erõszakot vá-
lasztotta, hasonlóan a világ egyéb tájain tevékenykedõ más olyan mozgalmak-
hoz, amelyek világos kulturális stratégia hiányában az õk–mi határvonalra he-
lyezik a hangsúlyt.18 Általánosságban azt mondhatjuk, hogy az ehhez hasonló
stratégiák a nacionalizmuselméletre támaszkodva határépítõ folyamatként ér-
telmezhetõk.19

Az egyik legdrámaibb eseményre 1976 márciusában, Vitoriában került
sor, amikor a munkavállalók majdnem 80%-a sztrájkba lépett (eredetileg fize-
tésemelést követelve), azonban a mozgalom mindennapos utcai

A sima átmenet: Spanyolország 1978-as alkotmánya és a nemzetiségi kérdés 11

18 Daniele Conversi: Nationalism, boundaries and violence. In: Millennium. Journal of Inter-
national Studies (special issue on Territorialities, Identities and Movement in International
Relations), vol. 28, n. 3, 1999, 553–584.

19 Daniele Conversi: Reassessing theories of nationalism. Nationalism as boundary mainte-
nance and creation. In: Nationalism and Ethnic Politics, vol. 1, no. 1, Spring 1995, 73–85. Új-
ranyomva: John Agnew (ed.): Political Geography: A Reader. London–New York: Edward
Arnold, 1997, 325–336.



összetûzésekbe torkollott, barikádokkal és rendõrattakokkal, amelyek öt em-
ber halálához vezettek.20 Ezen események nyomán, a baszk dolgozók támoga-
tására más spanyolországi városokban is sztrájkokra, tiltakozó akciókra és ut-
cai erõszakcselekményekre került sor. A szolidaritás ilyen megnyilvánulásai
az egész, a demokrácia megteremtéséért küzdõ mozgalom kohézióját meg-
erõsítették; e mozgalom prioritásai között az egység és a demokrácia megte-
remtése szerepelt, és egyáltalán nem a szélsõjobboldal – amely a Haza egysé-
géért aggódott – félelmeinek megfelelõen cselekedett.

Katalóniában az 1977-es általános választásokon a regionális szocialisták
(PSC–PSOE) és a regionális kommunisták (PSUC) érték el az elsõ és a máso-
dik helyet.21 Baszkföldön a PNV lett a második politikai erõ az inkább Mad-
rid irányába orientálódó PSOE (vagy más szóval PSE, Partido Socialista de Eus-
kiadi, a PSOE regionális részlege) mögött.22 Az átmenet korai szakasza, amely
Franco halálától az 1977-es választásokig tartott, megnyitotta az utat a legalap-
vetõbb és legdöntõbb változás, az új spanyol alkotmány megalkotása elõtt.
Az alkotmány elfogadásáig nacionalista követelések ereje és Madrid ellenállá-
si próbálkozásai határozták meg a teljes vitafolyamatot, és végül biztosították
a nélkülözhetetlen lendületet a mélyreható politikai változások számára.

Az alkotmány: kialkudott megállapodás az új politikai rend számára

Az alkotmányozás folyamata, a proceso constituyente 1977. június 15-én,
a Franco utáni Spanyolország elsõ demokratikus választásával vette kezdetét,
és az alkotmány elfogadásával ért véget. Az alkotmányt a Cortes Generales
(a parlament két házának együttes ülése) hagyta jóvá a képviselõház és a szená-
tus plenáris ülésén (1978. október 31.). Ezt követõen népszavazás erõsítette
meg, majd végül az uralkodó szankcionálta a Cortes elõtt december 27-én.
Habár a választásokat eredetileg nem azért tartották, hogy az alkotmányos
kérdéseket rendezzék, a legtöbb megválasztott képviselõ haladéktalanul
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nekilátott ennek a munkának.23 A parlament meghatározó legitimáló szere-
pet játszott abban, hogy a folyamat rendezetten és békésen ment végbe, habár
az eredetileg konszociális közjogi konstrukció a szigorúbban vett többségi
elv irányába mozdult el.24 Július 26-án, csupán tizenhárom nappal a Cámara
Baja (a képviselõk kongresszusa vagy alsóház) és a Cámara Alta (a szenátus
vagy a a felsõház) létrehozása után egy 36 tagú Alkotmányügyi Bizottság állt
fel, amely viszont egy 7 tagú munkacsoportot hozott létre az alkotmány meg-
szövegezésére. Az, hogy az események ilyen gyorsan követték egymást, az in-
tellektuális szféra, valamint a média által gyakorolt nyomás eredménye volt.
Franco halála után a sajtó, a tudományos világ és a legtöbb politikai párt ragasz-
kodott az új alkotmány létrehozásához.25 Ezért a folyamat ténylegesen már
néhány órával a Cortes létrehozása után megindult, ahol a megnyitó ceremóni-
án az uralkodó kijelentette, hogy „a Korona – a Cortes törekvéseit interpretál-
va – olyan alkotmányt óhajt, amely teret biztosít népünk egyes individualitá-
sai számára, és garantálja történelmi és aktuális jogait”.26

Az 1978-as alkotmány, anélkül, hogy merev normatív megközelítést kí-
nálna a nemzetiségi kérdés kezelésére, két ellentétes történelmi trend – a fe-
deralizmus és a centralizmus – között kíván egyensúlyozni, ami nem egysze-
rû feladat. Habár a regionális különbségekre úgy tekintenek, mint amelyek
gazdagítják a nemzet textúráját, Spanyolország organicitásának esszencialista
hangsúlyozása továbbra is megmaradt. Ennek megfelelõen a bevezetõ rész 2.
cikkelye védelmébe veszi a „spanyol nemzetnek, valamennyi spanyol közös
és oszthatatlan hazájának (patria) felbonthatatlan egységét”, miközben elis-
meri „az õt alkotó nemzetiségek és régiók jogát az autonómiára, valamint
a közöttük meglévõ szolidaritást”.27

Az alkotmány legjelentõsebb pontja az, hogy elismeri több „nemzetiség”
(nacionalidades) létezését az egységes és oszthatatlan spanyol „nemzeten” (
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nación) belül. Mégis, az egység hangsúlyozása kizárja a formális federaliz-
must. Felmerül a kérdés, mennyire ment könnyen az egyezség kimunkálása
ebben a sorsdöntõ kérdésben, tekintettel a múlt centralista örökségére. Vajon
nem voltak-e éles ellenzõi a politikai spektrum mindkét szélérõl? Valóban,
a „nemzetiségek” terminus elfogadása nem ment simán.28 Azonban mind
a kommunisták, mind a katalán nacionalisták határozottan ellenezték a nacio-
nalidades kifejezés elhagyását. Az alkotmány szövegezése tizenhat hónapig tar-
tó folyamat volt, a tervezet számos bizottságon ment keresztül, és több mint
ezer módosító javaslat érkezett hozzá. A módosító javaslatok tekintélyes ré-
sze a 2. cikkelyen kívánt változtatni.29 A „nemzetiségek” koncepciója vált az al-
kotmány elfogadását megelõzõ viták legproblematikusabb pontjává. Végül is
hosszas viták után megtartása mellett döntöttek, azonban alaposan átírták,
hangsúlyozandó Spanyolország oszthatatlan jellegét.30 Az alkotmány többi
169 szakaszára vonatkozóan sokkal könnyebb volt a kompromisszum megte-
remtése. Az alkotmány hét megszövegezõje közül az egyik, Jordi Solé Tura
úgy fogalmazott, hogy a 2. cikkely „valódi szintézisben foglalta az alkotmá-
nyozási folyamat során felbukkant összes ellentmondást. […] A spanyol
nemzetrõl alkotott különbözõ koncepciók autentikusan találkoznak benne
össze. […] Spanyolország két nagyszerû fogalma olvad össze benne”.31

Általában három „történelmi” nemzetiséget tartanak számon Spanyolor-
szágban: Katalóniát, Baszkföldet és Galíciát (a centrális helyzetû Kasztílián kí-
vül). Ezek explicite sehol sincsenek megnevezve az alkotmányban, ami mind-
egyik régió számára nyitva hagyja a lehetõséget, hogy maga válassza
meg, autonómia-küzdelme során milyen kritériumokra hivatkozik. Az alkot-
mányozási folyamat lezárultával 17 „autonóm közösség” (Communidad Autó-
nomas vagy Cc.Aa.) jelent meg a közigazgatási térképen, amelyek közül né-
hány teljesen új képzõdmény volt. Például autonómia-statútumot kapott
Cantabria (Santander tartomány), egy olyan terület, amelynek régi neve La
Montaña volt és La Rioja (Logroño tartomány); korábban mindkét régió kul-
turálisan és történetileg Kasztília részét képezte. Madridot leválasztották tör-
téneti hátországáról, Kasztíliáról, és külön autonóm közösséggé alakult át,
egyfajta szövetségi körzetté Canberra, Washington és Mexikóváros mintájá-
ra. A perifériák nacionalistái ma is panaszkodnak, hogy ilyen nagyszámú
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régió önkényes és manipulatív létrehozása az õ egységes fellépésük ellehetet-
lenítését célozta. Ez a törekvés különben sikerrel is járt, mivel tompította
a maximalista nacionalizmus általános hatását.32

A legünnepélyesebben védendõ jogok között elõkelõ helyet foglal el an-
nak kívánalma, hogy „minden spanyol és Spanyolország minden népe védel-
met élvezzen emberi jogai gyakorlásában, kultúrájának, hagyományainak,
nyelvének és intézményeinek fejlesztésében”.33 A nemzet kifejezetten több-
nyelvû, és a regionális nyelvek védelme egyértelmûen szerepel a kulcsfontos-
ságú 3. cikkelyben, amely szerint „az állam hivatalos nyelve a kasztíliai”, míg
„a többi spanyolországi nyelv szintén hivatalos nyelv a megfelelõ autonóm
közösségekben a statútumok elõírásaival összhangban. Spanyolország eltérõ
nyelvi sajátosságai kulturális kincsünk részei, amelyek különleges figyelem-
ben és védelemben részesülnek.”34

A nyelvi pluralizmus szintén hangsúlyt kap a média feletti parlamenti el-
lenõrzésrõl szóló cikkelyben:

„Törvény szabályozza az állam vagy bármely más közintézmény által bir-
tokolt társadalmi kommunikációs eszközeinek szervezetét és parlamenti elle-
nõrzését, és biztosítja, hogy a társadalmi pluralizmus elvét és Spanyolország
nyelvi sokféleségét tiszteletben tartva, a jelentõsebb társadalmi és politikai
csoportok használhassák ezeket az eszközöket”.35

Ezzel a spanyolországi centralizmus egyik hagyományos és nélkülözhe-
tetlen kelléke került a lomtárba: az az elképzelés, hogy megfelelésnek kell len-
nie az állam, a nemzet és a nyelv között, vagy más szavakkal kifejezve, hogy az
államban csupán egyetlen nyelv létezhet, mert különben veszélybe kerül az
állam egysége.

Az alkotmányban a „nemzet” terminus (nación) és a belõle képzett „nem-
zeti” jelzõ (nacional) kizárólag Spanyolországra vonatkozik.36 Nyilvánvalóan
bizonyos fokú zavar mutatkozik a „spanyol állampolgárság” ( nacionalidad
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32 Salvador Giner, Luís Moreno: Centro y periferia: la dimensión étnica de la sociedad espa-
ñola. In: Salvador Giner (ed.): España. Madrid, Espasa-Calpe, 1990, vol. 1.

33 Constitución española, i. m., Preambulo. (Magyar kiadása: Nyugat-Európa legújabb alkotmányai.
i. m. 319.)

34 Constitución española, i. m., Titulo Preliminar, Artículo 3. (Nyugat-Európa legújabb alkotmá-
nyai. i. m. 320.)

35 Constitución española, i. m., Capitulo Segundo: Derechos y libertades, Artículo 20, comma
3. (Nyugat-Európa legújabb alkotmányai. i. m. 324.)

36 Arra vonatkozóan, hogy az alkotmány hogyan használja a „nemzeti” (nacional) termi-
nust, lásd Solé Tura, Jordi: Nacionalidades y nacionalismos en España. Autonomías, Federalismo,
Autodeterminación. Madrid, Alianza, 1985. Lásd különösen a 97–102. oldalakat a „nemzeti-
ségek” (nacionalidades) terminus használatára vonatkozóan a 2. cikkelyben.



d española) kifejezés használatában, mivel egyes számban az állampolgársá-
got jelöli, míg többes számban a történelmi nemzetiségeket:

„(1) A spanyol állampolgárság (nacionalidad) megszerzése, megtartása és elvesz-
tése a törvény elõírásainak megfelelõen történik. (2) Egyetlen spanyol származá-
sú személyt sem lehet állampolgárságától (nacionalidad) megfosztani.”37

Ahogyan az alkotmány bevezetõ címe kimondja, Spanyolország nem szövet-
ségi, hanem egységes állam. Ugyanakkor az alkotmány bevezetõ címének nyitott
jellege a regionális autonómia gyakorlásának széles skáláját teszi lehetõvé, ami vé-
gül akár egy szövetségi rendszer kialakulását is eredményezheti. Ezt a nyitottságot
alátámasztja az a tény, hogy az alkotmányt különféleképpen lehet értelmezni, leg-
alábbis a központi állam és a régiók közötti hatalommegosztás kérdéseiben.38

Röviden összefoglalva, az alkotmány Spanyolország egységének védelmezé-
sével kezdõdik, egészen néhány régebbi centralista tétel reprodukálásáig menõ-
en, azonban de facto önkormányzattal ruházza fel az autonóm közössége-
ket, különösen a regionális kultúrák tekintetében. Így utat nyit a szövetségi meg-
oldások irányába, még ha alapjában véve unitarista szemléletû marad is.

Az új alkotmányt aligha lehet megérteni, ha figyelmen kívül hagyjuk azt
a meghatározó szerepet, amelyet a katalán és a baszk nacionalizmus játszott aza-
kotmány elfogadását megelõzõ vitákban. A népszavazás Spanyolország-szerte
megerõsítette az alkotmányt, egyetlen figyelemre méltó kivétellel, és ez pedig
Baszkföld. Majdnem mindegyik baszk nacionalista erõ elutasította, a meghatáro-
zó súllyal rendelkezõ PNV-vel az élen, amely támogatóit távolmaradásra szólítot-
ta fel. A bojkott legfontosabb oka az volt, hogy az alkotmányból hiányzott Baszk-
föld történelmi helyi jogainak (fueros) helyreállítására tett utalás; ezeket száz évvel
korábban, 1876-ban töröltek el egyoldalúan.39 A távolmaradók aránya a két legna-
cionalistább tartományban, Gipuzkoában és Bizkaiában elérte az 56 százalékot.
Az alkotmány ilyen nagyarányú elutasítása jól mutatja, hogy a spanyol állam mi-
lyen csekély legitimációval rendelkezett Baszkföldön; ez jelentõs mértékben já-
rult hozzá az erõszak továbbfolytatódásához.
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37 Constitución española, op. cit., Capitulo Primero: De los españoles y los extranjeros, Artículo 11.
Kiemelés tõlem. (Nyugat-Európa legújabb alkotmányai. i. m. 321.)

38 Salvador Giner–Luís Moreno: Centro y periferia: la dimensión étnica de la sociedad espa-
ñola. In: Salvador Giner (ed.) España. Madrid, Espasa-Calpe, 1990, vol. 1.

39 Antonio Elorza: Guerra y fueros en los orígenes del nacionalismo vasco. In Manuel
Tuñón de Lara (ed).: Gernika, 50 años después, 1937–1987: Nacionalismo, República, Guerra
Civil [VI Cursos de Verano en San Sebastián/ VI. Udako Ikastaroak Donostian]. San Sebas-
tián: Servicio Editorial, Universidad del País Vasco, 1987 [edición al cuidado de José Luis
de la Granja y Carmelo Garitaonandia].



A hadsereg mint veszélyforrás kikapcsolása: a monarchia szerepe

Voltak olyanok, akik úgy vélték, a demokratizálódási és devolúciós folya-
mat túl messzire ment. A hadsereg leginkább konzervatív tisztjei, akiket feltü-
zelt az ETA gyilkos merényletsorozata, egyre inkább úgy érezték, eljött a cse-
lekvés ideje, és készen álltak arra, hogy felszámolják a teljes demokratizálódá-
si folyamatot.40 1981. február 23-án a spanyol parlament plenáris ülését
a Guardía Civil fegyvereseinek megjelenése szakította félbe, akik Antonio Te-
jero ezredes vezetése alatt elfoglalták az üléstermet, és egy napra foglyul ejtet-
ték a képviselõket.

A király beavatkozásának döntõ szerepe volt abban, hogy az állam-
csíny-kísérlet kudarcot vallott. A demokrácia védelmében elfoglalt szilárd ál-
láspontja megakadályozta, hogy ez a korlátozott zendülés széleskörû katonai
lázadássá fajuljon. János Károlyról általában úgy tartják, hogy „megmentette”
az átmenetet. Santiago Carillo, a Spanyol Kommunista Párt korábbi vezetõje
jegyezte meg, hogy a király nélkül Spanyolország polgárháborúba sodródott
volna.41 A király ekkor már Spanyolország legnépszerûbb politikai személyi-
sége volt: egy 1977-es felmérés szerint a spanyolok 57 százaléka monarchia-
párti volt, 19 százalékuk volt közömbös a kérdés iránt, és csupán 18 százalé-
kuk választotta volna a köztársaságot.42 Az uralkodó széles körben tisztelt sze-
mélyisége nyilván szerepet játszott az eredmények ilyen alakulásában.
Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagynunk a történelmi elõzménye-
ket sem: Spanyolország két korábbi köztársasági kísérlete konfliktusba és pol-
gárháborúba torkollott. Ezért a spanyol politikai életben a republikanizmus
negatív konnotációval rendelkezik. Ami pedig ebbõl a szempontból a legfon-
tosabb, a monarchiában összetartó elemet, valamint az össznemzeti egység és
stabilitás szimbólumát látták. A monarchiák hasonló, összetartó szerepet ját-
szanak számos más, multietnikus társadalomban.43 Így például a brit monar-
chia egy potenciálisan felbomlásra képes politikai közösségben játszott egyesí-
tõ és összetartó funkcionális szerepéért vált ki elismerést. Bernard Crick
hangsúlyozza, hogy a „brit” egyszerûen korlátozott, utilitárius állampolgári
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40 A „bunker” kifejezést használták a szélsõjobb megnevezésére, amely elszánta magát, hogy
a francoizmus romjain küzd a demokrácia ellen. Ld. Paul Preston: The Triumph of Democra-
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41 Alba, Víctor: El Partido Comunista en España: Ensayo de interpretación histórica.Barcelona: Edi-
torial Planeta, 1983. [elsõ kiadás: 1979]

42 Juan J. Linz: Europe’s southern frontier: Evolving trends towards what? In: Daedalus,
1979, tél, vol. 108, no 1, 175–209.

43 Daniele Conversi: The Monarchy as a supra-ethnic symbol: Comparing monarchical re-
gimes and their cohesive symbologies. (elõkészületben).



lojalitást jelent azon politikai és jogi intézmények iránt, amelyek még mindig
egyben tartják ezt a többnemzetiségû államot.44

A mindennapi életben a királyi család maga is egy multikulturális intéz-
mény. A királyi pár 1976 februárjában tette elsõ hivatalos útját Barcelonába.
Ott, a 14. századi Saló del Tinell-ben45 a jelenlévõk legnagyobb meglepetésére
a király katalánul kezdett el beszélni. A modern történelemben elõször tör-
tént meg, hogy a spanyol államfõ hallgatóságához katalánul beszélt. Az ese-
mény végén az uralkodó ünnepélyesen kijelentette, megintcsak katalánul,
hogy „Visca Catalunya, visca Espanya”, vagyis „Éljen Katalónia, éljen Spanyol-
ország!”. Ez igencsak kedvezõ visszhangot váltott ki Katalónia-szerte, és az
uralkodó népszerûsége az égbe szökött – pedig érkezésekor meglehetõsen hi-
deg fogadtatásban részesült.

János Károly gyermekkorában tanult meg katalánul. Õfelsége katalán
nyelvtudása bizonyosan fontos tényezõje volt annak, hogy a katalán naciona-
lizmus lecsillapodott, és a nem kasztíliai állampolgárok körében is az elfoga-
dó attitûd vált meghatározóvá. Ahogyan más monarchikus berendezkedésû
országokban is, a királyi intézmények valahogyan szupraetnikus, sõt anacio-
nális szerepet töltenek be, és az uralkodó olyan figurává válik, akinek a szemé-
lyéhez kevéssé kötõdik a centralizmus és az etnikai nacionalizmus, annak elle-
nére, hogy az uralkodó az államfõ, és Spanyolország még mindig nemzetál-
lamként definiálja önmagát.

Mivel az uralkodó gyermekkorában Portugáliában élt, jól beszél portugá-
lul, és ebbõl következõen galíciaiul is. Számos nacionalista a galíciait a portu-
gál északi variánsának tekinti.46 Az 1996. március 3-án tartott általános válasz-
tásokon (amelyek révén José Maria Aznar konzervatív kormánya került hata-
lomra)47 a galíciai nacionalista BNG (Bloque Nacionalista Galego – Galíciai
Nacionalista Blokk) két újabb helyet szerzett a madridi törvényhozásban.
Az egyik megválasztott képviselõ hivatalos találkozón vett részt a királlyal, és
nagy hatást gyakorolt rá, hogy az uralkodó folyékonyan beszél portugálul.
A BNG szélsõbaloldali eredete ellenére ez a képviselõ kijelentette, hogy a
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44 Bernard Crick: We have no sense of national identity without the monarchy. In: The Inde-
pendent -Weekend, 1993. május 22.

45 A Palacio Real Mayorban található, eredetileg uralkodói székhely, és a katolikus királyok ál-
lítólag itt fogadták Kolumbusz Kristófot, miután visszatért Amerikából.

46 A Reintegracionista (vagyis portugál orientáltságú) és az Independentista irányzatokról Galíciá-
ban lásd Tracy Henderson: Language and identity in Galicia: The current orthographic de-
bate. In: Clare Mar-Molinero–Angel Smith (eds): Nationalism and the Nation in the Iberian
Peninsula: Competing and Conflicting Identities. Oxford, Berg, 1996.

47 Keating, Michael: The Spanish General Elections of 3 March 1996. In: Regional & Federal
Studies, vol. 5, no. 1, 1996, 73. skk.



király tiszteletre méltó érzékenységet tanúsított a galíciai problémák iránt.
A mérsékelt nacionalisták az uralkodót általában is olyan személynek látják,
aki az egymással versengõ regionális érdekek és az ebbõl fakadó konfliktusok
felett áll. Ezt a monarchiaképet jóval kevésbé hajlamosak elfogadni Baszkföl-
dön, ahol a polgárháború idején a nacionalisták köztársaságpártiak voltak, ha-
bár eredendõen nem voltak monarchiaellenesek.

A Tejerazo, vagyis a puccskísérlet, amely Tejero alezredesrõl kapta a nevét
(„23-F” fedõnéven is ismert) a hadsereg és a Guardía Civil számára teljes és
megalázó kudarccal végzõdött. Ezután a hadsereg nem próbálkozott többé a de-
mokratikus folyamat visszafordításával. Ugyanakkor e drámai tett káros hatás-
sal volt a még nem konszolidálódott demokráciára. Bizonyos mértékig vissza-
vetette a további demokratizálódást az olyan területeken, mint például a regio-
nális autonómia ügye. A központi kormányzat puccsveszély elhárításának
szándékától vezéreltetve, 1982-ben egy alaptörvényt fogadtatott el (LOAPA,
Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico), annak érdekében, hogy
„harmonizálja” a devolúciós folyamatot.48 A nacionalisták azonnal felvették
a kesztyût, és azt állították, hogy a törvény leplezett célja nem más, mint a há-
rom fõ történelmi nemzetiség jogosítványainak csorbítása azáltal, hogy a politi-
kai közösségek politikai képviselete egy szintre kerül. Az alaptörvény-ellenes
koalíció magában foglalta az összes baszk és katalán nacionalistát, valamint
a kommunistákat (PCE) és az andalúziai regionalistákat (PSA). Ugyanakkor
a szocialisták (PSOE) és az UCD (Unión del Centro Democratico, az 1982-ig kor-
mányon lévõ jobbközép koalíció) egyetértett az alaptörvénnyel. A törvényt az-
zal az indoklással fogadtatták el, hogy csökkenti a fenyegetõ katonai puccs ve-
szélyét. Az alaptörvény kérdése végül lekerült a napirendrõl, mivel az alkot-
mánybíróság 1983 augusztusában az alkotmány szellemével ellentétesnek
nyilvánította – valamint nagy népszerûtlenségének köszönhetõen is.

1982-ben az általános választásokon a PSOE abszolút többséget szerzett
a madridi törvényhozásban. Spanyolországot elõször kormányozták szocia-
listák, ami – egyes megfigyelõk véleménye szerint – végérvényesen konszoli-
dálta a demokratizáció eredményeit. E változás szimbolikus jelentõségû volt,
és általában a szocialisták hatalomra kerülését úgy szokás tekinteni, hogy az-
zal zárult le a szûkebb értelemben vett átmenet idõszaka, és kezdõdött el
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a „demokratikus konszolidáció” periódusa.49 Emellett a szocialista kormány-
zat „nekilátott a katonai modernizáció hatalmas programjának megvalósításá-
hoz, megszilárdította Spanyolország tagságát a NATO-ban, és a spanyol had-
sereg korábbi egyoldalú irányultságát, amely a belpolitikai kérdésekre fóku-
szált, a nemzetközi stratégiai kérdések elõtérbe helyezésével váltotta fel”.50

A PSOE 1996-ig maradt hatalmon.
Az Európai Unióhoz való csatlakozás kilátása szintén jelentõs szerepet ját-

szott. Ez elõsegítette, hogy Madrid egyre nagyobb mértékben kötelezõdjön el az
emberi jogok védelme mellett, azok összes aspektusát ideértve. Ezt erõsítette to-
vábbá a többidemokratizálódó, az EurópaiUnióhoz csatlakozó ország tapasztala-
ta is (vagyis Görögországé és Portugáliáé).51 A tömeges mobilizáció idején az em-
beri jogi aktivistáknak legelõször is a kollektív jogokra támasztott igényekre kel-
lett választ találniuk. Az EK-tagság elérése a legtöbb spanyolországi elitcsoport
számára mindennél elõbbre való célt jelentett, ideértve a regionális vezetõket is.
Az EK ideális keretet kínált a régi, elintézetlen ügyek rendezésére, nélkülözhetet-
lenné téve a kompromisszumok mûvészetének gyakorlását. Ahogyan Michael
Keating rámutatott, az európai integráció folyamata már önmagában is átalakítot-
ta a nemzeti kérdést, „meghonosítva a korlátozott szuverenitás, a területi alkal-
mazkodás és a szubszidiaritás eszméjét”.52
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49 A „demokratikus konszolidáció” fogalmának definíciójára lásd Linz, Juan J. és Alfred Ste-
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Azonban az EU-bõvítést tekinthetjük egyszerûen csupán a politikai „globa-
lizáció” számos aspektusa közül az egyiknek, amelyik minden bizonnyal még az
egyik legüdvösebb hatásúnak nevezhetõ.53 Egyfelõl a globalizáció „az új kozmo-
polita lokalizmus progresszív konszolidációjához” vezetett „a közösségi élet kö-
zépsõ szintjén belül”.54 Ahogyan azt már számtalanszor leírták, a jelenség két el-
lentétes irányú trendet eredményezett. Másfelõl az állami szuverenitás relatív
csökkenése a kulcsfontosságú globális jelenségek ellenõrzését és megszûrését il-
letõen, különösen az információ és a kultúra területén, azzal a drámai következ-
ménnyel járt,hogyhatására az államellenesmozgalmak megerõsödtek szerte a vi-
lágon.55 Az 1978 utáni Spanyolország azonban elébe tudott menni számos globá-
lis trendnek, gyorsan alkalmazkodva a változásokhoz, és hatékony válaszokat
volt képes adni a nacionalizmusok által gyakorolt nyomásra.

Nyelv, kultúra és regionális autonómia

A következõ nagy horderejû lépés az alkotmányban biztosított regionális ön-
kormányzás jogi dokumentumainak megalkotása volt. Katalónia, amely jelentõs
polgárháború elõtti autonóm kormányzati elõzményekkel rendelkezik (a Gene-
ralitat, az autonóm katalán kormány tapasztalatával 1931 és 39 között), volt a leg-
megfelelõbb jelölt arra, hogy elsõként részesüljön ebben a kitüntetésben. Kataló-
nia az 1979-es népszavazás után, amelyen a választók 88 százaléka támogatta az
Estatut, vagyis az autonómia-statútum elfogadását, az 1977. szeptember 29-i kirá-
lyi rendelet révén újra autonóm kormányzatot (Generalitat) és saját parlamentet
kapott. Josep Tarradellas (1899–1980), az emigráns katalán kormány vezetõje ha-
zatért franciaországi számûzetésébõl, és a Generalitat elsõ elnöke lett. A katalánt
Katalónia „saját nyelvévé” (llengua propria) nyilványították.56 Baszkföldön szintén
1979-ben tartottak népszavazást az autonómia-statútumról, ahol89százalék vok-
solt igennel. A baszk emigráns parlament elnöke, Jesús María de Leizaola
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(1896–1980) hazatért Franciaországból, amivel véget ért a baszk emigráns kor-
mány 43 évig tartó idõszaka.57

Röviden összefoglalva, Spanyolország erõsen centralizált bürokrácia ál-
tal irányított országból kvázi-szövetségi berendezkedésû állammá alakult át,
amelyben benne van annak lehetõsége is, hogy teljes értékû federális rend-
szerré alakuljon át.58 A politikai kommentátorok, valamint a nacionalisták
õrizkednek attól, hogy a jelenlegi rendszert „federációnak” nevezzék, mivel
a régiókat megilletõ jogosítványok nem egyértelmûek, ugyanakkor a régiók-
nak megvan az a lehetõsége, hogy Madriddal egyezkedjenek ezekrõl. Ehe-
lyett a „nem intézményesült federalizmus” kifejezést használják.59 Ezen felül
az a tény, hogy az alkotmány hangsúlyozza Spanyolország kvázi-organikus jel-
legét, nem éppen klasszikus federalista vonás. Amennyiben a „federális”,
„szövetségi” terminus használható itt, akkor csupán „aszimmetrikus” érte-
lemben. Spanyolország hosszú átmenete az „aszimmetrikus federalizmus” –
ami a három történelmi nemzetiség nagyon régi törekvése – egy egyedülálló
formájának megteremtését eredményezte. Az „aszimmetrikus federaliz-
must” olyan „kombinált rendszerként” határozhatjuk meg, amelyben az
egyes szövetségi egységek nagyobb önkormányzati jogosítványokkal rendel-
keznek, mint mások.60 Azokban a federációkban valószínû az aszimmetrikus
megoldások iránti igény megjelenése, amelyekben mind a tisztán regionális
(nem etnikai), mind a nemzetiségi alapon szervezõdõ egységek egyaránt meg-
találhatóak. A spanyolországi esetben a „történelmi nemzetiségek” szükség-
szerûen követeltek több jogosítványt, mint a többi régió. Nyilvánvaló, hogy
tökéletesen szimmetrikus berendezkedést lehetetlen kialakítani. Ez különö-
sen igaz az etnikai-nemzetiségi konfliktusok által sújtott országok esetében,
ahol a nacionalista követelések – természetükbõl adódóan – változékonyak és
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leg gondolni lehetett.
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(ed.): Theories of Secession. New York, Routledge, 1998, 14.



kiszámíthatatlanok, és nehéz feladat megfelelõképpen kezelni õket. Ugyan-
akkor a speciális autonómia-jogosítványok iránti igények felmerülése nem
képez akadályt a federalizmus szélesebb formáinak bevezetése elõtt.61

Az összes történelmi nemzetiség autonómia-statútumot kapott, ame-
lyekben megtalálható volt egy a regionális nyelvek használatát elõsegítõ klau-
zula. A galíciai nyelv a spanyol mellett szintén hivatalos nyelv lett Galíciában,
a baszk Baszkföldön és Navarrában, míg a katalán alkotmányosan elismert
nyelv lett a szûkebb értelemben vett Katalóniában, valamint a Baleári-szigete-
ken és País Valenciá-ban (vagyis a Valenciai Területen), igaz, itt „valenciai” né-
ven. Két másik nyelv is küzd az elismertetéséért: az egyik az asztúriai, amely
nemrégen hivatalos státuszt kapott,62 a másik az aragóniai (vagy más néven
a fabla aragonese, amelyet Aragónia észak-keleti részén egy kis hegyvidéki terü-
leten beszélnek), amelynek eddig nem sikerült megfelelõ elismertetést kivív-
nia magának.63 Végezetül a Pireneusokban, az Aran-völgyben (Katalónia) be-
szélt arani nyelvet a katalán kormány a hivatalos nyelv rangjára emelte; ez
a nyelv az okcitán egyik variánsa.64

A spanyol állam nyelvi reformjainak élén Katalónia haladt, ahol a szocio-
lingvisztikai tanulmányok jelentõs múltra tekinthetnek vissza.65 Legkésõbb
az 1960-es évek végétõl a nyelv került a tudományos vizsgálódás középpontjá-
ba. Ez szilárd alapot teremtett ahhoz, hogy amikor a Generalitet, vagyis a kata-
lán autonóm kormányzat megalakult, neki lehessen kezdeni a tényleges nyel-
vi tervezési politikák megvalósításához. Ebben a vonatkozásban több regioná-
lis intézmény is fontos szerepet játszott, így többek között a Generalitat
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kulturális minisztériumának keretén belül mûködõ Dirección General de Políti-
ca Lingüística (DPGL, Nyelvpolitikai Fõigazgatóság).

1983-ban a katalán parlament ellenszavazat nélkül fogadta el az ún. Nyelvi
normalizációról szóló törvényt (LleydeNormalitzaciónLingüística), ami minden területen megteremtette a jogi
alapot a nyilvános nyelvhasználat számára, különösen az oktatás területén.66

A katalán nyelv hivatalos használata lépésrõl-lépésre egyre nagyobb teret nyert,
és olyan szintet ért el, amilyet még a polgárháború elõtti köztársasági kormány-
zat idején sem.67 Hasonló nyelvi normalizációs törvényeket fogadtak el Galíciá-
ban, Baszkföldön és Navarrában. A baszkföldi és bizonyos mértékig a navar-
rai kormányzat is, igyekezett hasznosítani a katalán kísérlet tapasztalatait, ha-
bár kiinduló helyzetük sokkal kedvezõtlenebb volt, tekintetbe véve azt
a tényt, hogy a baszkot a két régió lakosságának 24–26 százaléka beszéli csu-
pán.68 A baszk nyelv elterjesztésére kampány indult, és 1984-ben a baszkföldi
parlament nyelvi normalizációs törvényt fogadott el. Ugyanakkor az egysé-
ges, standard baszk nyelvre (batua) csak 1964-ban tettek javaslatot,69 amelyet
a Baszk Nyelvi Akadémia 1968-ban fogadott el,70 és 1980-ban vált hivatalos
társnyelvé Baszkföldön.71 Azóta ez az egységes nyelvi norma elterjedt a médi-
án, az iskolarendszeren és egyéb csatornákon keresztül, hozzájárulva egy új
közös identitás kialakulásához, amely más értékekkel szemben mindenek
elõtt a nyelven alapszik. Röviden összefoglalva, Spanyolországban a
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regionális nyelvek használatát az alkotmány, országos törvények, az autonó-
mia-statútumok és a nyelvi normalizációs törvények biztosították.

Az autonómiát megvalósító intézkedések meglehetõsen széles körre ter-
jedtek ki, és az önkormányzatiság legkülönbözõbb aspektusait ölelték fel.
Ugyan gyakran ütköztek különféle akadályokba, de a baszk és a katalán auto-
nóm kormányzatoknak számos területen sikerült jelentõs jogosítványokat
magukhoz vonniuk. Katalónia, Baszkföld és más régiók ma saját parlament-
tel, iskolarendszerrel, televíziós csatornákkal és jóléti rendszerrel rendelkez-
nek. Az 1980-as évek eleje óta a Baszkföldi Autonóm Közösség saját rendõr-
séggel rendelkezik (Ertzaintza),72 és Katalóniának is megvan a saját hasonló
szervezete (Mossos d’Esquadra).73 A regionális kormányzatok igen gyorsan
olyan területekre terjesztették ki tevékenységüket, amelyek korábban kívül
estek a kormányzati aktivitás hatókörén. Így például a baszkföldi kormányzat
a lehetõ legkedvezõbb támogatásban részesítette az új technológiák fejlõdé-
sét, és az egészségügyi szektor szintén hasonló elbírálásban részesült.74 A regi-
onális intézményeket kevesebb, mint tíz évvel felállásuk után a hatékonyság
élharcosaiként ünnepelték. Még ennél is fontosabb, hogy az új autonó-
mia-struktúra a spanyol államnak olyan legitimációt kölcsönzött, amelyet ad-
dig nélkülözött. Ennek egyik következménye az, hogy „a katalán politikusok-
nak nincs valóságos felhatalmazásuk arra, hogy a pragmatikus regionalizmus
határán túl menõ politikát folytassanak”.75 Más szavakkal, a legtöbb polgár,
ideértve a nacionalistákat is, nagyjából elégedett a jelenlegi helyzettel, még ak-
kor is, ha a katalán önkormányzatiság kiterjesztésére irányuló törekvések
továbbra is léteznek.

Politikai legitimáció az állam és a nemzet között

Juan Linz és Alfred Stepan egy igen sajátos, az „állami létet” érintõ kihí-
vásra mutatott rá a többnemzetiségû államok demokratikus konszolidációja
kapcsán. Ennek kiváltó oka az, hogy „a modern demokratikus állam a demos

A sima átmenet: Spanyolország 1978-as alkotmánya és a nemzetiségi kérdés 25

72 Maria Elena Olabarri Fernandez: La Ertzantza: Un estudio sociologico de la Policia Autonoma
Vasca, 1982–1986. Bilbao, Servicio Editorial/Universidad del Pais Vasco, 1993.

73 E katalán rendõri erõ eredete 1741-re nyúlik vissza. Ld. Els Mossos d’Esquadra. Barcelona,
L’Aven� Estudis, 1981; Anna Borruel i Llovera: Els Mossos d’Esquadra: Aportació documental
a la seva història (1741-1821). Valls, Institut d’Estudis Vallencs, 1998

74 Ana Rico, Pablo González and Marta Fraile: Regional decentralisation of health policy in
Spain: Social capital does not tell the whole Story. In: West European Politics, vol. 21, no. 4,
1998.

75 Crameri, Kathryn: The future of Catalanism. In: Journal of Spanish Cultural Studies, Volu-
me 1, Number 1, 99–105. (103.).



(a nép) részvételén alapul, és a nacionalizmus a demos egyik lehetséges definí-
cióját kínálja, amely vagy egybeesik, vagy nem az állam demos-ával”.76 Ennek
következményeként a demos egymással ütközõ definíciói legitimációs vákuu-
mot eredményeznek, amely csupán az állam részérõl megnyilvánuló „relegi-
timizáció” révén oldható fel. Ahogyan Walker Connor meggyõzõen kifejtet-
te, a „politikai illegitimitás” válsága képezi a közös nevezõt a nacionalizmus
minden formája számára, és ott található minden nacionalista követelés,
igénybejelentés legmélyén.77 Spanyolország esetében az állam legitimitása
közepes válságban volt Katalóniában, és mély válságban Baszkföldön.

A perifériák két fõ nacionalista mozgalma, a mélyreható változások ellenére,
amelyeken keresztülmentek, mind a diktatúra, mind a demokrácia alatt ugyanazo-
kat a fõbb jellegzetességeket mutatták. A katalán nacionalizmus mérsékelt maradt,
és alapvetõen kulturális platformra helyezkedett. A baszk nacionalizmus megõriz-
te radikális szeparatista alapállását és belsõ fragmentációját. A „megszálló hadsereg”
által állítólagosan elkövetett „bûncselekmények” által kiváltott tömeges mobilizá-
ció állandóan egyesítette és stabilizálta a töredezett nacionalista frakciókat. A rend-
fenntartó erõk és az állami ellenõrzést biztosító egyéb mechanizmusok masszív je-
lenléte elmélyítette a konfliktust, és feltüzelte a népi elégedetlenséget. A baszk tö-
megmobilizáció alapvetõen konfrontációs jellege, az ETA elsõ teoretikusai által
lefektetett akció-elnyomás-akció elmélet részleges megvalósulása a maguk mód-
ján mind hozzájárultak ahhoz, hogy a konfliktust nem sikerült békés úton rendez-
ni. Mivel elnyomásra volt szükség ahhoz, hogy egy ilyen eklektikus mozgalmat
egyben lehessen tartani, az ETA az „állami erõszak” és a „nacionalista ellenerõszak”
folyamatos kiváltójaként tette magát szintén nélkülözhetetlenné, valamint a nacio-
nalista mozgalom mint egész egybekovácsolója.78 Mindmáig ez a konfliktus békés
megoldásának legfontosabb akadálya, amit minden bizonnyal az is kiegészít, hogy
a kormányzat részérõl hiányzik a tárgyalási szándék.

Míg a baszk identitás ellenzékinek és kirekesztõ jellegûnek mutatko-
zott, mivel a baszkok és az españolistas ellentétén alapult, addig a katalán
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identitás egymást kölcsönösen átható törekvéseken nyugodott, ami egyfaj-
ta „kettõs identitást” eredményezett.79 Mindez eltérõ szavazási magatartá-
si mintákban is testet öltött, amikor is ugyanazok a szavazók hol a naciona-
lista, hol az országos pártokra adták le voksukat attól függõen, hogy regio-
nális vagy országos választásokról volt-e szó.80 Kétségtelen tény, hogy
a baszkok a francoizmus idején, majd azután valamivel befogadóbb és nyíl-
tabb identitást alakítottak ki.81 Ugyanakkor ez az új identitás kezdetben
a mérsékeltebb nacionalizmus rovására fogalmazódott meg. A spanyol ál-
lammal és annak „megszálló erõivel” való általános konfrontáció volt az,
amely formálta ezt az átfogó identitást, amelyben nem számítottak már
a vértípusok és a vezetéknevek. Az állandósult rendkívüli állapotszerû
helyzet, amely maga is annak a következménye volt, hogy a nacionalista ve-
zetõk a baszk nemzet halálát vizionálták, a népesség összes csoportja kö-
zötti mindent átható szolidaritás légkörét hozta létre. Az átmenet idõsza-
kában, amikor az állam legitimációhiánya a legmagasabbra szökött, az
összes társadalmi kérdés az osztályharctól a nõk felszabadításáig és a kör-
nyezetvédelemig a radikális nacionalizmus esernyõje alá gyûjtve jelent
meg. Ugyan a körülmények hatására kialakuló egység ideiglenesen ezt el-
leplezte, de a baszk kultúra továbbra is töredezett maradt, és a baszk nyelv
is csupán az 1980-as évek közepén kezdett újra teret nyerni. A demokrati-
zálódási folyamat, valamint a centrum–periféria szembenállás eredménye-
képpen új nacionalista pártok jelentek meg a porondon, kihívást intézve
ezzel a PNV hagyományos monopóliuma ellen. A nacionalista üzenet
ezentúl az egymással vetélkedõ politikai álláspontok és ideológiák men-
tén artikulálódott. Azonban kockázatos vállalkozás lenne, ha anélkül pró-
bálnánk meg felbecsülni e változások mértékét, hogy megfelelõképpen
mérlegelnénk az ETA bennük játszott szerepét. Az ETA, tekintettel nép-
szerûségére és szimbolikus örökségére, számtalan, az új demokratikus
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színtéren megjelenni kívánó, de az uralkodó értékrendet elutasító cso-
port, érdek, szövetség és egyén számára vált kikerülhetetlen hivatkozási
ponttá. Mégis, Spanyolország példája jelentõs sikerként könyvelhetõ el,
amennyiben a központi kormányzatnak sikerült megakasztania az erõ-
szak spirálját az 1968 és 1980 közötti idõszak drámai felívelését követõen.
Ezen felül Spanyolország a leginkább centralizált nyugat-európai ország-
ból az egyik leginkább decentralizáltabbá vált.

Van-e exportképes spanyol „modell”?

Amikor egy modell lehetséges átültetésérõl beszélünk, akkor ebbe magá-
tól értetõdõen beleértjük azt is, hogy a szóban forgó modell sikeres. Ebbõl kö-
vetkezõen vajon „sikertörténetnek” nevezhetjük-e a spanyolországi modellt
is? Milyen mértékben mondhatjuk el ezt a spanyolországi politikai szféráról?
A választ ezekre a kérdésekre itt csupán az etnikai konfliktusok kezelését vizs-
gálva keressük. Azt látjuk, hogy az új spanyolországi elitek sikeresek voltak ab-
ban a törekvésükben, hogy különbözõ érdekeket egyesítsenek, megállítsák
a kezdõdõ fragmentálódást és az erõszak beinduló spirálját, még mielõtt az
egy új polgárháborúvá terebélyesedett volna. Ez az alkura kész „paktumpoliti-
zálás” jellemezte a folyamatot, amelyet „racionális átmenetként” írhatunk
le.82 Ez nem csupán az új politikai struktúra kiépítésének szükségessége kö-
rül kialakult mély konszenzuson alapult, hanem az elitek állandó alkujának
és alkalmazkodásának folyamatán. Így Spanyolországot joggal nevezték
„a modern, elitek által kieszközölt rendezés modelljének”.83 Ebben kulcssze-
repet játszott a nacionalista követelések befogadása és kezelése. Az átmenetet
valóban a perifériák nacionalizmusa hajtotta elõre, még ha ennek hatása átlép-
te is a regionális határokat, és végül minden nemzeti különbözõség alkotmá-
nyos elismerésében öltött testet.84 A befogadás és a kezelés az új alkotmányos
szabályozásban rögzített, fokozatos intézményi reformon keresztül valósult
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meg, miközben a „jog uralmát” sikerült fenntartani, és ezzel elkerülni
a fennálló törvényesség felbomlását.

Ha nem lett volna állandóan jelen a kompromisszumra való törekvés, az
ellentétes nacionalista víziók konfliktusa elkerülhetetlenül eszkalálódott vol-
na. Az eszkaláció vagy még egy zsákutca jellegû szituáció is e két lehetséges al-
ternatíva egyikét eredményezte volna: vagy az alapvetõ demokratikus szabad-
ságjogok visszavonása, vagy a spanyol állam egyértelmû dezintegrálódása tör-
ténik meg. Az alkotmányos változás idõzítése, a kedvezõ nemzetközi
környezet és végezetül a nemzeti elitek akarata és képessége, hogy a kérdések
igen széles körében megegyezésre jussanak, e rémálomszerû forgatókönyv
megvalósulását valószerûtlenné tette. Röviden összefoglalva: Spanyolország
az etnikai konfliktusok menedzselésének sikeres példáját nyújtja. Természe-
tesen, azért vannak még problémák. Michael Keating szerint „a kisebbségi na-
cionalista pártok részérõl állandóan megfigyelhetõ tendencia, hogy igyekez-
nek mindent túllicitálni, míg Madrid mindent engedményt visszacsinál-
na”.85 Más szavakkal, a jelenlegi rendszert alacsony fokú instabilitás jellemzi.
Spanyolország sikerességének másik lehetséges értékelési módja az, hogy
megvizsgáljuk, hogyan reagált a politikai erõszakra – erre a kérdésre még ko-
rai lenne a választ adni. Elõször is, az új eliteknek nem sikerült teljesen kiiktat-
niuk a terrorizmust Spanyolország életébõl. Nem tudták megsemmisíteni az
ETA-t és helyi támogatói hálózatát. Mégis, az ETA brutális, azonban csak ese-
tenként bekövetkezõ támadásai az 1990-es években csupán halvány árnyékát
képezték annak, ami egykoron súlyos fenyegetést jelentett a fennálló rend-
szer számára. Az 1970-es évek folyamán az ETA akciói óriási hatást gyakorol-
tak a spanyolországi politikai életre; ezek csúcspontja Carrero Blanco meg-
gyilkolása volt 1973-ban. Az 1980-as évek nagyobbik részében és az 1990-es
években az ETA elvesztette azt a képességét, hogy befolyásolja a madridi dön-
téshozatali mechanizmust. Elmondható, hogy az ETA már egyre kisebb mér-
tékben képes befolyást gyakorolni a közvéleményre és a kormányzat tevé-
kenységére, párhuzamosan a jogi és politikai csatornákon keresztül megvaló-
suló tömeges politikai részvétel növekedésével. Az autonóm kormányzat
létrehozása döntõ jelentõségû volt ebben a vonatkozásban. Amint a naciona-
lista mozgalom széles spektruma intézményi képviselethez jutott a demokra-
tikusan megválasztott nacionalista pártok révén, az ETA nem helyezkedhe-
tett morálisan magasabb rendû álláspontra a teljes nacionalista
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mozgalommal szemben. Az ETA által táplált remény, hogy tömegfelkelés tör
ki, lassan elhalványult, és sokan azok közül, akik valaha potenciális ETA támo-
gatók lehettek, a mérsékeltebb politikai tevékenységformák felé orientálód-
tak. Az ETA által meghirdetett „totális és határozatlan idejû” fegyverszünet
(1998. szeptember 18.) lényeges eredmény volt ebben a vonatkozásban, ha-
bár 1999. december 3-án visszavonták. Az e tárgyú közleményt 2000. január
21-én követte újabb terrorista támadás, ami az elsõ, az ETA-nak tulajdonított
gyilkosság volt 1998 júniusa óta.

Az ETA és a központi spanyol kormány közötti fegyveres konfliktus-
nak megvan a maga dinamikája: mint minden erõszakot alkalmazó szerve-
zet, különösen igaz ez kisméretû terrorista csoportokra, így az ETA belsõ
struktúrája is nehézzé, ha nem lehetetlenné tette az erõszaktól való végér-
vényes megszabadulást. A politikai gyilkosságok, bombamerényletek és
egyéb erõszakos cselekmények számának lassú, de állandó csökkenése
a demokrácia növekedésével párhuzamosan ment végbe, és e folyamat so-
rán a társadalom minden rendelkezésre álló rejtett zugát, szegmensét he-
lyi, önszervezõdõ csoportok töltötték ki, amelyek a diktatúra bukása alatt
jöttek létre. A konfliktust az elhúzódó gazdasági válság ellenére sikerült
csökkenteni, amikor pedig a munkanélküliség 20 százalékos rekordmagas-
ságon tetõzött; végül a gazdaság is stabilizálódott.

Mivel sikeres volt, a spanyolországi gyakorlat bizonyosan modellül szol-
gálhat nem csupán a gyors decentralizációt, hanem a federalizációt végrehaj-
tó politikai közösségek számára.86 Azok az országok, amelyek éles etnonacio-
nális konfliktusok által terhelt közegben próbálkoznak bizonyos, mérsékelt
decentralizációs lépések végrehajtásával, sokat profitálhatnak a spanyolorszá-
gi tapasztalatok elfogulatlan értékelésébõl. Erre az egyik potenciális je-
lölt Törökország, habár azok a visszafogott decentralizáló engedmények, ame-
lyek a törökországi iszlamisták és demokraták terveiben szerepelnek, gyak-
ran csupán gazdasági megfontolásokból táplálkoznak. A federális átalakulás
kezdeti szakaszában lévõ országok, mint például Olaszország, szintén sok
mindent hasznosíthatnak a spanyolországi gyakorlat elmélyült elemzésébõl.
Olaszországban a spanyol, valamint a katalán modellre történõ politikai és re-

30 DANIELE CONVERSI

86 Oriol Pi-Sunyer: The Spanish route to democracy: A model for Eastern Europe in transi-
tion? In Hermine G. De Soto–David G. Anderson (eds): The Curtain Rises: Rethinking Cul-
ture, Ideology, and the State in Eastern Europe. Atlantic Highlands, N. J., Humanities Press,
1993. A Németországgal való összevetést lásd Hans-Jürgen Puhle: Elestadoespañoldelasautonomíasyelsistemafederalalemán.In:TuñóndeLara(ed):Gernika, 50 años despu-
és, 1937–1987: nacionalismo, República, Guerra Civil [VICursosdeVeranoenSanSebastián=VI.UdakoIkastaroakDonostian].SanSebastián,ServicioEditorial,UniversidaddelPaísVasco,1987[ediciónalcuidadodeJoséLuisdelaGranjayCarmeloGaritaonandia].



torikai hivatkozások az 1990-es években érték el csúcspontjukat.87 Ugyanak-
kor ezeket a politikai megnyilvánulásokat ritkán kísérték vagy elõzték meg
olyan tudományos vizsgálódások, amelyek a spanyol tapasztalatoknak az
olaszországi valóságra történõ alkalmazását vizsgálták volna.88 Bármifajta,
a szövetségi berendezkedés kialakításának irányába ható reform bevezetése
elõtt összehasonlító elemzést kell végezni egyes speciális, néha meghatározat-
lan és összetett területeken, mint például a központi kormányzat által birto-
kolt hatalmi jogosítványok és kompetenciák átadása a régiók számára. A fede-
ralizmusról született olasz tanulmányokban igen kevéssé vizsgálták eme, vala-
mint más, szimbolikus jelentõséggel rendelkezõ kérdések szerepét.
Emlékezetünkbe kell idéznünk, hogy eredetileg az olaszországi régiók rend-
szere – bármennyire tökéletlen, hiányos és nem kielégítõ legyen is – szolgál-
tatta az ösztönzõ példát az elsõ spanyolországi reformerek számára; ezt a kez-
deti ösztönzést a legújabb fejlemények radikálisan zárójelbe tették, mivel egy-
fajta történelmi fordulatként Olaszország számára ma Spanyolországot
kiáltották ki közigazgatási példaként.

Másfelõl a spanyolországi kísérlet viszonylagos sikerét a kevésbé épületes
példákkal kell összevetni, különösen a multinacionális társadalmakban történõ
államépítés teljes kudarccal végzõdött eseteivel. Hogy Dél-Európánál marad-
junk, a legnyilvánvalóbb kudarc példáját ebben a vonatkozásban a volt Jugoszlá-
via szolgáltatja. Olaszországgal ellentétben, ebben a témában születtek olyan ta-
nulmányok, amelyek Spanyolország és a volt Jugoszláviát hasonlítják össze
(gyakran más országokkal együtt), amelyek a demokratizáció folyamatának ellen-
tétes irányú lefolyásáról igyekeznek számot adni. Az egyik lehetséges megoldás,
amelyet Juan Linz és Alfred Stepan követ, hogy az állam felbomlását vagy integrá-
cióját az eltérõ „választási sorrenddel” magyarázzák: míg Jugoszlávia esetében
a regionális választások megelõzték az össz-jugoszláv választásokat, ami a politi-
ka etnicizációjához és az etnikai alapon szervezõdõ pártok kialakulásához veze-
tett, addig Spanyolországban ez éppen fordított sorrendben történt.89 Egy másik
lehetséges interpretációs lehetõség, hogy megkérdõjelezik vagy tagadják a
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szocialista Jugoszlávia vagy más kommunista országok „federális” jellegét, mert
a federációhoz demokratikus közegre van szükség, és ezért nem beszélhetünk fe-
derációról ott, ahol deficit mutatkozik a demokrácia és a képviselet területén.90

Jugoszlávia nominálisan „federális” állam volt, annak ellenére,hogyszámoskuta-
tó rámutatott a rendszer konszociális vonásaira,91 míg mások Jugoszláviát félszu-
verén országok laza szövetségeként írták le (1974-tõlMilosevic hatalomra kerülé-
séig).92 Azonban Jugoszláviát erõteljes centralizáló hatások érték. Ezért további
magyarázatra is szükség van. Egy federális, többnemzetiségû politikai közösség-
ben a recentralizáció vagy a „federalizmus megfordítása” normális esetben dezin-
tegrációhoz vezet, ahogyan azt számos történelmi példa mutatja, akár tényleges,
akár csupán névleges federációkól legyen is szó (Etiópia–Eritrea, Pakisz-
tán–Banglades, Grúzia–Abházia és Oszétia, Nigéria–Biafra, Burma).93 A federa-
lizmus egyirányú utcának tûnik, amelyben megfordulni nem igazán lehet. Ezen
felül, a jugoszláv történéseket a „centrum elszakadásának” egy sajátos eseteként
is szemlélhetjük, mivel a hatalmon lévõ rezsim az egységet hirdetõ retorika elle-
nére, amely a külföldnek szólt és a nemzetközi támogatás megszerzését szolgál-
ta, ténylegesen a szerbeknek a nem szerbektõl való etnikai alapon történõ elvá-
lasztásának politikáját folytatta.94 Végezetül, Jugoszlávia felbomlásának egy má-
sik, szociológiaibb síkon fekvõ magyarázata a nacionalista erõszak
határépítõ, elválasztó jellegét hangsúlyozza a szélsõséges asszimiláció, sze-
kularizáció és a helyi kultúra megszûnése által meghatározott közegben.95

A fentebbi tényezõk mélyebb elemzést igényelnek a multinacionális társa-
dalmak federalizációjának és demokratikus átmenetének sikeresebb esete-
ivel való összevetésben. Spanyolországon belül Katalónia volt az, amely vi-
lágszerte kiváltképpen modellé tudott válni mind a perifériák elitjei szá-
mára, mind a perifériák követeléseit kezelni és befogadni kívánó központi
kormányzatok számára. Ebbõl következõen a feltételezett „katalán
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modellt” széles körben méltatták.96 Kenneth Roberts Katalóniát „a leg-
meggyõzõbb bizonyítéknak” nevezte arra vonatkozóan, „hogy a nemze-
tek anélkül válhatnak naggyá, hogy rendelkezésükre állnának az állam
nyújtotta elõnyök”.97 Manuel Castells Katalóniát a vesztfáliai béke által
meghatározott világrend utáni világrend prototípusának látja, ahol a szu-
verenitás nem feltétlenül kapcsolódik a centralizált államhatalom meglé-
téhez.98 A „spanyol modell” mint egész különösen sokat köszönhet a „kata-
lán modellnek”.

Következtetések

A nacionalista nyomás jelentõs intézményi változásokban testesült meg.
Hasonlóan a legtöbb diktatórikus rendszer sorsához, Spanyolország demok-
ratizációja is szorosan kapcsolódott a kisebbségi törekvések kezeléséhez.99

A kisebbségi nacionalizmus egyre erõsebbé vált a demokratizálódás elmélyü-
lésével. A diktatúra alkonyán a demokratikus jogokért folytatott küzdelem
szorosan együtt járt a kulturális szabadságokért és a politikai autonómiáért
folytatott küzdelemmel.100 Ez utóbbiakat a polgári szabadságjogok megte-
remtését célzó politikai törekvések egységes és szétválaszthatatlan kontextu-
sán belül szemlélték. Ugyanakkor a nacionalista érzések több évtizedes lefoj-
tottság után egyszerre, hirtelen törtek elõ.101 1977-re, nem sokkal Franco halá-
la után a mozgalom lendületbe jött. Erõteljes utcai demonstrációk, mint az
egymilliós Diada Barcelonában, valamint a rendõrséggel történõ állandó
összecsapások, mint az 1976-os vitoriai, ellenállhatatlan, a változáso-
kat kikényszerítõ nyomást gyakoroltak a központi kormányzatra. Amikor
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101 Gunther, Richard, Sani, Giacomo és Shabad, Goldie: Spain after Franco, i. m.; Juan J. Linz,
Totalitarian and Authoritarian Regimes. In: Fred I. Greenstein és Nelson W. Polsby (eds.):
Macropolitical Theory. Handbook of Political Science.vol. 3. (Menlo Park, CA, Addison Wesley,
1975, 175–411.). Átfogóan lásd Javier Tusell et al.: Historia de la transición y consolidación de-
mocrática en España, 2 vols. Madrid, UNED/UAM, 1996.



Franco meghalt, a spanyol állam már de facto a fragmentálódás állapotában
volt, a rezsim unitarista retorikája nem volt képes elfedni a dezintegráló erõk
ellenállhatatlan mûködését. Több mint húsz év elteltével a tömeges politikai
aktivitás visszaesett, miközben Spanyolország egy új multikulturális, sõt mul-
tinacionális államként definiálta újra önmagát.102 Az eddigi legnagyobb tö-
megdemonstrációkat pedig a terrorizmus elleni tiltakozásul tartották
1998-ban, ami megmutatta, milyen erõre tett szert a civil társadalom Spanyol-
ország-szerte, beleértve Baszkföldet is.

Spanyolország sikerének okai több tényezõ együttes hatására vezethetõk
vissza; ezek közül a legfontosabb a pragmatikus erõk kormányra kerülése,
amelyek számára megfelelõ keretet jelentett a János Károly által képviselt mo-
narchia. A monarchia ideális eszköz volt arra, hogy megjelenítse és hordozza
a változásban lévõ társadalom törekvéseit, egységbe foglalva Spanyolország
különbözõ népeinek eltérõ identitásait. János Károlyt méltán nevezték a „vál-
tozás kormányosának”.103 Az uralkodónak sikerült semlegesítenie a nagyha-
talmú spanyol hadsereget, azt az erõt, amely hevesen ellenezte a demokrati-
kus átalakulást és a perifériák nacionalizmusainak teendõ minden lehetséges
engedményt.104 Ugyanakkor ez a pragmatizmus nem csak az uralkodó sajátja
volt, hanem a teljes politikai vezetésé. Ez az alkudozó és megegyezésre törek-
võ attitûd részben a polgárháborúval kapcsolatos emlékek hatásának is tulaj-
donítható. Az átmenet folyamata során hatalmas erõfeszítéseket tettek a meg-
békélés érdekében; ez a múlt hibái felett érzett kollektív bûnösség érzésébõl
táplálkozott: a Második köztársaságot romba döntõ hibákat minden áron el
akarták kerülni.105 E konszenzuskeresés eredménye az alkotmányos folya-
mat elindulása lett, amely elmélyítette a „joguralmat”, amely a „demokrati-
kus konszolidáció” öt feltételének egyike.106 A „spanyol út” ebbõl
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102 Crameri, Kathryn: Banal Catalanism? In: National Identities, vol. 2, n. 2, 2000, 145–157.
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Barcelona, Planeta, 1991.
104 Paul Preston: Fear of Freedom: The Spanish Army after Franco. In: Abel, Christopher és

Nissa Torrentes (eds.): Spain: Conditional Democracy. (London/Canberra, Croom Helm;
New York, St. Martins Press, 1984), 161–185.

105 Paloma Aguilar Fernández: The Memory of the Civil War in the Transition to Democra-
cy: The Peculiarity of the Basque Case. In: West European Politics, vol. 21, no. 4, 1998; id.:
Política y ética, memoria e historia: las peculiaridades del caso vasco en el contexto espa-
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Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Bal-
timore, Johns Hopkins, 1996. A másik négy szükséges feltétel: civil társadalom, gazdasági



következõen egyfajta „megállapodásos átmenetként” jellemezhetõ.107 Min-
den bizonnyal sorsdöntõ tényezõ volt, hogy a demokráciának nem volt más
lehetséges alternatívája – minden nyilvánvaló gyengesége ellenére is.108

Ezen felül az új demokratikus elitek sikere azután következett be, sõt an-
nak közvetlen következménye volt, hogy a diktatúra teljes kudarcot vallott
a nacionalista ellenzékiség kezelésében; különösen igaz ez a baszk szeparatiz-
musra. A béke és biztonság volt a régi rendszer lelke és alappillére, azonban az
etnoregionális törekvések negyven éven keresztül történõ könyörtelen elnyo-
mása csupán azzal az eredménnyel járt, hogy tovább erõsítette az elkülönült
etnoregionális identitásokat. Az állam által gyakorolt erõszak szinte minden
esetben öntudatosodási folyamatot indít el, ebbõl következõen gyakran „et-
nogenetikus”.109 Más szóval, az állam minél inkább az erõre támaszkodva
igyekezett megfékezni a perifériák ellenzékiségét, annál inkább nõtt a szaka-
dék az állam és a nép között, és a társadalom annál szélesebb rétegeiben vált el-
terjedtté a különálló és a spanyolsággal szembeállított baszkság, katalánság és
galíciaiság tudata.

A fiatal spanyol demokráciának azzal a nehéz feladattal kellett megbirkóz-
nia, hogyan kezelje az önrendelkezés megteremtésére irányuló helyi törekvé-
seket az egységes állam keretein belül. Ez kényes politikai egyensúlyozást tett
szükségessé, amellett, hogy radikálisan szakítani kellett a múltban követett
gyakorlattal. Végül a regionális devolúció melletti egyértelmû elkötelezõdés
olyan eredménnyel járt, amit nem haboznék Spanyolország második csodájá-
nak nevezni (az 1960-as évek milagro economico-ja, vagyis gazdasági csodája
után). Ahogyan azt már hangsúlyoztam, a baszk radikalizmus sajátos belsõ di-
namikája nehézzé tette, habár azért nem zárta ki, az erõszakról való teljes le-
mondást.110 Ennek oka abban keresendõ, hogy az erõszak, ideértve nyilvános
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108 Di Palma, Giuseppe: Le transizione democratiche in Europa Orientale: una prospettiva
comparata. In: Rivista Italiana di Scienza Politica, XX/2, 1990, 203–242.

109 Daniele Conversi: Violence as ethnic border. The unintended consequence of cultural as-
similation in Croatian, Kurdish and Basque nationalism’. In: Justo G. Beramendi,

Ramón Máiz and Xosé M. Núñez (eds): Nationalism in Europe: Past and Present. Santiago
de Compostela, Santiago de Compostela University Press, 1994, vol. 1, 167–198.

110 Daniele Conversi: The Basques, the Catalans and Spain. i. m.; Cynthia L. Irvin: Militant Natio-
nalism: Between Movement and Party in Ireland and the Basque Country. Minneapolis, Univer-
sity of Minnesota Press, 1999; Kriesberg: Adopting conflict strategies. In: Constructive
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megnyilvánulásainak esetét is, szorosan összekapcsolódott a baszk radikaliz-
mus identitásával. A jövõ egyik nagy feladata lehet a civil tradíciók kultúrájá-
nak elõtérbe állítása az erõszak kultúrájával szemben. Az, hogy megjelen-
nek-e a destabilizáció új formái, és mennyire maradnak meg az erõszakkal
járó konfliktusok, attól függ majd, hogy a spanyolországi politikai vezetés
mennyire lesz képes úgy kezelni a kérdést, hogy közben nem folyamodik
a konfrontáció politikájához vagy az olcsó nacionalizmushoz.

Végezetül, a globalizáció és az amerikanizáció bomlasztó hatása
messze ható és megjósolhatatlan következményekkel járhat. A globalizá-
ció jelenlegi formája továbbra is a legnagyobb fenyegetést jelenti a spanyol-
országi együttélés és demokrácia rendszere számára; ez egy olyan prognó-
zis, amely természetesen jóval szélesebb körben, az egész nemzetközi
rendszerre alkalmazható.111

Fordította: Sisák Gábor
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Az „etikus társadalmi szerzõdés”
baszkföldi példája: a Mondragon
Szövetkezeti Csoport

Abaszkföldi Arrasate, spanyolul Mondragon ipari városról elne-
vezett Mondragon szövetkezeti intézményrendszer (Mondragon

Cooperative Corporation) a világon a legnagyobb taglétszámú és leghíre-
sebb ipari szövetkezeti komplexum. Önkéntes szerzõdésekben felvállalt
komplex kapcsolatrendszer integrálja az ipari, szolgáltatási, kereskedelmi,
mezõgazdasági szövetkezeteket a hitelszövetkezettel, valamint a képzési és
kutató-fejlesztõ intézményekkel. A komplexum töretlen terjeszkedése el-
lentmond annak az általánosan rögzült véleménynek, miszerint a szövetke-
zetek csak rövid távon és védett területen, például a multinacionális cégek
számára érdektelen piaci ûröket betöltve lehetnek életképesek. A Mondra-
gon-csoport szövetkezeti jellegét jogi formáján túl leginkább személy- és kö-
zösségközpontú üzletviteli etikája, a képzési-kutatási és a gazdasági szféra
szoros kapcsolata, valamint a fenntartható foglalkoztatás elsõdleges prioritá-
sa domborítja ki. Az alapszabályokba foglalt prioriter célok fenntarthatósá-
gát elsõsorban a csoportot alkotó szövetkezetek erõs integráltsága biztosítja,
vagyis a csoporton belüli koordináló, refinanszírozó és kutató-fejlesztõ-to-
vábbképzõ intézmények kölcsönös együttmûködése és kommunikációja
a szorosabb értelemben vett gazdasági egységekkel.1

1 A huszonötezer alkalmazottat számláló Mondragon három csoportjával/alrendszerével –
a Caja Laboral Popular nevû pénzügyi, a 75 szövetkezetbõl álló ipari, élelmiszer- és agrár-
ipari, valamint kereskedelmi egységeivel – a külsõ szemlélõ számára leginkább egy hold-
inghoz hasonlít, jóllehet valójában egy szövetkezeti csoportról/szervezetrõl van szó, mely
az utóbbi negyven évben látványos fejlõdést mutatott föl, annak ellenére, hogy a világgaz-
dasági tendenciák a hetvenes évektõl kezdõdõen (1973-as kõolajválság óta) világszerte
többnyire recesszióról tanúskodnak. A Mondragon szövetkezeti csoport kezdetének az
1956-os évet tekinthetjük, amikor a csoport elsõ tagjaként az ULGOR szövetkezet háztar-
tási gépek gyártásával elkezdte mûködését. Ebben az évben helyezték le annak a csoport-
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Tanulmányomban a baszk kérdés/autonómia egy sajátos vetületét próbá-
lom elemezni: azt vizsgálom, hogy a Baszkföld nemzetközileg legismertebb-
vállalkozási csoportja, a Mondragon milyen sajátos üzleti/gazdasági
etika alkalmazásával és vállalatvezetési stratégiákkal érdemelte ki azt, hogy
nemcsak társadalom- és gazdaságkutatók foglalták össze megfigyeléseiket, ha-
nem a világban több helyen megpróbálták alkalmazni a Mondragon Szövet-
kezeti Csoport sajátos gazdaságetikai alapelveit és üzletvezetési/gazdaságszer-
vezési értékrendszerét és innovációit.

A társadalmi és politikai környezet.
A baszk kultúra közösségi hagyományai

A Biscaya-i öböl és a Pireneus hegységek két oldalán fekszik az
1659-ben meghúzott spanyol–francia határ által kettéosztva a baszkok ál-
tal lakott hét történelmi tartomány. Spanyolországban a Baszk Autonóm
Közösség és Navarra Közössége az állami autonóm régiók hálózatában
szerepel. Franciaországban a három baszk tartomány a Pyrénées Atlanti-
ques dépertement és az Aquitaine régió részei. A hét tartomány 2,9 milli-
ós baszk lakosságának 90%-a a gazdaságilag sokkal változatosabb spanyol
Baszkföldön él. Többségük Guipuzcoa, Alava és Viscaya régiókban, vala-
mint a legnagyobb ipari centrumban, Bilbao metropolisban él (900 000
lakos). A tárgyalt terület lakosságának egyötöde beszéli még az Euska-
ra-t, a baszk nyelvet.2

nak az alapjait, amely ma több mint 20 000 személyt foglalkoztat közel 300 cégnél (ideért-
ve a fiókokat, kirendeltségeket is.) A 300 cég közül 100 ipari szövetkezet (az ULGOR az
összes ipari szövetkezet forgalmának 15%-át adja), továbbá 43 iskolaszövetkezet, 14 lakás-
építõ és fenntartó egyesület, hét mezõgazdasági szövetkezet és egy szövetkezeti áruház-
lánc. Az alapszövetkezetek alapszintet meghaladó szükségleteit és érdekeit a következõ
négy másodfokú szövetkezetbõl álló összehangolt ernyõszervezet képviseli, amelyek
mindegyike nagyon fontos szerepet töltött be a teljes csoport fejlõdésében: a Caja Laboral
Popular szövetkezeti bank (hitelszövetkezet és takarékpénztár) 141 fiókjával, egy techno-
lógiai kutatóintézmény (IKERLAN), a biztosítási szövetkezet (LAGUN-ARO), és végül
egy felsõfokú képzési intézményi hálózat (IKASBIDE), politechnikai, közgazdasági és
egyéb szakmai, például tanár- és tanítóképzõ fõiskolai tagozatokkal. Whyte, William Foo-
te: Learning from Mondragon. International Handbook of Participation in Organizations. For
the Study of Organizational Democracy, Co–operation and Self–Management. Vol. II. Ownership
and Participation. Edited by Russel, Raymond and Rus, Veljko. Oxford, 1991. 83–102.

2 Raento, Paulina: Integration and Division in the Basque Borderland. Boundaries and Place: Eu-
ropean Borderlands in geographical context. Ed. by Kaplan, David H. and Hakli, Jouni. Rowman
and Littlefield Publishers, Boston, Oxford, 2002. 93–115.; Eduardo Javier Ruiz Vieytez: A
baszkok és a baszk nyelvjogi és politikai helyzete. Pro Minoritate 2002/tavasz. 119–136.



A baszkok õsi nyelve az európai nyelvek között egyedi (nem indoeuró-
pai) és több évezredre néz vissza. Nem véletlen tehát, hogy a baszkok „a legel-
sõ európaiaknak” tekintik magukat, egy olyan külön népnek, mely egyedi kul-
túrával rendelkezik és hosszú idõn keresztül képes volt ellenállni megannyi
hódítónak (rómaiak, arabok, frankok, spanyolok) és asszimilációs törekvés-
nek. A XV. században például a spanyol király a baszk lakosság közös/kollektív
nemességét ismeri el. Ez a Spanyol Királyságon belül különleges státust bizto-
sított a baszk közösségnek 1876-ig, amikor a baszk közösségi autonómia-for-
mát, a fueros-t önkényesen megvonták tõlük.3

A fueros közösségi autonómia elsõsorban a helyi közösségek, falukö-
zösségek szintjén kedvezett a politikai önigazgatási-önszervezõdési és gaz-
dasági szolidaritás és kölcsönös segélyezési intézmények („Hauzo Lan:
szomszédok közötti építkezési kaláka, „Lorra”: arató kaláka) fennmaradá-
sának, így a modern szövetkezeteket a korábbi premodern kooperációs
formák modern formájának tekintik. A helyi önkormányzatnak, decentra-
lizációnak és faluközösségi demokráciának is hosszú hagyományai van-
nak. A baszkok falujukkal, közösségükkel azonosultak elsõsorban, és csak
ezt követte a szélesebb régióval vagy a Spanyol Királysággal való azonosu-
lásuk. A faluközösségi szolidaritásnak, önkormányzati és kölcsönös segé-
lyezési szokásjognak szintén hosszú hagyományai vannak Baszkföldön.
A helyi gondolkodási és szociális struktúrák a modern szövetkezeti önse-
gélyezés, gazdasági kooperáció és önigazgatás megfelelõ elõképei lehet-
tek, ezért Arizmendi elsõsorban a közösség erõforrásaira alapozva próbál-
ta megszervezni a szociális kohéziós szervezeteket és az ezek kölcsönös bi-
zalmára és támogatására építkezõ komplex hálózatot.4
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3 Conversi, Daniele: The Basques, the Catalans and Spain. Alternative routes to Nationalist Mobili-
sation. London, 1997.

4 A keresztény szociális gondolkodásnak és a perszonalizmus keresztény filozófiai irányzat-
nak a baszk kultúrára és a társadalmi-politikai mozgalmakra gyakorolt hatásáról lásd még:
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Eds. by Hudson, Robert and Réno, Fred. Macmillan Press, 2000. 161–181. Arizmendi
gondolkodásának filozófiai és keresztény-szociális indíttatásáról lásd még: MacLeod,
Greg: From Mondragon to America. Experiments in Community Economic Development. Univer-
sity College of Cape Breton. Sydney, Nova Scotia, 1997. 59–63.



Szövetkezeti szervezeti elõzmények és a nacionalista szakszervezeti
mozgalom

A XIX. században az iparosítással kezdõdött el a hagyományos helyi kö-
zösségek és szolidaritási formák felbomlása, és fõleg városon vette át a helyét
az osztályharc és társadalmi feszültség, aminek legelsõ jelentõs megnyilvánu-
lása az 1910-es általános sztrájk volt.5 Az 1910-es sztrájk idején a baszk munká-
sok a Solidaridad szakszervezeti szövetségbe tömörültek, amelyre a keresz-
tény szociális gondolkodás és a baszk nacionalizmus egyaránt hatott.
Ez a szakszervezet, megnyerve sok farmer, gyári munkás és kisvállalkozó bi-
zalmát és támogatását, jelentõs baszk politikai tényezõvé vált a szembenálló
szakszervezetekkel szemben, amelyeket a Madrid-felé közeledõ szocialisták
és anarchisták tartottak kézben. A keresztényszociális gondolat és valame-
lyest a baszk nacionalizmus hatására a Solidaridad szakszervezet 1920-as,
1930-as kongresszusain különféle típusú szövetkezetek létrehozatalát és regi-
onális föderációkba tömörülését szorgalmazták. Így jöttek létre a fogyasztási
és mezõgazdasági szövetkezetek mellett a hitelszövetkezetek és az ipari mun-
kások szövetkezetei, és azok föderációi. Az egyik legnagyobb ilyen szerveze-
tet, az ALFÁ-t 1920-ban Arrasate városban hozták létre fegyverek és varrógé-
pek gyártására, amely fejlõdése csúcsán 1000 családfõt foglalkoztatott.

Bradley és Gelb elemzõk kihangsúlyozzák, hogy ez a szövetkezeti szervezõ-
dési elõzmény és szövetkezeti szellem/értékrend sokkal erõsebb és konkrétabb
befolyást gyakorolt a Mondragon kialakulására, mint az etnikai tényezõ.6 A cso-
port sikere sokkal inkább azon szervezetszociológiai intézményimodell fenntart-
hatóságának köszönhetõ, amelyet az alapítók több ideológiai forrásbólmerítve ki-
gondoltak és az adott politikai és gazdasági körülményekhez alkalmazva kiépítet-
tek a rendszer hatékony és fenntartható mûködtetése céljából.

A baszk nacionalizmus hatása

Bár a Mondragon-csoport dinamikus növekedése és fejlõdése nem magya-
rázható kizárólag a baszk kultúra önszervezõdési sajátosságaival, mindezek
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5 A modernizáció okozta társadalmi-gazdasági feszültségekrõl, illetve ezek nacionalista
mozgalmak általi kiaknázásáról ld.: Zirakzadeh, Cyrus Ernesto: A rebellious people: Basques,
protests, and politics. Univ. Nevada Press, 1991.

6 Bradley, Keith, Gelb, Alan: Motivation and control in the Mondragon experiment. The
replication and sustainability of the Mondragon experiment. British Journal of Industrial

Relations. Vol. 19. No. 2. June 1980. 211–233.; Vol. 20. No. 1. March 1982. 20–33.



ellenére az etnikai-kulturális nemzeti elnyomás és gazdasági centralizáció elleni
gazdasági önszervezõdésre és önállóságra való nacionalista törekvéstõl sem lehet
eltekinteni.A spanyolközpontikormányzat baszk kultúrával szembeni represszi-
ója a baszk jelleg erõsödését ésvédelmét a Mondragon-csoportban ishangsúlyos-
sá tette, s ezt erõsítette a csoport földrajzi elhelyezkedése is: Mondragon/Arrasate
város és a Mondragon-vállalatok a baszkföldi három tartomány közül a baszk jel-
leget (nyelv) legerõteljesebben megõrzõ vidéken (Guipuzcoa tartományban) ta-
lálhatók: míg a baszkföldi lakosságnak átlagban már csak 25%-a beszéli a baszk
nyelvet, Guipuzcoa tartományban a baszk anyanyelvûek aránya 56%.7 Párhuza-
mot lehetne keresni a mérsékelten nacionalista katalán politikus, Pujol gazdaság-
politikai függetlenedési ideológiája (Fer Pais: „Építsünk egy országot”) és
a Mondragon-intézményrendszer közösségi-társadalmi célokat is felvállaló gaz-
daságstratégiája között. Pujol a madridi elnemzetietlenítõ politika elleni védõ-
rendszerként javasolta a központi állami szférától független kulturális-gazdasági
magán infrastruktúra kiépítését. Gyakorlatilag egy ilyen központtól függetlenül
létrehozott integrált gazdasági-szociális és kulturális intézményrendszer valósult
meg a Baszkföldön is a Mondragon-csoport mûködési területén is. Ugyanak-
kor, akárcsak a katalán és baszk nacionalista mozgalmak kialakulásában, a szövet-
kezeti intézményrendszer kiépülésében is szerepet játszottak az önszervezõdõ
kulturális egyesületek, a keresztény baráti társaságok és önképzõkörök, a fûgyö-
kér-mozgalmak és hálózatok.8

A szövetkezetek és a nacionalista politikai szervezetek közötti viszony
elemzésekor módszertanilag abból adódnak a nehézségek, hogy a nacionaliz-
mus-elméletek és elemezések szinte kizárólag a baszk nacionalizmus politi-
kai és militáns-terrorista vonalutával foglalkoznak, csak Zirakzadeh próbálta
meg az extrém nacionalizmus kialakulását szociális-gazdasági szempontból
körüljárni. Keveset tudni arról, hogy milyen személyi átfedések volnának
a Mondrgaon-vezetõk és a helyi politikusok, önkormányzati tisztségviselõk
között.

A nacionalizmuselméletek másik gyengesége, hogy a politikai-militáns
szint tárgyalásán túl, valamely nacionalizmus gazdasági szempontú elemzése-
kor a költségvetési decentralizáció és adópolitika, állami redisztribució
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7 Guipuzcoa és Vizcaya tartományt 1937-ben törvényben titulálták „áruló”-nak.
1956–1975 között a baszk vidéken bevezetett 10 ostromállapot közül a leghosszabb éppen
itt volt érvényben. Az 1978-as spanyol alkotmányra való népszavazásban a legmagasabb tá-
volmaradást ugyancsak Guipuzcoa és Vizcaya tartomány mutatta (56%), az 1980-as válasz-
tások alkalmával pedig Guipuzcoa tartományban a szélsõséges Harri Battasuna Párt ke-
rült az élre. Conversi: i. m. 145., 163., 225., 229.; Whyte, William Foote (1991) 83–102.

8 Conversi, Daniele i. m. 130–131.



arányainak kialakulását szemlélik. Ritka az olyan nacionalizmus-elemzés,
amely a közgazdasági-társadalmi és kulturális nemzetcentrikus gazdaságpoliti-
kákat, önszervezõdést ismertetnék.

Az „industrial relation” típusú mikroökonómiai, és szervezeti menedzs-
menttel foglalkozó tanulmányok.pedig teljességgel elhanyagolják a tágabb
politikai és kulturális közeget, legfeljebb a történeti áttekintésben térnek ki
a baszk kultúra kooperatív hagyományaira.

A Mondragon-csoport és a baszk nemzetépítés viszonyát tehát a regioná-
lis fejlesztési politikai elemzésekkel közelíthetõ meg. A csoport gazdasági lo-
kálpatriotizmusa ugyanis az azonos értékrendet valló társadalmi és kulturális
szervezetek önkéntes szerzõdéses viszonyán alapul.

A polgárháború és a francoi diktatúra kulturális és gazdasági repressziója

A II. köztársaság idején visszakapott, ám csak rövid ideig mûködõ baszkföldi
politikai autonómia mellett elkötelezett baszk közösség többsége a polgárháború
idején a republikánusok pártján állt. Több pap, így a késõbbi Mondragon-cso-
port ihletõje, José Maria Arizmendiarietta is csatlakozott a baszk katonasághoz és
a Franco-ellenes nacionalista mozgalomhoz. A legnagyobb hagyományos baszk
közösségi vásárhely, Guernica szõnyegbombázása a nácik által mély hatást gyako-
rolt a baszkokra, de egyúttal a baszk ellenállás megtörését is jelentette. Akárcsak
a baszk gazdasági vállalatok nagy része, az ALFA szövetkezet sem tudta átvészelni
az 1936-os polgárháborút. 1945-ig a baszk térséget, a nyelvet és a kultúrát brutá-
lis elnyomással sújtotta a francoi diktatúra „államterrorja”,9 s ezzel együtt a szö-
vetkezeti mozgalmat is megpróbálták megsemmisíteni. Az elnyomás ellenére,
vagy éppen annak ellensúlyozására, a baszk etnikai büszkeség és ellenállás mel-
lett a hagyományos értékek mentén a felszín alatt újraszervezõdtek a szolidaritá-
son és fûgyökér demokrácián alapuló csoportosulások, amelyek a háború utáni
idõszakban igen kedvezõnek bizonyultak a keresztényszociális gondolatok, a gaz-
dasági demokrácia és a társadalmi igazságosság elveinek befogadására, megvitatá-
sára és gyakorlatba ültetésére, mely gondolatok egy fiatal katolikus lelkész, José
Maria Arizmendiarietta ihletésére keltek új életre Mondragon város önszervezõ-
dõ vitaköreiben és baráti beszélgetések során.

Ebben az idõszakban a 8000 lakosú Mondragon városban egyetlen nagy
gyár, az acélszerkezeteket gyártó Union Cerrajera mûködött több száz alkal-
mazottal. Míg a templom körüli óváros a késõ középkorban igen híres és
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gazdag volt jó minõségû vasérclelõhelyei és kiváló minõségû kard- és más
fegyverkészítõ mûhelyeinek köszönhetõen, a város a XIX. században fõként
a partmenti városokban terjeszkedõ ipari forradalom perifériáján maradt, vé-
kony középosztályú és az acélgyár tulajdonosai köré csoportosuló kis elittel,
amely feketelistán tartotta számon a „militáns munkásváros” munkás aktivis-
táit, különösen az 1916-os nagy sztrájk után. A köztársaságiak oldalán állást
foglaló Baszkföldön a polgárháború véres eseményei nyomán gazdasági
összeomlással és reménytelen szegénységgel kellett szembenézni: 1940-ben
éhínség és járvány sújtotta az amúgy is rossz és egészségtelen lakásokban élõ
családokat. Mondragon városban a korabeli jelentések szerint a lakosságnak kö-
zel a fele munkanélküli, a munkaképes lakosság nagy része szakképzetlen vagy
alacsonyan képzett volt; a gyár szakiskolája kizárólag az ott dolgozók gyerekei-
nek volt fenntartva, s egyetlen egyetemi hallgató sem került ki a kisvárosból.

A kezdeményezõ személyiség keresztény-szociális indíttatása

Ebben a reménytelen helyzetben 1941-ben érkezett a városba a teológiát
befejezõ 25 éves José Maria Arizmendiarietta katolikus lelkész. Munkáját
a gyülekezeti életben kórház-, házépítési és iskolaalapítási tervekkel kezdte,
a helybéli lakosságot önsegélyezésre és önszervezõdésre buzdította.

Arizmendi atya hivatásának választotta a helyi munkásság/lakosság, különö-
sen a fiatalság támogatását, s a tanítói hivatást a lelkészi elé helyezve kis önképzõ-
köröket és közösségi egyesületeket kezdett szervezni, amelyek közegészségügyi
problémákat próbáltak orvosolni, sportegyesületet alapított és oktató beszélgeté-
seket irányított a katolikus ifjúsági körökben. Röviddel érkezése után, miután
eredménytelenül próbálta meggyõzni a gyár vezetõit, hogy a szakiskolát mások
számára is megnyissák, arra buzdította az ifjúsági csoport tagjait, hogy összefogás-
sal és a közösség anyagi támogatását kérve alapítsanak egy új mûszaki szakiskolát.
A városka családjainak egynegyede bizonyította adományaival, hogy az új szakis-
kola nagy hiányt pótol, így a lelkész kitartó vezetésével a tanintézet 1943-ban
20–24 tanulóval megnyitotta kapuit. 1948-ban már egy szövetkezeti formában
mûködõ iskolát és röviddel késõbb az „Escuela Politecnica Profesional” ipari líce-
umot is alapítottak. A végzõsök közül néhányan levelezõ tagozaton tanultak to-
vább az Aragón tartománybeli Saragosai Egyetemen, ugyanis a Baszkföldön
nem volt mûszaki fõiskola.10 Mivel létfenntartásukért dolgozniuk is kellett a

10 Whyte, William Foote: Learning from the Mondragon cooperative experience. Studies in
Comparative International Development. Summer 1995. Vol. 30. Issue 2. 58–67.



város egyetlen üzemében, Don José Marianak sikerült kiharcolni, hogy egyéni
tanrend szerint, levelezõ tagozaton tanuljanak védencei, így 1952-ig tizenegyen
szereztek fõiskolai diplomát.

A tizenegy végzett mérnök közül öten tették le a Mondragon-csoport
alapjait, megalapítva az ULGOR-t, a késõbbi szövetkezeti komplexum elsõ
egységét. Lemondva az Union Cerrajerabeli munkahelyükrõl, 1955 novem-
berében az öt mérnök saját megtakarításaik (130 000 dollár) révén és további
200 helyi kisbefektetõ pénzén a szomszédos Vitoria városban megvásárolták
a csõdbe ment lakásfûtõ berendezéseket gyártó üzemet és azt 1956-ban újra-
indították ULGOR néven (az öt mérnök keresztnevének kezdõbetûi).
Az elején alapszabály nélküli kis vállalkozásként induló cég hamarosan egy új
és nagyobb üzemet épített Mondragonban, fûtõberendezések gyártására sza-
kosodva. A következõ években újabb szövetkezetek jöttek létre két korábbi
részvénytársaság kivásárlásával és szövetkezeti formában való újjászervezésé-
vel. A jogi forma és belsõ felépítés szempontjából az ULGOR szerkezete és
alapszabályai modellé váltak a késõbbi szövetkezetek számára.

Bár Arizmendi sosem vállalt hivatalos funkciót a szövetkezetekben, kéz-
irataiban mégis a csoport sajátos értékrendjének fõ gondolatait fogalmazta
meg, s ezeket az alapító mérnökökkel megosztva határozta meg a csoport ké-
sõbbi fenntartható fejlõdését biztosító alapelveket. Ezek az alapelvek a katoli-
kus társadalmi tanításon alapultak, a munka és a tõke kölcsönös kiegészítõdé-
sét hangsúlyozva az osztályharcos ideológiával szemben, és a hangsúlyt a sze-
mélyes felelõsség, a szolidaritás és közösségi kölcsönös felelõsség
gondolataira helyezte, az állami hatalom korlátozását, a szociális alapokon
nyugvó piacgazdaság, magántulajdon és az osztálytudattól független munkás-
ságot elõtérbe helyezve. Egyik elemzõ (Ellerman) szerint a Mondragon a leg-
sikeresebb megtestesülése a keresztény szociális tanoknak, azáltal, hogy „a le-
hetõ leghatékonyabban társította a munkát a tõketulajdonnal, s a szubszidiari-
tás gondolatának megfelelõen a keresztény szociális gondolatok életközeli
megvalósulását biztosító egész sor köztes intézményt hozott létre gazdasági,
szociális és kulturális célokkal”.11
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11 Ellerman, David P.: Entrepreneurship in the Mondragon cooperatives. Review of Social Eco-
nomy. 42. 1984. 272–294.



A konjunktúra

Az új ipari szövetkezetek kifejlõdését a gazdasági környezet kedvezõ alakulá-
sa is meghatározta, a hatvanas évek Spanyolországában ugyanis valóságos gazda-
sági boomról beszélhetünk.12 Az ULGOR mintájára alakult új ipari szövetkeze-
tek nyereséges mûködése a magas vámokkal védett spanyolországi piac kedvezõ
konjunktúrájának kihasználásával vált lehetõvé. A polgárháború utáni gazdasági
stabilizálódás után a viszonylag jó minõségû termékeket elõállító vállalkozások
biztos értékesítési piacot találhattak a zárt spanyol piacon, ugyanakkor a spanyol
gazdaság az 1950-es évek közepétõl az 1960-as évek végéig gyors ütemben növe-
kedett.13 Az ULGOR termékei piacának kiterjedése így messze felülmúlta az
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12 Guipuzcoa völgyekkel szabdalt hegyvidéke nem kedvezett a nagytõke és nagyipar megtelepe-
désének, és a vele járó tömegtermelés és szállítási infrastruktúra kiépülésének. Ehelyett inkább
kisvállalatok jöttek létre olcsóbb fogyasztási cikkeket (fûtõberendezések, konyhafelszerelés,
bútor, kerékpár) gyártva. E kisvállalatok viszont nem voltak képesek bõvíteni termelésüket, mi-
vel a partmenti bankok hitelkonstrukcióit csak a nagyvállalatok tudták megfizetni. A krónikus
beruházási kölcsön és hitelhiány miatt jöttek létre az ipari szövetkezetek, amelyekben a mun-
kások egyszerre beruházók (takarékosságuk által) és munkavállalók is (önfoglalkozatás). Az
ipari szövetkezetek már a XX. század elején megjelentek, de a francoi diktatúra alatt számuk
szinte a nullára csökkent, és számuk csak a Mondragon-csoporton belüli kölcsönös támogatás
és vállalkozásfejlesztési stratégia nyomán lendül fel, fõleg a hatvanas-hetvenes években. Az
ipari szövetkezetek egy „új generációjának” kialakulásáról lett híres Arrasate városa és környé-
ke. Az öt ambíciózus mérnök által alapított ULGOR szövetkezethez újabb munkások csak úgy
csatlakozhattak, ha beleegyeztek, hogy szövetkezeti taggá válva: hozzájárulnak a tõkeemelés-
hez, havi javadalmazásuk egy részét is tõkeemelésre, tartalékképzésre fordítják, nem adhatják
el tõkerészesedésüket és nem csatlakoznak (nem alakíthatnak) szakszervezetet. Cserében mun-
kahelyeik biztonságát garantálták, ehhez még egészségügyi, szabadidõs és képzési programok-
ban, juttatásokban is részesültek. S bár a politikai elnyomás miatt nem alakíthattak szakszerve-
zetet, képviselõket választhattak a menedzsment mellé a munkás-érdekek tolmácsolására. A
Mondragon-szövetkezetek alapsejtje, az ULGOR igen magas jövedelmezõséget mutattak fel,
ezért igen számos követõre talált. Az 1980-as évekre a Kantábriai hegyekben az ipari szövetke-
zetek száma meghaladta a hetvenet; a nem mezõgazdasági munkások 1/10-e szövetkezeti tag
volt, s a hegyvidéki ipari termék 15%-át szövetkezeti formában mûködõ válallatok állították
elõ.

13 Az 1950-es évek végén és a hatvanas évek elején a hegyvidék termelékenységi mutatói a
spanyol átlagnál nagyobb arányban emelkedtek. A részvénytársasági és szövetkezeti válla-
latok egyaránt új típusú ipari termékek gyártására kezdtek szakosodni (pl. butángázkály-
hák, vitaminok, parfümök, gépkocsi és motorkerékpár-alkatrészek), melyeknek a kereslete
Spanyolország gyorsan növekvõ gazdasága és piaca miatt látványosan megugrott. A hegy-
vidéki vállalkozók közül nem egy külföldi szabadalmakat vásárolt meg, és ezáltal bizonyos
cikkek kizárólagos termelõi és forgalmazói lettek Spanyolországon belül. Sok cég, fõleg a
szövetkezetek nem szabványos fém eszközök (atipikus gépalkatrészek, fúrók) gyártására
koncentrált, a tengerentúli piacot megcélozva. Guipuzcoa egy fõre esõ jövedelme annyira
megugrott, hogy Spanyolország elsõ két leggazdagabb tartományai közé emelkedett. Több



alapítók terveit. A 24 foglalkoztatottal induló szövetkezet14 alapítóinak eredetileg
50, legfeljebb 200 munkás foglalkoztatásával számoló elõrelátásait túlszárnyalva,
1959-ben már 170 személy dolgozott a szövetkezetben, a hetvenes évek köze-
pén pedig 3 500 munkás-tulajdonost foglalkoztatott. Ezzel a látványos növeke-
déssel együtt járt a technológiai és alkalmazott ipari kutatás fejlesztése is. A kez-
detben egyszerû technológiával és termékkel induló ULGOR az 1960-as évek-
ben a magas profit következetes újrabefektetésével és a Mondragon városbeli
kutatási és fejlesztési kapacitások felhasználásával a technológia és minõség folya-
matosan javult, aminek köszönhetõen a Mondragon egyre hatékonyabban

tudott versenyezni a bõvülõ spanyol piacon.15

A refinanszírozó szerv

A gazdaság felívelõ periódusában történt látványos fejlõdéshez azonban
nem lett volna eléegendõ a kedvezõ konjunktúra, hanem szükség volt egy át-
gondolt üzletviteli és refinanszírozási stratégiára is, amelyet a saját refinanszí-
rozó intézmény, majd késõbb a Mondragon-csoporton belül az alapszövetke-
zetek támogatására létrehozott szervezetek, a másodfokú szövetkezetek szint-
jén alakítottak ki.

Arizmendi atya ösztönzésére az ULGOR alapító tagjai 1959-ben megalapít-
ották a Caja Laboral Popular (a továbbiakban CLP) takarék- és hitelszövetkeze-
tet, azzal a céllal, hogy a lakossági megtakarításokat a helyi forgalomba bevonva
és azt újrabefektetve új szövetkezetek alapítását, tevékenységük bõvítését ésnöve-
kedését finanszírozza, s így új munkahelyek jöjjenek létre. A hitelezési tevékeny-
ségét 1960-ban beindító CLP a terjeszkedni kívánó szövetkezetek számára jelen-
tette az igencsak szûkös hitelforrások pótlását. A takarékpénztár a lakosság bizal-
mát nemcsak a más bankokhoz képest 0,5%-kal magasabb kamat nyújtásával
nyerte meg, hanem azzal is, hogy kötelezettséget vállalt arra, hogy a megtakarítá-
sok a takarékpénztárral szövetséges szövetkezeteknél lesznek kihelyezve, és ezál-
tal a helyi közösséget, a baszk terület fejlesztését szolgálják. A 125 fiókkal a baszk
térséget jól behálózó CLP különösen hatékony volt a helyi lakosság takarékossá-
gi befektetéseinek megnyerésében. Hirdetési szlogenje is – „Takarékosság vagy
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száz új vállalat jött létre, a mûködõ vállalatok bõvítették termelésüket és több ezer munka-
hely jött létre. Zirakzadeh: i.m. 25-26.

14 Az elsõ évben gázfûtõ-kályhákat gyártottak egy olasz cég engedélyével, majd egy újabb
üzem építése után egy új márkanevet (FAGOR) is bevezettek. Lutz, Mark A.: Humanistic
economics. Bootstrap Press, 1988. 255.

15 Whyte, William Foote (1995) 58–67.



bõrönd” – azt sugallja, hogy, míg a Nemzeti Bankban elhelyezett pénz Madrid-
ban hoz létre munkahelyeket, addig a térség bankja, a CLP Baszkföldön teremt
munkalehetõségeket.16

Önszervezõdõ társadalombiztosítás

A késõbb a Mondragon pénzügyi részlegévé váló takarék- és hitelszövet-
kezet sajátossága az is, hogy nem a banktevékenységbõl nõtte ki magát, ha-
nem a helyi közösség önszervezõdõ önkéntes társadalombiztosítási és takaré-
kossági készleteinek intézményesítésébõl. A CLP a szövetkezetalapítások és
tevékenységbõvítések, fejlesztések finanszírozása mellett ugyanis egy saját
önkéntes társadalombiztosítási szövetkezet pénzalapjainak kezelését is vállal-
ta. Mivel a francoi diktatúra idején a szövetkezeti alkalmazottak, akik jogi
meghatározásukból kifolyólag „független vállalkozókként” nem lehettek tag-
jai az állami biztosítási rendszernek, arra kényszerültek, hogy önszervezõdõ
módon önkéntes társadalombiztosítási és nyugdíjpénztárakat hozzanak lét-
re. E kezdeményezéseknek lett integráló szerve a CLP. Az annak egyik részle-
geként indult önkéntes egészség- és nyugdíjpénztár 1967-ben önállósult (La-
gun–Aro). Különösen az 1980-as években vált fontossá a szövetkezetek saját
társadalombiztosítási szervezete a növekvõ munkanélküliség kezelésében.
Az egészségügyi, a munkanélküli segély és nyugdíjpénztári tevékenységek
mellett a Lagun-Aro a csoporton kívüli különféle biztosítási ágazatban is je-
lentõs piacrészesedést szerzett a nyolcvanas években.17

Új típusú szövetkezetek és csoportjaik kialakulása

A CLP támogatásával és szövetségében új, úgynevezett hibdrid18 szövet-
kezeti típusok jöttek létre. A Mondragon kezdeményezõi már a kezdeti
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lõen a kereskedelmi szövetkezetben, a hagyományos fogyasztási szövetkezetektõl eltérõ-
en, nemcsak a bevásárlásaik gazdaságossága céljából szövetkezetbe tömörülõ fogyasztók
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szövetkezetében is úgy a termelõk (socio-productores: nyersanyag-beszállítók vagy kész-
termékvásárlók), mint a feldolgozóüzemben dolgozó munkások (socio transformadores)
tagjai a szövetkezetnek. International Handbook of Cooperative Organizations. Ed. by Dülfer,
Eberhard. Göttingen, 1994.



idõszakban, 1961-ben megalakították saját fogyasztási szövetkezetüket, ame-
lyet késõbb nyolc vidéki szövetkezettel kiegészítve átszerveztek és megerõsí-
tettek. Az Eroski kereskedelmi szövetkezet mára vezetõ szövetkezeti áruház-
lánccá nõtte ki magát Baszkföldön: 50 kis- és nagyáruházat mûködtet, lefed-
ve a teljes baszk régiót, 70 000 fogyasztási szövetkezeti taggal és 800
alkalmazottal. Az élelmiszeripari-mezõgazdasági ágazatot 7 szövetkezet kép-
viseli. 1961–ben a Lana szövetkezet mintájára mezõgazdasági termelõk, far-
merek, illetve a feldolgozó üzemek munkásainak szövetkezésével a legna-
gyobb tejtermék és bútorgyártó–forgalmazó szövetkezetté nõtte ki magát.

Az intenzív iparosodással és munkahelyteremtéssel egyidõben meg kellett
oldani a régóta krónikus lakáshiányt is: a lakóház-építési és fenntartási feladato-
kat a hetvenes években megalakuló építkezõ és lakásszövetkezetek vállalták (je-
lenleg 1200 ingatlan tartozik e csoporthoz). 1965–ben alakult az Alecop diákszö-
vetkezet, amely a hallgatóknak közvetített munkát és többletkeresetet tanulmá-
nyaik és megélhetésük költségeinek kiegészítésére. A közel félszáz szövetkezeti
iskola mintegy 50 000 tanulóval szintén a Mondragon-csoport szövetkezeti egy-
ségeiközé tartozik.Az Auzo-Lagunszolgáltató szövetkezet a nõimunkaerõ foglal-
koztatására alakult, mely hajlékony részmunkaidõ-beosztással a nõk családi hiva-
tásának teljesítésére nyújt lehetõséget.

Annak érdekében, hogy a CLP pénzforrásaihoz (hiteleihez) és szolgálta-
tásaihoz hozzájuthassanak, minden szövetkezet aláírt egy Társulási Szerzõdést,
amely a szövetséget kötött szövetkezetek gazdasági és szervezeti kapcsolatai-
nak alapelveit tartalmazza.19

Vállalkozásfejlesztés

A CLP az egyszerû banki szolgáltatási funkciókon (division economica) túl-
lépve a partner-szövetkezetek fejlesztését és támogatását is felvállalva mûkö-
désének második évében, 1961-ben két részlegre oszlott: a bankrészlegre és
a vállalkozásfejlesztõ részlegre (division empresarial). A vállalkozásfejlesztõ az-
zal a céllal jött létre, hogy szakember munkatársai révén mûszaki és jogi szak-
tanácsadással támogassa új szövetkezetek alapítását, auditálja és monitorizálja
a szövetkezetek külsõkkel folytatott pénzügyi mûveleteit, a szövetkezetek ha-
tékonyságának javításához technikai, könyvelési szolgáltatásokat biztosítson,
piackutatást és piacfelmérést végezzen, vagy a nehézségekkel küzdõ vállalko-
zások pénzügyi és szerkezeti átstrukturálását elõsegítse, lebonyolítsa.

48 HUNYADI ATTILA

19 MacLeod, Greg i. m. 22



Az 1988-tól a CLP-tõl különálló székhelyen önálló másodfokú szövetkezet-
ként mûködõ vállalkozásfejlesztõ jóindulatú befektetõként viselkedik, aki
magas kockázatú vállalkozásokra szakosodott. A fejlesztõ funkciókat hatal-
egység vállalja fel: gazdasági elemzés (országos és nemzetközi makro-gazdasá-
gi folyamatok tanulmányozása), mezõgazdaság-erdészet, várostervezés, audi-
tálás, intervenciós osztály, ipari promóció.20 A vállalkozásfejlesztõ évi költség-
vetése több mint 5 millió dollár.

A vállalkozásfejlesztõ szövetkezet legújabb részlege a SAIOLAN, mely
magas technológiát felhasználó új vállalkozások beindítására szakosodott.
A business-inkubátor szerepet a fiatal vállalkozó fejlesztésével kombináló
részleg évente legalább három szövetkezet beindítását célozza meg. 18 tagból
álló szakembertestülete munkaideje egy negyedében tanítással, három ne-
gyed részében pedig kutatással és vállalkozásfejlesztéssel foglalkozik, s fõleg
a régiójukban felbukkanó ötletek és gondolatok, vállalkozó kedv felkutatásá-
ra és támogatására összpontosít.21 Tevékenységük megértéséhez egy fiktív ese-
tet képzeljünk el: Tegyük fel, hogy három mondragonbeli frissen végzett fia-
tal szeretne beindítani egy vállalkozást. Egyikük a Szövetkezeti Mûszaki Fõis-
kolán szerzett mérnöki diplomát, másik két társa középiskolát végzett.
Elképzeléseiket, terveiket elõbb a vállalkozásfejlesztõ szövetkezet ügyfélfoga-
dó irodáján mutatják be, ahol, ha kedvezõ véleményt sikerült elérni terveik-
kel, aláírhatják a partneri szerzõdést, amely egyaránt kötelezõ mindkét fél ré-
szére. Mind a három pályázónak szövetkezeti tagsági díjat (kb. 10 000 Euro)
kell befizetnie, ehhez azonban igénybe vehetik a CLP személyi kölcsönét.
A Vállalkozásfejlesztõ Iroda viszont felvállalja terveik finanszírozását; emel-
lett a csoport képviselõjének titkárt és irodát biztosít tizennyolc hónapon ke-
resztül, s emellett egy szakembert, barátságosabb nevén „keresztapát” jelöl
ki, aki teljes munkaidõben irányítani és támogatni fogja a vállalkozó kiscso-
port képviselõjét. Elõbb a piackutatások alapján versenyképesnek számító ter-
mékcsoportok közül választhatnak (ezek újabban, a kilencvenes évek elejétõl
high-tech-irányult termékek vagy összetevõk, magas precizitású készülékek,
mûszerek, lézertechnológia, vagy hasonlók), de a „képviselõ”-nek is lehet-
nek saját ötletei, amelyekkel, ha a keresztapa is jónak találja, továbbléphetnek
a három fejezetbõl álló megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez. Itt
a Marketing és Export Iroda az értékesítési lehetõségeket, a Termék Iroda és
az Ipari Kivitelezési Iroda a mûszaki kivitelezési és design-terveket
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véleményezi, a Személyzeti Iroda a munkaerõ-képzést és alkalmazást, a Jog-
szolgálati Iroda a cégbejegyzési, engedélyeztetési eljárásokat készíti elõ. Vé-
gül, az Adminisztatív/Pénzügyi Iroda feladata könyvelési rendszert kidolgoz-
ni. Tizennyolc hónap intenzív munka eredményei ismeretében a Vállalkozás-
fejlesztõ Iroda eldönti, támogatja-e vagy sem a projektet. Amennyiben
a környezeti hatástanulmány is megfelelõ, legtöbbször pozitív a válasz. A szö-
vetkezet beindításához a Vállalkozásfejlesztõ Iroda 7 éves hitelt nyújt, ha az
elsõ három évben jövedelmezõnek bizonyul a vállalkozás. Az elsõ két évben
kamatmentes hitel a harmadik évtõl 2%-os, és csak az utolsó évben éri el
a 15%-os kamatot. Mindezen idõszak alatt a Vállalkozásfejlesztõ Iroda heten-
te figyelemmel kíséri a szövetkezet pénzügyi mutatóit, és probléma esetén
rögtön közbelép, vagy új hitelnyújtással, vagy nehezebb esetben menedzser-
cserével. Ha minden jól halad, a három fiatal vállalkozó a szövetkezet igazga-
tói, aligazgatói, menedzseri székében irányíthatja a vállalkozást, fogadhatja az
újabb szövetkezeti tagokat.

Fontos megjegyezni, hogy a partneri szerzõdés aláírása után a Vállalkozás-
fejlesztõ Iroda nem lép vissza, míg az új szövetkezetet sikeres vállalkozássá
nem teszi (inkubátor szerep). Annak ellenére, hogy az új vállalkozások bein-
dítása fölöttébb kockázatos – az USÁ-ban az új cégek 9/10-e az elsõ öt évben
megbukik – a Mondragon sikerességi mutatója gyakorlatilag 100%-os.22

A munkahely-létesítési mutatók a leglátványosabbak: közel 20 000 új tagot re-
gisztráltak 1960 óta, mindezt a madridi központi kormányzat segítsége nél-
kül, csupán a helyi közösség önszervezõdésének köszönhetõen.

A képzési intézmények

A CLP hitelpolitikája és vállalkozásfejlesztõ részlege mellett az ezektõl el-
választhatatlan, folyamatos képzési és kutató-fejlesztõ intézmények eredmé-
nyeinek alkalmazása segítette nagymértékben újabb szövetkezetek létrejöt-
tét és fejlõdését. Az oktatási-képzési intézmények a kezdetek óta együtt halad-
tak a szövetkezetekkel: lehetõvé tették megalakulásukat, gazdasági
fejlesztésüket, a tevékenységbõvítést és az átstrukturálódást. A Mondra-
gon-csoda alapsejtjének is a lelkész által 1943-ban alapított mûszaki iskola te-
kinthetõ, valamint az ugyancsak általa vezetett baráti beszélgetések és önkép-
zõkörök tekinthetõk.
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Mûszaki képzés és kutatás

Az 1943–ban indított Escuela Politecnica Profesionalaz alapító lelkész halála
óta a Jose Maria Arizmendiarietta nevet viseli és 3 éves mûszaki fõiskolai kép-
zést nyújt. 1960-ban, a bank alapításával egyidõben alapították Onate-ban az
Escuela Technica y Empresial de Onateközgazdasági középiskolát.

Az Escuela tanárai irányításával1968-ban induló kutatócsoport volt
a magja a mára Spanyolország vezetõ kutatóintézetei között szereplõ IKER-
LAN-nak, melynek szerkezete a CLP felépítéséhez hasonló, és jelenleg 60
kutató foglalkozik automatizálás, robottechnológia, mikroelektronika, szá-
mítástechnika, távközlés, termodinamikai és egyéb területeken vagy prototí-
pustervezésben.

Ma a Mondragon-csoporton belül tizenhárom oktatási intézmény alkot-
ja az Oktatás és Kultúra Szövetségenevû egyesületet, közel 7 000 különbözõ szin-
tû képzésben résztvevõ hallgatóval. A 13 intézmény közül 3 egyetemi szintû
képzést nyújt.23 Az egyesület vállalja a szervezeti és pedagógiai irányítást, vala-
mint a gazdasági szereplõkkel való kapcsolattartást. Az oktatási intézmény te-
hát nem függ egyoldalúan a gazdasági szférától, hanem azzal párhuzamosan
fejlõdik és a kölcsönhatás kétirányú.

Az oktatási intézmények közös jellemzõje, hogy mindegyik szövetkezet-
ként mûködik. A szövetkezeti tagság három részbõl tevõdik össze: a személy-
zetbõl (ideértve nemcsak a tanárokat, hanem a teljes személyzetet), a szülõk-
bõl vagy a tizennyolc évesnél idõsebb hallgatók képviselõibõl, és végül az isko-
la „külsõ munkatársaiból”, akik a gazdasági szövetkezetek megbízottjai, mint
a mai hallgatók tehetségének késõbbi felhasználói, munkaadói. Az oktatási in-
tézmények nemcsak jogi formájukat tekintve szövetkezetek, hanem gazdasá-
gi egységekként gazdasági tevékenységet is végeznek, képzési programokat
nyújtanak a szövetkezeteknek, amelyek cserében jövedelmük 10%-át utalják
át az oktatási alapba az oktatási intézmények fenntartására. Bár máshol is meg-
figyelhetõ a gazdasági szféra és az oktatási-egyetemi intézmények közötti
együttmûködés, a Mondragon jellegzetessége a szövetkezetek képviselõinek
jelenléte az iskolák vezetõ testületében, a szövetkezetek anyagi hozzájárulása
az oktatási alapítványhoz, valamint a vállalkozásokat és oktatási intézménye-
ket egyaránt koordináló MCC igazgató bizottságának munkássága, amely
úgy a képzés, mint a termelés irányát elõrejelzések és kutatások alapján
hosszabb távon is irányítja.
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Folyamatos képzés és szakmai gyakorlat

Az alapképzés mellett a folyamatos képzés, átképzés is egy sajátos vonás,
mely a szövetkezetek és az oktatási intézmények szoros kapcsolatán és kom-
munikációján alapul és lehetõvé teszi a gazdasági szféra változásaihoz (válság,
átstrukturálódási kényszer) való magas fokú alkalmazkodási képesség kialakí-
tását. A Mondragon-csoport vezetõi különbséget tesznek a közönséges válla-
latirányítási módszerek és a szövetkezeti vállalatok irányítása között. Ennek
megfelelõen az IKASBIDE vagy OTALORA (Menedzsment és Igazgatóság-kép-
zõ Központ) például olyan posztgraduális szövetkezeti menedzser-képzõ kol-
légiumi központ, ahol 2 éves képzés alatt a szövetkezeti vállalkozás sajátossá-
gaiban mélyülhetnek el a Mondragon vezetõ beosztására pályázó, egyetemet
végzett közgazdasági vagy mûszaki szakemberek.24 1990-ben 1 500 pályázó
közül 81-et vettek fel a posztgraduális képzésre. Az IKASBIDE belsõ képzési
rendszerében (marketing, kommunikáció, pénzügytan) részt vehetnek
a már munkában álló menedzserek és igazgatótanácsi tagok is.

A rendszeres programok mellett az OTALORA központ tartja a kapcsolatot
más egyetemekkel és más országbeli szövetkezeti csoportokkal, és itt mûködik
a Trabajo y Union Lankideszövetkezeti havilap szerkesztõbizottsága is.

A kilencvenes évek elején a Mondragon-csoportban alkalmazottanként
600 dollárt fordítottak képzésre és átképzésre. Ez azt jelentette, hogy minden
tagszövetkezet évente 15 millió dollárt utalt át a képzési alapba.25

A vállalkozások és az oktatás közötti szoros kapcsolat láncszeme a diák-
szövetkezeti hálózat (ALECOP) is, amely a nagy szövetkezeteknek beszállító
alvállalkozásokban diákok foglalkoztatásával, kiegészítõ jövedelemhez juttat-
ja õket, illetve mindenekelõtt megteremti számukra a komoly szakmai gya-
korlat keretét.

Az iskolák közül a Mûszaki Fõiskola (Polytechnique) az, amelyik kezdettõl
fogva az egész rendszer alapját képezi. Összesen 1 000 hallgató mérnöki-tech-
nikusi képzését biztosítja a középiskolai (líceumi) szinttõl kezdõdõen a fõis-
kolás szintig. Mellette mûködik a kereskedelmi iskola is. A Mûszaki Fõiskola
országos hírnevének köszönhetõ, hogy enyhült a feszültség a Baszkföld és
Madrid között és a baszkokról kialakított kép is javult. Ugyanez mondható el
a Mondragon szövetkezetek hírnevérõl is.26
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Általános oktatás, baszk anyanyelvi iskolák és tanárképzés

Hét oktatási intézmény általános képzést nyújt, tehát nincs annyira szo-
ros kapcsolatban a gazdasági szférával, viszont ugyanannyira jelentõs oktatási
filozófiájuk, mely egyrészt a kooperatív attitûdök és készségek fejlesztésére
fekteti a hangsúlyt, másrészt a baszk kultúra védelmezõi és terjesztõi. Az óvo-
dákat és elemi iskolákat is magában foglaló oktatási intézményrendszernek te-
hát politikai szerepe is van.

A francoi diktatúra idején betiltott baszk anyanyelvi iskolák (Ikastolas) mû-
ködtetését is felvállaló Mondragon-csoport oktatási intézményei hagyományo-
san szoros kapcsolatot ápolnak a baszk autonóm közösség kormányzatával és fõ-
képp a helyi közösséggel. A Mondragon vezetõk közösségfejlesztési hivatásuk ré-
szének tekintették a baszk hagyományos nyelv megõrzését, ezért
javadalmazásuk bizonyos százalékát baszk nyelvû vidéki iskolák alapítására for-
dították. Miután az anyanyelvi oktatást az 1978-as spanyol alkotmány és az
1979-es baszkföldi autonómiáról szóló törvény már jogilag is engedélyezte, a spa-
nyol demokratizálódási folyamattal egyidõben az autonóm baszk helyi önkor-
mányzatok végre részben átvállalhatták az azelõtt a Mondragon-csoport szövet-
kezetei által támogatott iskolák fenntartását (1985-ben 35 000 tanulóval 35
baszk nyelvû iskola mûködött a Mondragon támogatásával), néhány iskola vi-
szont a Mondragonon belül maradt. Ma sem érdektelen politikailag, hogy
a Mondragon-csoport támogatásával mûködik a baszk nyelvû Tanító és Tanár-
képzõ Fõiskola, lehetõséget teremtve a törvényesen biztosított jogok kihasználá-
sára, vagyis arra, hogy az elemi iskolákban szabadon választható baszk, kasztíliai
vagy mindkét nyelven lehessen oktatni a gyerekeket a szülõk szabad választásá-
nak megfelelõen.

A RECESSZIÓS PERIÓDUS. A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÕ IRODA
VÁLASZA ÉS INTEGRÁLT VÉDEKEZÉSI STRATÉGIÁK

A Mondragon Szövetkezeti Csoport szerkezete

A Mondragon világhírét nem elsõsorban technikai vagy gazdasági sike-
rességének köszönheti, hanem annak, hogy a szövetkezeti alapelveket sikere-
sen igazította a modern gazdasági szervezetek igényeihez. A
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Mondragon-csoport kezdeményezõinek legfontosabb újítása az volt, hogy
a szövetkezeteket másodfokú szövetkezetekbe integrálva, nem elszigetelten,
hanem egymással szoros kapcsolatban fejlesztette ki, ami a finanszírozás és
a továbbképzés hatékonyságát biztosította elsõsorban, de technológiai-mû-
szaki szempontból is egymás kiegészítését, az egymásnak való beszállítást,
szolgáltatást jelentette. Az 1970-es években a CLP már nemcsak alapszövet-
kezeteket támogatott, hanem szövetkezeti csoportosulások létrehozását is,
így a nyolcvanas években valamennyi Mondragon szövetkezet tagja volt egy
másodfokú szövetkezeti csoportosulásnak.27

A Mondragon Szövetkezeti Korporáció és alapegységei. Szövetkezeti
csoportok és csoportszintû intézmények. Ernyõszervezetek

A CLP-vel kötött szerzõdések és közösen elfogadott alapelvek mentén
egymással kapcsolatot tartó szövetkezetek együttmûködése vezetett oda,
hogy elõbb 1964-ben négy szövetkezet létrehozott egy csoportszintû irányí-
tó (menedzsment) szövetkezeti intézményt, az ULARCO-t, majd késõbb
a többi szövetkezet is csatlakozott a közösen igénybe vehetõ szolgáltatások
(könyvelés, reklámtevékenység, személyzeti ügyek, kutatás) kiadásainak
csökkentése céljából a méretgazdaságosság kihasználásával, de ugyanakkor az
egyes szövetkezetek autonómiájának megõrzésével.28 Az ULARCO ernyõ-
szervezet volt az elõképe a nyolcvanas években létrehozott újabb ágazati cso-
portosulásoknak, és végül az 1990-ben megalapított új csúcsszervezetnek,
a Mondragon Szövetkezeti Korporációnak.

A recessziós periódus vége felé, majd Spanyolország EGK-ba való csatla-
kozásával (1986) intenzívebbé vált a nemzetközi verseny, tehát
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27 A szokásos szövetkezetektõl eltérõen, amelyek más szövetkezetektõl és intézményektõl
függetlenül mûködnek, a Mondragon többszintû és többirányú kölcsönös kapcsolatok-
ból és interdependenciákból álló összetett támogató intézményi hálózatot alakítottak ki.
Az Eroski menedzsere egy személyben tagja lehet a Kongresszus igazgatóságának is. Vala-
mely képzési szövetkezet tanára értékesítési vezetõ beosztott lehet egy másik szövetkezet-
ben. E szervezeti összefonódás mellett gazdasági, pénzügyi és mûszaki interdependencia
is kiépült a szövetkezetek között. Az alapszövetkezetek közös alapokat hoznak létre, ame-
lyekbõl gazdasági nehézségekbe ütközõ szövetkezetet segítenek ki. Az egy „zónában” cso-
portosuló szövetkezetek pedig közös szociális, képzési és kulturális programokat támogat-
hatnak. Gyakorlatilag-jogilag persze minden szövetkezet független és szabadon kiválhat a
csoportból. A tényleges szerzõdésben vállalt kötelességek és pénzügyi kapcsolatok miatt
azonban egyik szövetkezetnek sem érdemes elhagyni a támogató intézményrendszert.

28 A csoport az 1964-es 1 350 taglétszámról 1980-ra 6 700 tagúra emelkedett. Lutz, Mark A.
(1997) 1404–1422.



felértékelõdött a szövetkezetek versenyképességének a javítása és az ex-
port-képesség növelése. A korábban is felvállalt csoportszintû marke-
ting-stratégiák következtében 1976–1986 között a Mondragon szövetkeze-
tek össztermékének exportja 10%-ról 30%-ra nõtt. Az intenzív marke-
ting-irányultság márkajelzési változtatásokat és szerkezeti átalakításokat
eredményezett. A menedzserek úgy becsülték, hogy a csoportszintû verseny-
képesség megõrzése az alapszövetkezetek üzleti terveinek szorosabb integrá-
cióján múlik. Ezért az alapszövetkezeteket négy ágazatba csoportosították át
annak érdekében, hogy a csúcsmenedzsment és az alapszövetkezeti menedzs-
ment szintjei között közvetítõként egy köztes, ágazati menedzsment-szintet
hozzanak létre a csoport stratégiai tervezésének hatékonyabbá tételére.

A Mondragon-csoport négy vállalkozási intézményi ágazata a követke-
zõkbõl tevõdik össze: pénzügyi (6 vállalat), ipari (67 vállalat), kereskedelmi
(8 vállalat) és szervezeti ágazat (15 szolgáltató, vállalkozásfejlesztõ, kutatási és
képzési intézmény).

Az ágazatokon belül az alapszövetkezetek földrajzi-községi egységek sze-
rint vagy mûszaki rokonság alapján csoportosulva hozzák létre másodfokú
szövetkezeti „zóna” vagy „divíziós” szövetségeiket. A teljes intézményrend-
szert egy ernyõszervezet, a Kongresszus foglalja egybe.

Vállalatvezetési operacionális struktúrák

A teljes Mondragon strukturális keresztmetszete, amely végsõ soron
a szövetkezeti tagságot alkotó személyekbõl áll, három szintû fõ operacioná-
lis intézményi szintet mutat ki: az alapszövetkezetek szintjét, a földrajzi vagy
ágazati csoportok, valamint a kongresszusi szintet. Alapszinten a személyek
állnak, akik az alapszövetkezetek tagjai.

Az alapszövetkezeti sajátos szerkezet

A csoport kiindulópontját jelentõ ULGOR sajátos szövetkezeti szerkezete
és gazdaságpolitikái paradigmává váltak az utána megalakuló ipari szövetkezetek
számára, amelyek nagy részét fõként bezárásra váró vállalatokat felvásárló, és az
üzem termelésének újraindításával próbálkozó korábbi munkások alakították.
Az ULGOR kipróbált szövetkezeti felépítése garantálta a szövetkezeti tagok de-
mokratikus részvételét a vállalat vezetésében, illetve munkahelyeik megõrzését.
Jogi formáját tekintve az ULGOR szövetkezetként lett bejegyezve. Az alapítók
egy olyan modern intézményi formát kerestek, amely megfelel a spanyol
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törvényeknek, de egyúttal gazdaságilag, technikailag, pénzügyileg és társadalmi
szempontból is életképes. A modell mások által is követhetõ, az identitás, a szoli-
daritás és demokratikus önkormányzat alapelveit érvényesítõ gazdasági és társa-
dalmi önigazgató vállalati paradigmának bizonyult.29

A Mondragon-csoport minden vállalata szövetkezeti formában mûkö-
dik. Mivel a meghatározása szerint „szövetkezet olyan vállalkozási forma,
melynek igénybevevõi egyben tulajdonosai is annak, és egyben igazgatják is
azt, valamint a haszonból az igénybevétel alapján részesednek”,30 a szövetke-
zeti jelleg egyrészt gazdasági értelemben azt jelenti: minden szövetkezeti tag
tulajdonos és foglalkoztatott is (nincs külsõ üzletrész-tulajdonlás, a „so-
cio-trabajador” egy személyben szövetkezeti társult tag, tõketulajdonos és
önfoglalkoztató alkalmazott), társadalmilag pedig: minden szövetkezet irá-
nyítása/ügyvezetése egy komplex rendszer (képviseleti és direkt demokrácia)
által ellenõrzött.

Az identitás elve a vállalati tõke-tulajdonlás sajátos formáját fejezi ki: en-
nek alapján az összes foglalkoztatott/alkalmazottnak a szövetkezet tagjává
kell válnia, tehát a szövetkezeti tagság nem megvásárolható (részvény-, vagy
üzletrészvásárlással), hanem „önfoglalkoztatás” által szerezhetõ meg. Min-
den tag belépéskor viszonylag magas tagsági díjat (4–5000 Euro) fizet be,
25%-ot készpénzben, a maradék részét a fizetésekbõl vonják le több év alatt.
A befizetett egyéni tagsági díjak, valamint a szövetkezet nyereségébõl való évi
részesedést a szövetkezeti tagok „egyéni kamatozó folyószámláira” utalják.

A szolidaritás elve a jövedelem elosztásának sajátosságára vonatkozik.
A szövetkezeti jövedelem (értsd profit, szövetkezeti kategóriák szerint helye-
sen mérlegszámla-fölösleg) az alapelvek és a közgyûlési határozatok értelmé-
ben javadalmazásra (fizetés) és jövedelemrészesedésre (profit-sharing), üzle-
ti tartalékképzésre és alapítványi tartalékokra oszlik. A szövetkezeti jövede-
lem-felosztás arányai: 70% a tag-tulajdonosok egyéni számláján jelenik meg
tõkerészesedésként és havi javadalmazásként; 20%-ot a tartalékalapba helyez-
nek; 10% pedig közösségi programokra (alapítványoknak) jut (oktatási, szoci-
ális, közösségi és humanitárius célra).
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29 Ezért az ULGOR szervezeti struktúráját az 1941-es spanyol szövetkezeti törvény szerint
alakították ki és jegyezték be, annak ellenére, hogy a törvény a mezõgazdasági szövetkeze-
teket szabályozta, és az ULGOR ipari szövetkezet lévén nagy kockázatot vállalt a szövetke-
zeti forma felvállalásával. Ezért is tartották alacsony szinten az ULGOR forgalmát és tevé-
kenységét a francoi diktatúra bukásáig, 1975-ig. Az elsõ angol nyelvû ismertetésre 1973-ig
kellett várni, amikor Oakshott Robert a The Observerben közölt cikket az ULGOR-ról.

30 Szabó G. Gábor: „Szövetkezeti identitás” és a holland mezõgazdasági szövetkezetek. Köz-
gazdász Fórum. 2003. június, 3. sz. 2.



A szövetkezet megfelelõ tõkével való ellátottsága érdekében a Mondra-
gon tõkeemelési és önfinanszírozási jellegét kidomborítja, hogy az „egyéni
kamatozó folyószámlákra” utalt egyéni tõkerészesedés a havi javadalmazást
(fizetést) leszámítva nem hozzáférhetõ a szövetkezeti tag számára, csak kilé-
péskor, nyugdíjba-vonuláskor, vagy rendkívüli esetekben (ingatlan, gépko-
csi-vásárláskor) vehetõ igénybe. Az így tartalékolt összegek viszont az átlag-
nál magasabb tõkekamatozást (6%-os) hoznak és önfinanszírozási forrásként
a szövetkezeti egységnek jelentõs piaci elõnyt biztosítanak.

A havi javadalmazás (fizetés) tehát az évi profitrészesedés havonkénti
megelõlegezése, a szövetkezet nyereségébõl való évi részesedés bizonyos szá-
zaléka, az illetõ személy végzettségével, felelõsségével és régiségével arányos
javadalmazási kategóriájának megfelelõen, a legmagasabb és legalacsonyabb
kategóriájú fizetés közötti eltérés aránya viszont elõre meghatározott. A fizeté-
sek méltányossága: csoportszinten irányelvként érvényesül; a kezdeti maximá-
lis 3:1 (vezetõ beosztott – munkás) fizetések közötti arány – a külsõ piaci nyo-
mások hatására 4,5:1, majd 6:1-re nõtt, bár itt meg kell jegyezni, hogy ha az
adózást ebbõl leszámítjuk, az arány valójában 4:1 marad. (Az összehasonlítás
kedvéért a legnagyobb amerikai vállalatoknál e jövedelmi index jelenleg
200:1 és 300:1 között mozog, és nincs jel e szakadék szûkülésére.)

A demokrácia elve a vállalati döntésekben való egyéni jogokat jelenti. A szövet-
kezeti tag döntéshozatali jogait az egy személy – egy szavazat szabály szerint gyako-
rolhatja az évi szövetkezeti közgyûlésen. A szövetkezeti demokratikus felépítés
szerint az összes szövetkezeti tagból álló közgyûlés a legfõbb döntéshozó szerv,
amely évente ül össze és a fõ üzleti és gazdasági terveket megvitatja és megszavaz-
za, illetve elfogadja a felvetõdõ üzletviteli változtatásokat. Az évi közgyûlések kö-
zötti idõtartamban a közgyûlés által megválasztott igazgatótanács felel a vállalkozás
irányításáért.31 Az igazgatótanács nevezi ki az operatív vezetést (a menedzsert és
munkatársait) négyévi idõtartamra, akik az ügyvezetõ tanácsot alkotják, s amely-
nek tagjaitól vissza is lehet vonni a megbízatást az eredményektõl függõen.
A Mondragon szövetkezetek esetében tehát élesen el van választva az igazgató-
ság hatásköre az operatív vezetés munkájától.
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31 A részvénytársaságok igazgatóságától a szövetkezeti igazgatótanács abban különbözik,
hogy a részvénytársaságok esetében olyan személy is helyet foglalhat, aki nem dolgozik a
cégnél, s a vállalat ügyvezetõje (menedzsere) vagy mások is tagjai lehetnek az igazgatóság-
nak, viszont a szövetkezet esetében csak a szövetkezet tagjai választhatók az igazgatótanács-
ba, az operatív vezetés (menedzser) pedig részt vehet ugyan az igazgatótanács ülésein, de
csak konzultatív státussal, szavazati jog nélkül.



A szociális tanács – amelyet elõször az ULGOR-ban hoztak létre, de ké-
sõbb minden szövetkezetben szabályszerûvé vált – megalakulása intenzí-
vebb részvételi lehetõséget biztosít a vállalat vezetésében, mint a csak évente
ülésezõ közgyûlés. A Szociális Tanács elsõsorban munkavállalói minõségük-
ben képviseli a szövetkezeti tagokat, tájékoztatja az igazgatótanácsot és a me-
nedzsmentet a tagok munkabiztonsági, egészségügyi, társadalombiztosítási
és fizetésekkel kapcsolatos elvárásairól, összetétele pedig a szövetkezet belsõ
munkaegységeivel arányosan alakul.

Ágazati csoportszervezetek

Az alapszövetkezetek földrajzi vagy ágazati szervezetet alkotnak a máso-
dik szinten. Itt, bár minden szövetkezet megõrzi autonómiáját, az ágazati
igazgatótanácsnak az alapszövetkezetek nevében gyakorolt hatásköre kiter-
jed például az ágazaton belüli javadalmazási irányelvek meghatározására,
olyan problémákról dönt, amelyek minden ágazaton belüli szövetkezetet
érintenek. Ilyen lehet: a közös márkajelzés, reklámtevékenység, alapanyagok
közös beszerzése, csoport-marketing vagy közös befektetési alapok. Az ágaza-
ti strukturálódás kulcsszerepet játszik a javadalmazási paritások és közös tarta-
lékalapok terén is. Recesszió idején szükség szerint a munkaerõ átcsoportosít-
ható egyik szövetkezettõl a másikhoz. Gazdasági szemszögbõl az ágazati cso-
portosulás magától értetõdõ, hiszen a csoport sokkal erõsebb szereplõ
a piacon, mint az elszigetelt magányos vállalat.32

A szövetkezeti kongresszus

Harmadik szinten a kongresszus képviseli az összes szövetkezetet és
a másodfokú intézményeket (például az egyetemet). A kongresszus a legfel-
sõbb autoritás, amely az addigi centrumként viselkedõ CLP szerepét vette át
a nyolcvanas évek végén – kilencvenes évek elején végbement átszervezõdés-
kor. 1987-ig a CLP volt az a központ, amely a hitelezési feltételekbe foglalt tár-
sulási szerzõdéssel valamennyi szövetkezetet egybefûzött. 1987-ben történt
az elsõ reform, amikor a Mondragon szövetkezetek elsõ kongresszusa
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32 Az évek folyamán e másodfokú szervezeti szint a világgazdasági folyamatokhoz alkalmaz-
kodva is átalakulhatott. 1997-ben például 8 különbözõ szövetkezet a Fagor Ederlan vezeté-
sével gépkocsi gyártó multinacionális cégek számára kezdett alkatrészeket gyártani, ezért
az ipari ágazaton belül saját csoportot alakítottak. Így az ipari ágazati szervezet 7 alcsoport-
ból áll. MacLeod i. m. 32.



összeült. Minden alapszövetkezet taglétszámával arányosan választott kong-
resszusi képviselõket. A képviselõk végrehajtó bizottságot alakítottak az
elõbb kétévenként, majd évenként összeülõ kongresszus idõközbeni feladata-
inak ellátására.

A szövetkezeteket összekapcsoló alapértékrendet az 1993-as kongresszu-
son megerõsített Küldetésnyilatkozat (Mission Statement) és Mûködési irányel-
vek, valamint az 1987-ben elfogadott Alapelvek tartalmazzák. A Küldetésnyilat-
kozat szerint a Mondragon Szövetkezeti Korporáció tagjai kötelezettséget vál-
lalnak minõségi szolgáltatásnyújtásra és termelésre, a demokratikus
vállalatvezetési módszerek és struktúrák fenntartása, illetve a szolidaritást ki-
fejezõ jövedelemelosztás mellett. A Mûködési irányelvek megfogalmazzák: 1)
a személy és személyiségfejlesztés, a képzés elsõdlegességét, 2) az ügyfélköz-
pontúságot, 3) megbízható minõségû szolgáltatások és termékek szavatolá-
sát, 4) a kooperáció és részvétel, valamint a kölcsönös felelõsségvállalás és koc-
kázatviselés együttes és személyes felvállalását, 5) a termékek és a szerkezet fo-
lyamatos technológiai és strukturális javítását, valamint 6) a közösségi
elkötelezettséget, ide értve a munkahelyteremtést, a közösség jólétére való
odafigyelést, az ökoszisztéma, az emberi és természeti környezet tiszteletét
és védelmét.

Kommunikatív etika
Ami még a Mondragon-csoport alkalmazható jellemzõibõl kiemelendõ az

alkalmazott etikának megfelelõ értékelvû gazdasági és beruházási stratégia
mellett az a kommunikatív etika, amely alapértékek, alapelvek mentén min-
denféle más dogmatizmustól független nyitottságot jelent az együtt gondol-
kodásra, alapelvek, alapértékek újragondolására is. A Mondragon-csoport
többszintû részvételi és képviseleti intézményei keretet teremtettek a nyitott
megbeszéléseknek, az érdekek és szükségletek mérlegelésének, hatékony ön-
kontrollt és kölcsönös ellenõrzést jelentettek egymás számára a hatalomössz-
pontosulás és dogmatizmus kialakulásának lehetõségével szemben.33 Ahatáro-
zatok, döntések viszont végig az alapszabályokba foglalt alapértékek,
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33 A Szociális tanács intézménye például mint a konszenzus és a gazdasági és társadalmi érde-
kek egyensúlyának biztosítéka jelenik meg: A Szociális Tanács intézménye a szövetkezeti
tagokat tulajdonosként képviselõ igazgató tanács melletti konzultatív intézményként a ta-
gokat munkavállalói és szociális szereplõi minõségükben képviseli, ahhoz, hogy a sokszor
ellentmondásba kerülõ gazdasági érdekek (technikai és pénzügyi követelmények) és szoci-
ális értékek (munkahely biztonsága) egyensúlyát megõrizhessék a szövetkezeti tagok
hosszú távú érdekeit is szem elõtt tartva, de ugyanakkor a gyors és operatív döntés lehetõ-
ségét is meghagyják az Igazgató Tanácsnak, lévén, hogy a kétértelmûség vagy határozatlan-
ság nem kedvez a piaci döntések pillanataiban.



alapelvek figyelembevételével, és tiszteletben tartásával születtek (értékelvû
döntéshozatal és vállalatirányítás). Mindez nem jelenti azt, hogy az alapérté-
kek és alapelvek végleg rögzítettek, hiszen maga a Mondragon a legjobb pél-
da az egyetemes szövetkezeti alapelvek legkonkrétabb gyakorlati alkalmazásá-
ra és átértelmezésére. Az alapértékek és alapelvek kiindulópontja viszont
mindvégig a személy és a munka önértéke és tisztessége volt, amely nemcsak
a keresztény társadalmi tanításban (perszonalista filozófia), hanem más vallá-
sokban is felfedezhetõ, s amelynek megfelelõen a gazdasági és társadalmi szer-
vezetek és intézmények mûködésének értelme végsõ soron az emberi élet em-
beribbé tétele a világban.

A szövetkezeti fejlesztés megalapozása képzés és kutatás által a konkrét mun-
kaerõ-átképzés és technológiai átstrukturálódások mellett a hagyományos szövet-
kezeti formák korszerû gazdasági intézményekké való alakítását is lehetõvé tette,
és a személy- és közösségközpontú értékrend szélesebb körû megértését és elfoga-
dását is jelentette. Ennek köszönhetõen kialakult egy konszenzust és egyensúlyt
keresõ kommunikatív etika. A gazdasági és társadalmi kulturális és szociális érté-
kek közötti egyensúly és harmónia mellett az egyensúlyra törekvés a fizetések
méltányossága, a javadalmazások közötti különbség szabályozásában is megnyil-
vánult. A magas fokú munkakultúra, munkafegyelem is a konszenzuson és
együttmûködésen alapul.

Közösség- és személyközpontú struktúrák. Regionális lokál- és szervezeti
„patriotizmus”

A Mondragon szövetkezetek és a CLP közösség- és személyközpontú mi-
nõségi gazdaság iránti elkötelezettsége a gyakorlatban a vállalati demokrácia,
a közösség értékeit támogató üzletvitelében, valamint etikai alapokon nyugvó be-
fektetési politikáiban, vállalkozás- és közösségfejlesztõ, képzési és kutatási prog-
ramjaiban jelentkezik.

A tõketulajdonos és munkaerõ közötti azonosság a szövetkezetben inhe-
rens biztosítéka a szövetkezet közösségközpontúságának is. A kapitalista rész-
vénytársaságokra jellemzõ anonim és külsõ tulajdonlás az önfoglalkoztató szö-
vetkezeti tulajdon logikai antitézise. Az anonim tulajdonosság azt jelenti,
hogy valahol a távolban döntenek arról, hogy a tulajdonukban lévõ vállalattal
és munkásokkal mi történik, eldönthetik, hogy bezárják a gyárat vagy áthelye-
zik, vagy környezetromboló és tájszennyezõ tevékenységet folytatnak, mind-
ezzel a helyi közösséget károsítva, anélkül, hogy ez hatékonyan beleszólhatna
a vállalat mûköd ésébe. Egy közösségi intézmény esetében mindez
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elképzelhetetlen, ha csak a közösség, az önfoglalkoztatottak és családjaik áthe-
lyezésének abszurd ötletét el nem fogadjuk. Mivel az anonim külsõ tulajdonos-
nak nem kell együtt élni a gyárból eredõ környezetszennyezõ anyagokkal, nem
érinti õt közvetlen módon vagy személyesen a környezetszennyezés. A mun-
kás-tulajdonosoknak ellenben együtt kell élni saját üzemük negatív hatásai-
val, melléktermékeivel, ezért közvetlen módon érintettekként arra töreksze-
nek, hogy csökkentsék vagy elkerüljék a környezetüket negatívan érintõ tevé-
kenységeket. Mindez a többi externáliára is, a földhasználat, a szociális, lakás-
és képzési viszonyok kezelésére is vonatkozhat. Végeredményben tehát, a de-
mokratikusan irányított szövetkezet közösségi tulajdonlása biztosítja azt,
hogy mindezek az externáliák inherens módon valós és jelenlévõ, kezelhetõ in-
ternáliákká válnak. Az externáliák problémája tehát csak a munkaerõt személy-
telenül alkalmazó idegen és anonim tulajdonszerkezetû vállalatok velejárója.34

A Mondragon csoportnak a helyi közösségek gazdasági erõforrásaiból ki-
indulva egy olyan politikai szférát alakított ki, amelyben a gazdasági szféra
nem jelenthet egy absztrakt, a személyeken kívülálló mechanizmust. A konk-
rét, történelmi idõben élõ közösségbe ágyazódva, a Mondragon példát mutat
arra, hogyan lehet etikus és megfontolt tõkefelhasználással a közösségfejlesz-
tést szolgálni. A Mondragon szövetkezetek közösségbeágyazottságát illuszt-
rálja az a magas fokú bizalom is, amellyel a helyi közösség mindig is kitüntet-
te a CLP-t, itt helyezve el takarékbetéteit és biztosítási kiadásait, amely a Mad-
ridtól független önálló társadalombiztosítási hálózat megszervezését is
lehetõvé tette. Ezt a kétoldalú hûséget (a szövetkezeti tagok és a szövetkezeti
intézmények kölcsönös hûsége) szervezeti patriotizmusnak nevezi a szakiro-
dalom, de nevezhetnénk üzleti és beruházási lokál regionális patriotizmus-
nak is.35 Az utóbbi két évtizedben a Mondragon nemcsak a Baszkföldön vagy
Spanyolország északi és központi részein nyitott fiókszervezeteket, hanem
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34 A munkás-önigazgatás is csak abban az esetben bizonyul hatékonynak, ha a tõketulajdo-
nos és munkaerõ közötti azonosság valóban fennáll, illetve ha ezt a demokratikus szerke-
zet és kommunikációra való nyitottság garantálja. A piaci szocializmus megvalósítására tö-
rekvõ szocialista Jugoszláviában bevezetett munkás önigazgatási formák azért buktak be,
mivel a vállalatok tõkéje megmaradt állami tulajdonban, ezért a munkások nem éreztek
kellõ gazdasági érdekeltséget a munka hatékonyabbá tétele érdekében, sõt a vállalat jöve-
delme sem a munkás közösség vagy a helyi közösségbe forgott vissza, hanem az állami csa-
tornákon keresztül szolgált teljesen más célokat és veszett el a vállalatban való tartalékkép-
zés, újra-befektetés szempontjából a munkás-önigazgatási formák demokratikus deficitje
miatt, a munkások nem lévén képesek befolyásolni a vállalat-tõkésítés formáit.

35 Fairbairn, Brett: Social bases of Co-operation: Historical Examples and Contemporary
Questions. In: Co-operative Organizations and Canadian Society. Popular Institutions
and the Dilemmas of Change. Toronto, 1990. 113.



több európai városban (pl. Lengyelország), Thajföldön, Indiában, Mexikó-
ban, Kínában és Mexikóban is. Ezek is, jövedelmük 10%-át fordítják közössé-
gi célokra, és átalakulhatnak szövetkezetekké. A vállalkozásfejlesztõ részleg
pedig a világ különbözõ részeiben szervezkedõ szövetkezeteknek vagy önfog-
lalkoztató közösségeknek is nyújt szakmai és anyagi támogatást.36

A Mondragon-csoport az 1987-ben elfogadott Alapelvekben kifejtett 10
hivatalos irányelvet érvényesít:37 1) Nyitott tagság. A rendszer mindenki számá-
ra nyitott, mindenféle etnikai, vallási, politikai vagy nemi megkülönböztetés
nélkül, aki a szövetkezeti alapelvekkel egyetért. 2) Demokratikus szerkezet.
A szövetkezeti rendszer a tulajdonos–foglalkoztatott azonosságán, egyenlõsé-
gén alapul. Bizonyos kivételes és különleges esetet leszámítva, minden mun-
kásnak, foglalkoztatottnak kötelezõ szövetkezeti taggá válnia. A szövetkeze-
tet demokratikus módon ellenõrzik a szövetkezeti tagok a közgyûlésben,
ahol minden személy egy szavazati joggal rendelkezik. A szövetkezeti vezetõ
testületeket demokratikusan választják és ellenõrzik, és a közgyûlés vagy más
választott testület elõtt felelõsek. 3) A munka szuverenitása. A munka a társada-
lom elsõdleges átalakító tényezõje. Ezért a szövetkezetek lemondanak a fize-
tett munkaerõ alkalmazásáról, és teljes mértékben a tulajdonos-önfoglalkoz-
tatók kezébe helyezik a szövetkezetek ellenõrzését, a jövedelem-felosztásban
elsõsorban a munkaerõ részesül. A szövetkezetek arra törekednek, hogy a szö-
vetkezeti szervezeti forma a társadalom többi tagja számára is hozzáférhetõ-
vé, ismertté váljon. 4) A tõke eszközjellege, alárendelt szerepe. A tõke valójában fel-
halmozott munka és a vállalkozásfejlesztés és tartalékképzés szükséges ténye-
zõje. A szövetkezetek ezért méltányos, de elõre meghatározott kamatot
fizetnek a megtakarított és beruházott tõkéért, mely kamat nem függ a szövet-
kezet veszteségeitõl vagy nyereségétõl. A szövetkezeti tõke szükségessége
nem lehet akadálya a nyitott belépésnek, de egy bizonyos próbaidõ lejárta
után a szövetkezeti tagoknak kötelessége hozzájárulni a szövetkezeti tõke
emeléséhez elfogadható és másokkal egyenlõ feltételek mellett. 5) Önigazga-
tás, részvétel a vállalatok vezetésében. A szövetkezés egyszerre jelent közös erõfe-
szítést és egyéni felelõsséget. A szövetkezés nem a másokkal szembeni indivi-
duum fejlesztése, hanem a másokkal együtt történõ személyiség fejlesztése.
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A demokratikus ellenõrzés a vállalatirányításban/menedzsmentben való rész-
vételt és a vállalati önigazgatáshoz szükséges készségek fejlesztését jelen-
ti. Átlátható tájékoztatást a szövetkezet mûködésérõl, a tulajdonos-foglalkoz-
tatottak folyamatos képzését és vezetõ beosztásba való folytonos belsõ elõbb-
re helyezését, a tagokat érintõ kérdésekben való párbeszédet és
egyeztetéseket jelent (kommunikatív etika). 6) Jövedelmi szolidaritás. A szövet-
kezetek mind belsõ, mind külsõ javadalmazási szolidaritást gyakorolnak. Be-
felé a legalacsonyabban és a legmagasabban fizetett tag jövedelme közötti kü-
lönbség legfeljebb hatszoros lehet. A bérek a környék szokványos cégeinél fi-
zetett bérek szintjén mozognak. 7) Kooperáció. A szövetkezetek nem
elszigetelt entitások. A kooperáció három szinten valósul meg: a csoportba
szervezõdõ alapszövetkezetek között, a szövetkezeti csoportok, ágazatok és
csúcsintézmények között, és végül a Mondragon intézményrendszer és más
intézmények között. 8) Társadalmi szerepvállalás. A szövetkezés a társadalmi át-
alakulás eszköze, a gazdasági és társadalmi folyamatokba történõ személyes
és közösségi valós integráció kereteinek megteremtõje. A Mondragon szövet-
kezetek ezért jövedelmük tekintélyes részét a baszk közösségen belül helye-
zik ki, ezeknek legnagyobb része munkahelyteremtés, a szociális alapítvá-
nyok által közösségi fejlesztést és kölcsönös szolidaritáson és felelõsségen ala-
puló önálló társadalombiztosítást jelent. A Mondragon ezzel egyidõben jó
kapcsolatokat ápol más baszk intézményekkel is, például a baszk szakszerve-
zetekkel, valamint támogatja a baszk nyelvet és kultúrát védelmezõ mozgal-
makat. 9) Egyetemes jelleg. A Mondragon szövetkezetek szolidaritást vállalnak
mindazon intézményekkel, amelyek a gazdasági demokráciát, a békét, az igaz-
ságosságot, az emberi méltóságot, az európai és különösen a harmadik világ-
beli humanitárius és gazdasági fejlesztõ programokat támogatják. 10) Okta-
tás-képzés. A képzés elengedhetetlen feltétele az alapvetõ szövetkezeti értékek
megvalósításának. Ezért elegendõ anyagi alapokat és humán erõforrást kell
biztosítani a szövetkezeti és szakmai képzésre, valamint a jövõ generációk álta-
lános oktatására.38

ÖSSZEFOGLALÁS

A Mondragon-modell alkalmazhatóságát vizsgáló tanulmányok a cso-
port alapegységeit és csoportszintû sajátos jellemzõit, célcsoportjait
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hasonlítják össze más szövetkezetek vagy részvénytársasági vállalatok hason-
ló jellegû szerkezeti jegyeivel, csoport-kezdeményezéseivel, a sajátos jellem-
zõk közül pedig elsõsorban a szerkezeti és gazdasági integráltságot, valamint
a demokratikus szerkezeti és kommunikációs részvételt emelik ki, mint
olyan tényezõket, amelyeket különösen a szövetkezeti vállalkozásfejlesztés-
ben követni, alkalmazni lehet és szükséges.

A Mondragon-modell és a kapitalista vállalati csoportok közötti különb-
ség elsõsorban a célcsoportok szintjén látható: a Mondragon-csoport elsõdle-
ges célja új munkahelyek létrehozása, és csak ezt követi a méretgazdaságosság
és az ezzel is összefüggõ profitkilátások mérlegelése/preferálása. Amennyi-
ben a Mondragon-csoport a CLP közremûködésével megvásárol egy rész-
vénytársaságot, ezt nem csak azért teszi, mert jó üzletet lát benne, hanem
mert az ottani dolgozók elfogadják, hogy egy szövetkezetet alapítsanak,
amely lísingben kibérli a vállalatot és a munkások közremûködésével újrain-
dítja azt. Így döntõ többségük megõrizheti munkahelyét, sõt ennél többet is
jelent az, hogy munkahelyi biztonságot nyújtó rendszerbe lépnek be.
A Mondragon szövetkezetekhez munkakérelmet benyújtók közül elõnyben
részesülnek a családfenntartók, vagy magas munkanélküliségû vidékrõl érke-
zõ pályázók. A Mondragon esetében a termelés, a profit csupán eszköz: a való-
di cél egy integrált társadalmi életforma, a munkahely fenntartása.39

Kérdés, hogy a magas fokú integráltság mennyire jelent az egyének vagy
az alapszövetkezetek számára terhet? Az egyéni válaszokat és érzelmeket le-
számítva elmondható, hogy az egyén és alapszövetkezet abszolút függetlensé-
gének valamilyen fokú korlátozását ellensúlyozzák a cserébe kapott elõnyök.
Ilyen az aktív biztonság, amelynek kiépítéséhez mindenki hozzájárulhat
a szövetkezeti részvételi demokrácia gyakorlása révén. Ez egyúttal azt is jelen-
ti, hogy a formális demokráciának valós tartalmat adó gazdasági érdekek men-
tén körvonalazódó személyi egyesülések és intézmények jönnek létre. Mind-
ez összhangban áll Alexis de Toqueville formális demokrácia alatti participa-
tív intézményi modelljével, valamint Ernst Renan voluntarista
nemzetképével, mely szerint a nemzethez való tartozás az önkéntes és aktív
részvételen alapul.40 Ugyancsak renani ihletésû az a baszk nacionalizmust is
befolyásoló gondolat, hogy a nemzet egy erkölcsi közösség. A Mondra-
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39 A Mondragon sikerességének illusztrálására elegendõ a csoporton belül létrehozott mun-
kahelyek alakulását bemutatni (Lutz, Mark A. (1997) 1422.): (év – foglalkoztatott: 1956 –
24, 1960 – 395, 1970 – 543, 1980 – 18.733, 1990 – 21.089, 1995 – 28.228.

40 Conversi i. m. 95.



gon-csoportot is ilyennek foghatjuk fel.41 Ez a morális közösség viszont, a re-
nani befogadó nemzetképnek megfelelõen, nem kirekesztõ jellegû, hanem
önmeghatározása szerint is egyetemes és humánus értékrend, mindenféle et-
nikai vonzatok nélkül.

Az aktív részvételt és integrált személyközpontú önszervezõdést a per-
szonalista filozófiai irányzat (Mounier, Marritain) ihlette. Akárcsak Arizmen-
di atya, II. János Pál pápa is a perszonalista Emmanuel Mounier tanítványa
volt. A pápa Laborem exercens kezdetû enciklikája explicit módon elveti úgy
a kapitalizmust, mint a kommunizmust, ugyanakkor kijelenti, hogy minden-
kinek joga van egy munkahelyhez, és amennyiben az állam nem tud munka-
helyet biztosítani, erkölcsileg felelõs a munkanélküli segély nyújtásáért.

Bár a perszonalizmus szerint a személyes értékeken alapuló gazdasági in-
tézmények csak a hasonló értékeken alapuló nem-kapitalista társadalomban
lehetnek életképesek, a Mondragon alapítói túlléptek ezen az elõfeltevésen,
mely idealistának és megalapozatlannak tûnt és passzivitásra adott kézenfek-
võ indokot, és a gyakorlatban próbálták ki a gondolatot, szövetkezeteket ala-
pítva kapitalista környezetben.

A fenti két szövetkezeti magatartás közötti dilemma végeredményben a kö-
vetkezõképpen mutat: a követõ, beletörõdõ magatartás szerint a kapitalizmus-
nak egyedüli ellensúlyozója a mindenható és mindenhol jelenlévõ állam; vagy az
aktív részvételi magatartás alternatívája, mely szerint a tõkés részvénytársaságok
kiegyensúlyozására személyi társaságok, személy- és közösségközpontú szövet-
kezetek jöhetnek létre. A perszonalizmus hagyományának és a Mondragon-el-
veknek megfelelõen a „személy” igazi jelentése viszont ugyanúgy magába foglal-
ja a személy terveit, készségeit, tapasztalatait és szellemi-kapcsolati tõkéjét, mint
anyagi tõkéjének értékelvû felhasználását.
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ATTILA HUNYADI

A Basque example of an “ethical social contract”:
the Mondragon Co-operative Group

This study makes an attempt to analyse a particular aspect of the Basque issue
and Basque autonomy, i.e. those specific business/economic ethics and manage-
ment strategies which Mondragon, internationally the most noted enterprise gro-
up of the Basque region, has utilised such that not only have researchers into social
and economic issues summarised their observations but its special business ethical
principles and management/organisational values and innovations have been appli-
ed in several parts of the world.
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MICHAEL KEATING

Spanyolország új kisebbségi nemzetei
és az európai integráció: új keret-
feltételek az autonómia számára?*

A nacionalizmus és a nemzetállam

A társadalomtudományokban általánosan elterjedt nézet, hogy
a nacionalizmus mint mozgalom a nemzetállam megteremtését

tûzte célul maga elé, a nemzetállam pedig a világ politikai berendezkedésé-
nek alapvetõ egysége. Ez a modernista iskola tanítása, amelyet Kedourie
(1960) írt le részletesen; az õ felfogása szerint a nacionalizmus egy 19. szá-
zad eleji, Európában kigondolt doktrína. Ezt az elképzelést legújabban
Hobsbawm (1990) fejtette ki ismételten, aki a nacionalizmust nagyjából az
1780 és 1990 közötti idõszakhoz köti. Amennyiben ez az elképzelés helyes,
akkor a nacionalizmus nem létezett a modern állam kialakulása elõtt, és
nem létezhet abban a világban, amelyben az állam már elvesztette a szuve-
rén hatalmát. Minden bizonnyal nem véletlen, hogy ezt a modernista tézist
a legvehemensebben Közép-Európából származó szerzõk képviselik. Azok
a szerzõk, akik a nyugat-európai, a modern állam kialakulása elõtti idõkre
visszavezethetõ eredettel rendelkezõ történelmi nemzetekbõl származnak,
a nacionalizmust állandóbb alapelvnek tartják, amely intézményes formáját
tekintve az idõben változékony, és nem szükségszerûen kötõdik valamilyen
meghatározott államformához. (Folch Serra 1995; Keating 1996; Llobera
1994)

Az állam eszméje már hosszú ideje létezik, azonban a nemzetál-
lam, abban a formájában, amelyben mi ismerjük, meglehetõsen új keletû je-
lenség. Egy sor társadalmi és gazdasági szervezõdési alapelv térbeli egybeesé-
sét jelenti, és a kultúra és a szocializáció révén áthagyományozott és megerõsí-

* Michael Keating: The minority nations of Spain and European integration: a new frame-
work for autonomy? Journal of Spanish Cultural Studies, Vol. 1, No. 1, 2000. 24-42.



tett kollektív identitás elsõdleges fókuszpontja. Ez a kollektív identitás pedig
társadalmi szolidaritás alapjaként funkcionál. Az állam képezi a belsõ és a kül-
sõ biztonság keretét, és ad formát egy adott gazdasági rendszernek; ezért be-
szélhetünk egyértelmû, ha nem átjárhatatlan határokkal rendelkezõ nemzet-
gazdaságokról. Az állam intézmények együttese, valamint egy adott politikai
döntéshozatali mechanizmus. Ahol az állam mint intézményi forma egybe-
esik a nemzetivel mint kulturális vagy érzelmi realitással, ott nemzetállamról
beszélhetünk. Ebben az értelemben a nemzetállam valóban a modern kor ter-
méke.1 A kapcsolat a nemzet és állam között ténylegesen olyannyira erõs,
hogy az összetett szóként használt nemzetállam kifejezés a társadalomtudo-
mányok többségében bevett terminussá vált.2 Azonban ez csupán az állam
egyik formája, amely etnikai fragmentáció útján jött létre, mint Kelet- és Kö-
zép-Európában, vagy a közös identitás – az állampolgárok tömeges szocializá-
ciója révén megvalósuló – elsajátításával, mint Nyugat-Európa legnagyobb
részén. A legtöbb európai államban az állami egység és kohézió fenntartása
a területi irányítás-igazgatás állandó gyakorlását feltételezi. (Keating 1988)
Ez a többnemzetiségû államokban a legnyilvánvalóbb – mint például
Nagy-Britanniában és Spanyolországban – de máshol is érvényes.

A nemzetállam ma alapvetõ változásokon esik át; egyfelõl felülrõl intéz-
ményes átalakuláson megy keresztül a nemzetközi rendszer, nevezetesen az
Európai Unió jelentõségének növekedésével, másfelõl alulról is átalakuló-
ban van a területi elkülönülés révén. Magas funkcionális teljesítõképessége
továbbra is megvan, de a kölcsönös függõség korlátokat szab e képesség auto-
nóm használatának. Gazdasági irányítási-igazgatási képességét felülrõl a glo-
balizáció, a tõkemobilitás és a multinacionális nagyvállalatok felemelkedése
erodálja, oldalról a piac elõtérbe kerülése, alulról pedig a helyi és regionális
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1 És nem a vesztfáliai béke (1648) eredménye, bár a nemzetközi kapcsolatok elismert kuta-
tóinak nagy része ezen a véleményen van. Ez még külsõ vonatkozásban is igaz. Az egyet-
len európai állam, amelynek 1996-ban ugyanazok voltak a határai, mint 1648-ban – Portu-
gália; és még ez az állam is elvesztett egy, a belpolitikai életét alapvetõen befolyásoló világ-
birodalmat. Amennyiben a nemzetállam belsõ konstrukcióját nézzük, még inkább ez
a helyzet. A nemzetállam lényegi tartalma a 19. századi nemzetépítési folyamat terméke.

2 Franciaországban olyannyira erõsen egybekapcsolódik a két fogalom, hogy a nemzetállam
kifejezésnek nincs is francia megfelelõje. A Nations against the State [Nemzetek az állam el-
len] címû könyvem québeci fordítója francia nation [nemzet] és état [állam] kifejezéseket
egymással teljesen felcserélhetõen alkalmazta az angol eredeti nation [nemzet] és state [ál-
lam] szavainak fordításakor; és ugyan volt alkalmam kijavítani a kéziratot, de a kiadó to-
vábbra is ragaszkodott ahhoz, hogy az eredeti cím helyett, amely franciául önellentmon-
dást tartalmaz, Les Défis du nationalisme moderne [A modern nacionalizmus kihívásai] cím
szerepeljen.



sajátosságokban gyökerezõ gazdasági restrukturálódás. A nemzetállam há-
romirányú, alulról, felülrõl és piaci alapon, oldalról történõ eróziója megtör-
te a gazdasági változás és a politika alakítása, illetve a politika alakítása és a kép-
viselet közötti kapcsolatot. Ez az erózió meggyengítette a társadalmi szolidari-
tást, és megnehezítette a háború utáni nyugat-európai jóléti
berendezkedéshez nélkülözhetetlen régi osztálykompromisszumok és al-
kuk megkötését. Meggyengítette továbbá az államok azon képességét, hogy
irányítsák-igazgassák saját térbeli gazdaságaikat. Még a gazdasági hatékonysá-
got is veszélybe sodorta a közjavak termelése és a társadalmi kooperáció elle-
nében kifejtett hatásával; ezek pedig egy piacgazdaságban a verseny lényegi el-
lenpárját képezik.

Ugyanakkor, ezzel párhuzamosan Európában egy új kontinentális rend-
szer van kiépülõben, amely az identitások számára új gazdasági és politikai te-
ret és keretet biztosít. Ez az európai politikai tér a nemzetállammal való össze-
vetésben meglehetõsen szervezetlen és komplex. Egyes megfigyelõk az EU
felépítésére helyezik a hangsúlyt; az EU hasonlít más nemzetközi szerveze-
tekhez, amelyekben az államok játsszák a meghatározó szerepet. Mások arra
mutatnak rá, hogy a nem állami szereplõknek megvan az a lehetõsége, hogy
bizonyos mértékig autonóm módon tevékenykedhessenek, valószínûleg tel-
jesen megkerülve az államot, de legalábbis az államok rendszerének margó-
ján tevékenykedve. A régiókról és Európán belüli mûködési képességükrõl
számottevõ irodalom született (Petschen 1993; Jones és Keating 1995; Bull-
man 1994).

Európa különösen a nemzeti kisebbségek és a nemzetiségi problémák ke-
zelésének szempontjából kínál új kontextust. A politikai hatalom új szintjé-
nek létrehozásával szétteríti a szuverenitást, és bármennyire is igyekezzenek
egyes állami vezetõk tagadni ezt, helyrehozhatatlan sebet üt az abszolút szuve-
renitás doktrínáján. Kedvezõ alkalmat teremt mindazok számára, akik alulról
kérdõjelezik meg a szuverenitást, és egy sor új fogalmat, továbbá új politikai
nyelvezetet honosít meg. Európa ezen kívül ösztönzi a többes identitások ki-
alakítását mind a polgárok, mind a politikai vezetõk szintjén; ez szintén egy le-
felé kiterjeszthetõ alapelv. Egy új, komplex és aszimmetrikus módon meg-
szervezett politikai teret hoz létre, amelyben a különféle állami és nem állami
szereplõk tevékenykednek, fejezik ki önmagukat és gyakorolnak hatást. Ter-
mészetesen az Európai Unióban továbbra is az államok a meghatározóak,
amelyek képviselete a végsõ döntéseket meghozó Tanácsban valósul meg,
azonban ez utóbbi körül még marad egy széles politikai mezõ, amelyben a kü-
lönféle érdekek megjelenhetnek. Az EU-n kívül az Európa Tanács képez egy
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másik olyan politikai fórumot, ahol a nemzeti kisebbségek meghallgatásra ta-
lálhatnak, és az Emberi jogok védelmérõl szóló európai egyezmény révén az
egyetemes emberi jogok eszméjét elválasztja a nemzetállamtól. E körülmé-
nyek között a nacionalizmus már nem zéró összegû játszma többé, amelyben
a nemzeti kisebbségek minden nyeresége az állam hatalmának ennek megfe-
lelõ gyengülésével jár együtt, és ahol csupán egyféle identitás dominálhat egy
adott terület felett. Európa különösen két dolgot kínál a nemzeti kisebbségek
számára. Az elsõ az, hogy egy sor lehetõség nyílik a döntéshozatal, a politika
alakításának befolyásolására, felhasználva az érdekkifejezés különféle csator-
náit. A második, ami talán még fontosabb, az, hogy egy új szimbolikus szfé-
rát, diszkurzív teret hoz létre, amelyben a nemzeti kisebbségek anélkül adhat-
ják elõ követeléseiket, hogy szükségszerûen végzetes konfliktusba kevered-
nének a területileg illetékes állammal.

Így tehát egy olyan világban élünk, amelyben a hatalom különféle szférái
együtt léteznek a cselekvés és tevékenység különféle rendszereivel. Komoly
hiba lenne, ha ezt valamilyen teljesen új dolognak képzelnénk el, vagy ha
szembeállítanánk a klasszikus korszak mitikus államával, amelyik képes volt
arra, hogy hatalmi monopóliumot teremtsen és internalizálja a politikai folya-
matot. Ezek a tendenciák mindig is léteztek, de igencsak felerõsödtek a mai
korban, és azokat az országokat érintik a leginkább, amelyek a múltban a hata-
lom monopolizálására és centralizációjára törekedtek. Egy másik értelemben
ezek a trendek visszalépést jelentenek a történelemben a modern állam fel-
emelkedése elõtti korba, amelyet egymást átfedõ hatalmi szférák, többszörös
identitás és komplexitás jellemeztek.

Ezek a trendek a különbözõ államokat különbözõ módon érintették.
Egyesek, például Németország és Franciaország rugalmasnak bizonyultak.
Más államokban, ott, ahol már korábbról léteztek kulturális törésvonalak
vagy az állam történelmileg nem volt képes a nemzeti integráció megteremté-
sére, a nemzet és a kollektív identitás egymással vetélkedõ koncepcióinak új-
bóli megjelenésével újra centrifugális tendenciák jelentkeznek; ezek a globali-
záció kihívásaira és a nemzetközi piac dezintegráló hatásaira adandó válaszok
alternatív módozatait képezik. Az idevágó esetek Kanada, Belgium, az Egye-
sült Királyság és Spanyolország. Ezekben az országokban új erõre kapott ki-
sebbségi nacionalizmusokat látunk, amelyek az új globális világrendet és kü-
lönösen az olyan kontinentális szervezeti formákat, mint az Európai Unió
vagy a NAFTA, igyekeznek az új autonómiaformák kereteként felhasználni.
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Spanyolország, a nemzet és Európa

A spanyol állam, történetileg tekintve, az egységes nemzet kiépítése te-
rén látványos kudarcot vallott. Az elsõ spanyol állam a Kasztíliai és az Aragóni-
ai Királyság federációja volt, amelyek belsõleg maguk is differenciáltak vol-
tak. Aragon konföderáció volt, amelyben Katalónia nagymértékû önkor-
mányzattal rendelkezett. A Kasztíliai Királyságban a történelmi fueros, vagyis
a tartományi privilégiumok, nevezetesen a baszk provinciákban, korlátot
szabtak az önkényes központi hatalomnak. Spanyolország nem sokkal az
egyesítés után különféle birodalmi vállalkozások felé fordult, és V. Károly
alatt egybekapcsolódott a Szent Német-római Birodalommal. Ebbõl követ-
kezõen egy sokszínû és hatalmas kiterjedésû politikai alakulat volt, több poli-
tikai központtal és a szuverenitás egymást átfedõ szféráival. A kisebbségi nem-
zetek, Katalóniában, a baszk tartományokban és Galíciában éppen annyira
voltak hajlamosak kifelé tekinteni, mint befelé. Katalónia földközi-tengeri ke-
reskedõ nemzetként virágzott a középkorban és a modern kor elején. A baszk
tartományok az atlanti és a kontinentális kereskedelem felé orientálódtak, és
a 19. század elejéig szabadkereskedelmet folytattak az egész világgal, míg Spa-
nyolországtól vámhatárok választották el õket. Galícia szintén egy atlanti gaz-
daság volt, és szoros kapcsolatokat épített ki Amerikával. Azok a 17. századi kí-
sérletek, amelyek az egységes, XIV. Lajos Franciaországának mintájára kialakí-
tandó állam létrehozására irányultak, csupán mérsékelt sikerrel jártak.
1714-ben Katalónia önkormányzati szerveit felszámolták, és a 19. század fo-
lyamán a baszk privilégiumok pedig egy pénzügyi téren tett engedményre,
a concierto económico [adózási önigazgatás] megadására sorvadtak, azonban
a központi állam nem rendelkezett sem megfelelõ presztízzsel, sem megfele-
lõ hatalommal és eszközökkel, hogy egy valóban egységes, francia mintájú ál-
lamot hozzon létre. A 19. század folyamán az egységes spanyol nemzet létre-
hozásának terén a liberálisoknak és a republikánusoknak sem sikerült a fran-
cia megfelelõik példáját követniük. (Álvarez Junco 1996) Madrid
túlnyomórészt az agrár-arisztokrata-katonai komplexum befolyása alatt

maradt, amely képtelen volt belevágni a modernizáció és az államépítés prog-
ramjának megvalósításába. Az iparosítás és a társadalmi modernizáció legin-
kább szembeszökõ a periférián volt, Katalóniában és Baszkföldön, ahol a he-
lyi burzsoázia állt a gazdasági fejlõdés élére. A századfordulóra ezeken a peri-
fériákon alternatív nemzeti elképzelések és víziók jelentek meg; a katalán
a modernizációt és a fejlõdést helyezte elõtérbe, a baszk sokkal inkább gyöke-
rezett a tradicionalizmusban és a hagyományos formák védelmezésében
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a modernitással szemben. A 20. században a francoizmusnak is megvolt
a maga szerepe, azonban a kisebbségi nemzetiségek irányában gyakorolt bru-
tális elnyomása csupán arra volt jó, hogy a centralizációt a fasizmussal azono-
sítsák, ami biztosította a demokratikus erõk és a periféria képviselõi közötti
szövetséget, még a konzervatívokat is ideértve.

A nemzeti kisebbségek kérdése a 20. századi spanyol politika egyik ál-
landó fõ témája volt, és a demokráciába való átmenet idején felismerték,
hogy ezzel a kérdéssel kezdeni kell valamit. Ezzel egy idõben Európa mint
a kialakuló demokrácia külsõ támogató rendszere jelent meg a képben,
mint a demokratikus stabilitást, a gazdasági növekedést és a társadalmi mo-
dernizációt támogató erõ. A kisebbségi nemzetek körében Európa külö-
nös jelentõségre tett szert mint egy olyan új keret, amelyben megvalósít-
hatják az önkormányzatiság megteremtésére irányuló törekvéseiket anél-
kül, hogy frontális összeütközésbe kerülnének a spanyol állammal, ami
a múltban tragikus következményekkel járó stratégiának bizonyult. Így
Európa a katalán és a baszk mérsékelt nacionalizmus központi témájává
vált. A katalán ConvergènciaiUnió(CiU) és a baszk Partido Nacionalista Vasco(PVN) egyaránt
határozottan Európa pártiak, míg végsõ alkotmányos célkitûzéseiket tuda-
tosan homályban hagyják. Az Európai Unió, a maga felhígított és megosz-
tott szuverenitásával és komplex intézményi berendezkedésével ideális
hátteret kínál mindehhez, lehetõvé téve számukra, hogy bonyolult manõ-
verekbe bocsátkozzanak és összetett stratégiákat kövessenek. Konkrétab-
ban fogalmazva, Európában a gazdasági lehetõségek forrását látják, és az el-
lenséges spanyol államiság kontextusában támogatást remélnek tõle kultu-
rális és nyelvi jogaik kiterjesztését célzó politikájukhoz, továbbá
önkormányzati törekvéseik elõsegítését várják tõle a szubszidiaritás elve
és a régiók Európája koncepció iránti európai elkötelezettségre építve, va-
lamint kihasználva a más kisebbségi nemzetekkel és régiókkal kötendõ
szövetségek kínálta lehetõségeket. Európát így a nemzetépítés szolgálatá-
ba állítják, ami viszont egyúttal nem feltétlenül jelent államépítést is a szó
klasszikus értelmében. Természetesen ez a projekt mindig is vitatott lesz,
hiszen a nacionalizmus formája és tartalma politikai viták tárgyát képezi.
Ugyanis gyakran hangzik el az a kritika, hogy a meghatározó helyzetben
lévõ nacionalista pártok a nacionalizmus monopolizálására törekszenek
saját hatalmuk és társadalmi hálózataik fenntartása érdekében. Ez a kérdés
még erõteljesebben merülhet majd fel az összeurópai kontextusban, mi-
vel az ottani sikeres tevékenység érdekében egyértelmûen meg kell hatá-
rozni, miben is áll az adott kisebbségben lévõ nemzet érdeke és ki
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beszélhet a nevében. Európa így egy újabb olyan fórummá válhat, ahol
a nacionalizmus egymással versengõ koncepciói ütköznek egymással.

Katalónia, Baszkföld és Galícia soha nem voltak nemzetállamok a szó
mai értelmében, az abszolút szuverenitás eszméjének (amelyrõl sokan úgy
tartják, hogy Franciaországból került spanyol földre) sohasem sikerült gyöke-
ret eresztenie, és a legtöbb nacionalista tisztában van a szuverenitás tényleges
korlátaival a mai modern, összetett és interdependens világban. Másfelõl Ka-
talónia, Baszkföld és Galícia képes volt arra, hogy a megosztott szuverenitás,
a komplex hatalmi berendezkedés és a többszintû kormányzat történelmi ha-
gyományára támaszkodjon, amikor a lehetõségeiknek az új Európában törté-
nõ maximális kiaknázását célzó stratégiájukat kialakították és végrehajtották.
Ugyan ez egyaránt elmondható a katalánokról, a baszkokról és a galíciaiakról is,
de a konkrét orientációt és stratégiát tekintve különbségek figyelhetõk meg kö-
zöttük a három mozgalom eltérõ jellegének és aspirációinak megfelelõen.

Katalónia és Európa

A katalán nacionalizmus a 20. század kezdetétõl fogva modernizálónak és
európainak mutatja magát. Európában a modernitás szimbólumát látták, a mad-
ridi reakciós erõk lényeges ellenpontját. Ugyanakkor a katalán burzsoázia, amely
az elsõ „regionalista”, majd nacionalista mozgalmat vezette, erõteljesen protekci-
onista volt, mivel a katalán ipar ugyan Spanyolországon belül a legversenyképe-
sebb volt, azonban a brit,német és az észak-itáliai termékekkelnem kelhetett ver-
senyre. Így aztán a katalán kapitalisták, míg egyfelõl az önkormányzat megvalósí-
tásáért küzdöttek, másfelõl viszont szükségét érezték a spanyol államnak, amely
védõvámokat és a vonzó piacot biztosította számukra, valamint az állam erejé-
nek is saját forradalmi proletáriátusuk kordában tartására. Politikailag szintén két
irányba tekintgettek, ingadozva a helyi autonómia megteremtése és az államon
belüli – Spanyolország „katalanizálásának” szándékával – történõ befolyásszer-
zés között. A burzsoá nacionalista mozgalom, amikor megkísérelte ezeket az el-
lentmondásokat feloldani, kudarcot vallott, és ez fontos szerepet játszott az
1920-as évektõl kezdõdõ hanyatlásában. Ezután a vezetõ szerepet a radikális alsó
középosztály és a baloldal bizonyos elemei ragadták magukhoz, amelyek prog-
resszívebb társadalmi programmal rendelkeztek, és a nacionalizmus erõtelje-
sebb formáját propagálták.

A második világháború után az újjáéledt katalán mozgalom a maga zárt
köreiben újra csak az európai tematikára helyezte a hangsúlyt az európai egy-
ség megteremtésének kontextusában. Fontos szerepet játszottak ebben az
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európai politikusokkal ápolt kapcsolatok a Szocialista és Kereszténydemokra-
ta Internacionálék keretében, valamint az emigrációban szerzett tapasztala-
tok Franciaországban és másutt. A protekcionizmust, amely most már a fran-
coista autarkiához kapcsolódott (egészen az 1960-as évekig), a szabad kereske-
delem hirdetése váltotta fel, és a nacionalista projekt határozottan
Európa-párti színezetet kapott. A helyreállított Generalitat határozottan Euró-
pa-párti álláspontra helyezkedett, sõt, megelõzve magát a spanyol csatlako-
zást is, képviseletet hozott létre Brüsszelben a PatronatCatalàProEuropa,egy közfeladatokat ellátó ma-
gánszervezet révén, amely a katalán érdekeket volt hivatva képviselni az
EK-ban. Jordi Pujol volt a Régiók Európája koncepció egyik elsõ, korai képvi-
selõje (Pujol 1976), amelyben az újjáéledt, de nem szeparatista katalanizmus
számára kínálkozó keretet látott. Pujol az utóbbi húsz évben e mozgalom
egyik vezetõje volt, és nem mulasztott el egyetlen alkalmat sem, hogy az Euró-
pai Unión belül kiálljon a regionalizmus ügye mellett. A Régiók Európája
egy igencsak ambivalens koncepció, amely sokféle megközelítést foglal magá-
ban, az EU-n belüli erõteljesebb regionális politika támogatásától kezdve a ré-
giók hatékonyabb brüsszeli képviseletének sürgetésén át a régiók harmadik
kormányzati szintként való elismeréséig. Ugyanakkor már nem tartozik bele
az Európán belüli függetlenség megvalósításának a Skót Nemzeti Párt által
képviselt programja; ezt Pujol, amikor rákényszerült, egyértelmûvé tette.
A Régiók Európájának Pujol-féle koncepciója speciális helyet biztosít a saját
kultúrával vagy autonóm intézményekkel rendelkezõ régiók számára; a regio-
nalisták ezeket szeretnék megkülönböztetni a pusztán adminisztratív régiók-
tól vagy önkormányzatoktól. Ez a koncepció számos vonásában hasonlít
a Kultúrák Európájának elképzeléséhez, amelyet a kulturális régiók (vagy
amit kisebbségi nemzeteknek nevezhetnénk) számára speciális bánásmódért
síkra szálló flamand kormányzat képvisel. Ezzel egy idõben a katalán kor-
mány nem mulaszt el egyetlen alkalmat sem, hogy egyéb nemzetközi színte-
reken is képviseltesse magát, nevezetesen a földközi-tengerin, a közép-euró-
pain és a latin-amerikain. A végeredmény, mint mindig, többértelmû, de
összességében abban foglalható össze, hogy Katalónia visszatér az 1714 elõtti
státuszához, mint önkormányzattal rendelkezõ kereskedõ nemzet, amely
ugyan federális vagy konferederális viszonyban van Spanyolországgal, azon-
ban egyéb területeken szabadon tevékenykedik.

Az Esquerra Republicana de Catalunya jóval radikálisabb álláspontot foglal el,
ugyanis támogatja a katalán függetlenség gondolatát, azonban ez egy hosszú táv-
ra szóló törekvés, amelyaz európaiváltozásokhoz kapcsolódik.Az õ általuk vizio-
nált Európa a Népek Európája, amelyben a fokozatosan eltûnõ létezõ államok

76 MICHAEL KEATING



a kisebb nemzeteknek és régióknak adják át a helyüket. Az olyan ügyek, mint
a védelem és a valuta kérdése, a közös európai kormány fennhatósága alá tartoz-
na,míg az egyéb ügyeket helyben intéznék.Ez a tisztán utópikusvízió a CiU elle-
ni, a katalanizmus monopolizálását felhánytorgató támadásokkal, valamint Kata-
lónia nagyobb önállóságáért folytatott állandó küzdelemmel jár együtt.

A kisebbségek nacionalista törekvései és az európai integráció támogatá-
sa közötti eme kapcsolat más tagállamokban is széles körben jelen van. Kataló-
niában a többes identitás politikája a katalán–spanyol kettõs identitás már ko-
rábban meglévõ érzésére épül. A felmérések újra és újra azt mutatják, hogy
a katalánok többsége nem lát alapvetõ inkompatibilitást aközött, hogy valaki
katalán vagy spanyol. (Moral 1988; García Ferrando et al. 1994) Az Európa
iránti kapcsolat kialakítása nem vett sok idõt igénybe. Egy 1990-es vizsgálat
szerint (European Values Survey) a katalánok, míg általánosságban Európa
mellett vannak, kevésbé lelkesek, mint Spanyolország más részeinek lakói
(Sangrador García 1996), és Európában nyilvánvalóan sokkal inkább egyfajta
semleges politikai terepet látnak, amelyik kevésbé ellenségesen viszonyul
a törekvéseikhez, semmint kifejezetten az identitás egy új formáját. Másfelõl
viszont, az 1990-es évek közepétõl egyre több jele van annak, hogy a katalá-
nok egyre európaibbá válnak. A katalánok többsége továbbra is egyaránt érzi
magát spanyolnak és katalánnak, azonban az európai identitás is egyre inkább
láthatóvá válik, és a született katalánok körében mára már egyenrangúvá vált
a spanyollal. A ConvergènciaiUnióaz európai integráció leginkább élenjáró programját támogat-
ja, ideértve a közös valutát és a közös kül- és védelmi politikát, azonban ezt az-
zal a követelménnyel párosítja, hogy következetesen alkalmazzák a szubszidi-
aritás elvét és a regionális érdekek garantáltan érvényesüljenek. (ConvergènciaiUnió1994)

Az Európai Unió jelenlegi berendezkedése meglehetõsen távol áll a CiU
által támasztott követelményektõl, azonban a CiU igen nagy aktivitást tanúsí-
tott a létezõ lehetõségek kiaknázása terén. Katalóniát Brüsszelben továbbra is
a PatronatCatalàProEuropaképviseli, amely ugyan szoros kapcsolatban áll a hivatalban lévõ kor-
mánnyal, ugyanakkor mégis csak egy közcélokat ellátó magánszervezet. Jel-
lemzõ tény, hogy a Generalitat nem használta ki azt az alkotmánybírósági dön-
tést, mely lehetõvé tette az autonóm közösségek számára, hogy saját képvise-
letet nyissanak Brüsszelben, hanem tudatosan továbbra is ezt a széles
alapokon nyugvó intézményt tartotta fenn a Pujol által követett filozófiával
összhangban, mely szerint Katalóniának nem külpolitikája van, hanem külsõ
jelenléte. A brüsszeli iroda információs célokat szolgál, valamint a katalán ér-
dekek közvetítõjeként funkcionál a brüsszeli Bizottságnál való lobbizásnál,
azonban nem vetélytársa a spanyol delegációnak. Valójában igen csak
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szorosan együttmûködik a spanyol állandó képviselettel. Katalónia nagyon is
aktívan tevékenykedik az Európai Régiók Gyûlésében, és erõteljesen szorgal-
mazta a Régiók Bizottságának megalakítását, amely végül is a Maastrichti
Egyezmény égisze alatt jött létre. Az 1997-es Amszterdami Egyezmény elõké-
szítése során egy erõsebb jogosítványokkal rendelkezõ Régiók Bizottsága lét-
rehozása mellett szállt síkra, amely rendelkezne az Európai Bírósághoz való
fordulás jogával, és munkájában nem vennének részt a települési önkormány-
zatok képviselõi, akik, ahogy az erõsebb régiók vélik, felhígítják a bizottságot.
Ezen kívül a szubszidiaritás elvének ténylegesen alkalmazhatóvá tételét java-
solta az Európai Bíróság általi kikényszeríthetõség szorgalmazásával. Ezen
igények egyike sem vált valóra. Katalónia szintén ügyesen használta ki az Eu-
rópai Parlament kínálta lehetõségeket; jelentõs politikai haszon származott
számára az Európai Parlament azon határozatából, amely a katalánt a Közös-
ség egyik nyelveként ismerte el, habár ez kevés praktikus következménnyel
járt.

Katalónia intenzíven vett részt az interregionális hálózatépítésben is,
egész Európában kapcsolatokat alakítva ki a különbözõ régiókkal. Ezek a kap-
csolatok gazdasági, politikai és kulturális célokat szolgálnak, elõsegítve Kata-
lónia transznacionális tényezõként való elismertetését. A leginkább sokat em-
legetett ilyen jellegû kapcsolódás az Európa Négy Motorja névre hallgató ré-
giócsoportosulásban való részvétellel alakult ki; ezt a csoportosulást olyan
régiók alkotják, amelyek saját államukban a legfejlettebb technikai színvona-
lon állnak. Spanyolországon belül Katalónia kétségtelenül kiemelkedik eb-
ben a vonatkozásban, azonban számottevõen elmarad partnereitõl: Rhô-
ne-Alpes-tól, Baden-Württembertõln és Lombardiától. Mindazonáltal ez az
együttmûködés fontos szerepet játszik Katalónia presztízsének emelésében,
és abban, hogy Európa dinamikusabb és nagyobb befolyással rendelkezõ régi-
óival alakítson ki szövetséget.

Az európai színtéren követett katalán stratégia egy sor kisebb léptékû kezde-
ményezésbõl áll össze, és nem pedig drámai követelésekbõl. Ez a stratégia oppor-
tunista, keresi a lehetõségeket, bárhol is adódjanak, és fokozatosan igyekszik a re-
gionális érdekek ésa kisebbséginemzetek számára adott játéktér tágítására.E stra-
tégia alkalmazása, más európai régiókkal szövetséget alkotva, bizonyos mértékû
sikerrel járt, és ma a régiók az európai politikában olyan mértékû szerepet játsza-
nak, amilyet néhány évvel ezelõtt elképzelni is nehéz lett volna. Ugyanakkor az
államoktól a hatalmi jogosítványok számottevõ mértékben nem kerültek át a ré-
giókhoz, amit pedig ez a stratégia megkövetelt volna, és a CiU továbbra is a spa-
nyol államon belüli mûködés szükségességét hangsúlyozza. Ez a pragmatikus

78 MICHAEL KEATING



stratégia egy meglehetõsen erõteljes diszkurzussal jár együtt, amelyben Európát
mint a nemzeti aspirációk megvalósításának ideális terepét mutatják be. Európa
kétségtelenül hitelesebbé tette az állam nélküli nemzetépítés gondolatát. Ugyan-
akkor továbbra is szakadék van eme ambiciózus diszkurzus és a konkrétan adott,
korlátozott lehetõségek között.A fiatalabb nacionalistáknál a Pujol-féle, a fokoza-
tosságra és a lassú gyarapodásra épülõ, de korlátozott konkrét eredményeket
hozó stratégiával szemben megnyilvánuló türelmetlenség jeleit láthatjuk. Ezzel
együtt, az egységes valutával rendelkezõ gazdasági és pénzügyi unió felé tett elõ-
rehaladás drámaian háttérbe szorítja az állam által meghatározott gazdasági kere-
tek jelentõségét, ami az EU-n belüli függetlenség politikájának elõtérbe kerülé-
sét eredményezi.

Baszkföld Európában

A baszk nacionalizmus eredete nagyon is eltér a katalán megfelelõjétõl
(Conversi 1997), és bár az elmúlt évtizedekben jelentõs konvergencia volt
megfigyelhetõ, ennek ellenére az attitûdök és az elõfeltételezések terén jelen-
tõs különbségek maradtak fenn. A korai baszk nacionalizmus a helyi partiku-
larizmusban és elszigeteltségben gyökerezett, némi rasszista színezettel, ami
az idegenek, de különösen a spanyolok (ideszámították a katalánokat is) eluta-
sítását jelentette. Ez a nacionalizmus iparellenes volt és politikailag konzerva-
tív, ha nem egyenesen reakciós. Míg a 20. század elején a baszk burzsoázia egy
részének gyarapodásával ezek a vonások jelentékeny mértékben módosultak,
a partikularista összetevõ továbbra is fennmaradt. A baszk iparosítás ténylege-
sen csupán akkor indult be, amikor a vasérc exportjának megtiltása tõkét ho-
zott be Vizcayába, ami megalapozta a baszk vas- és acélipart. A Második Köz-
társaság idején az autonóm baszk kormány aktívan igyekezett külföldi támo-
gatást szerezni, és intenzív kapcsolatépítést folytatott külföldön;
e kapcsolatokat kitartóan ápolta az emigrációs évek alatt is. (Ugalde 1996)
A Baszk Nacionalista Párt (PNV) a Kereszténydemokrata Internacionálé ke-
retében meglévõ kapcsolatai hatására magáévá tette az európai integráció esz-
méjét, és 1949-re változtatott függetlenségi politikáján, ugyanis a federális Eu-
rópán belüli nemzeti autonómia eszméjét tette magáévá. (Partido Nacionalis-
ta Vasco 1995) Az autonóm kormány, megalakulása óta erõteljesen élt az
európai kártya kínálta lehetõséggel. Ugyanakkor a katalán helyzethez viszo-
nyítva számos eltérést láthatunk. A baszk nacionalizmusban erõsebb a szepa-
ratista elem, és ugyan a PNV éppolyan bizonytalan a végsõ célokat illetõen,
mint a CiU, azonban jóval egyértelmûbben láthatjuk egy kirajzolódó
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független baszk állam képét. A PNV nem fogadta el az 1978-as spanyol alkot-
mányt, mivel az a szuverén spanyol állam alkotásaként került benyújtásra, és
nem tartja tiszteletben a baszk fuerost mint elidegeníthetetlen jogot. A PNV
legnagyobb részének végsõ célja egyértelmûen az EU-n belüli nemzeti füg-
getlenség, habár ez inkább hosszú távú programként jelenik meg, semmint
közvetlen célkitûzésként. A CiU által alkalmazott retorika egészen más: ez
Katalóniát nagy körültekintéssel helyezi el a spanyol és az európai kontextus-
ban, és a szeparatista törekvéseket egyértelmûen elutasítja.

A baszk nacionalizmus ezen kívül sokkal jobban megosztott, mint kata-
lán megfelelõje, és rendelkezik egy radikális szárnnyal, amelyik a teljes függet-
lenség megszerzését tûzte ki célul mind a hét baszk tartomány számára, ide-
értve Navarret és a franciaországi baszk tartományokat is. Ez jóval nehezebbé
teszi a baszk érdekek megjelenítését és képviseletét, mivel az állandóan jelen-
lévõ erõszak komoly imázsproblémát jelent. A fennálló államhatárokat meg-
kérdõjelezõ irredenta törekvés nem egyeztethetõ össze az európai egységgel
annak jelenlegi formájában, amely a határok tiszteletben tartásán alapul; ez
utóbbi alkotja az olyan politikák lényegi elõfeltételét, mint például a határon
átnyúló együttmûködés, amelyek a határok funkcionális jelentõségének csök-
kentését célozzák. Mindenesetre a radikális baszk nacionalizmus elutasítja
a jelenlegi Európai Uniót, és a fennálló államok lebontásával a népek Európá-
jának megteremtését tûzi ki célul.

A baszkok a katalánokhoz képest lényegesen kevésbé érzik magukat
spanyolnak és európainak. Egy 1994-es felmérés szerint Baszkföldön a spa-
nyol identifikáció átlagértéke 5,71 volt, míg ugyanez az érték Katalóniában
8,26, Spanyolország egészét tekintve pedig 8,8 volt. A baszkok Európával
való identifikációja 5,2 volt a katalóniai 7,48-as és a teljes Spanyolországra
vetített 6,8-as értékkel szemben. (Sangrador García 1996) Az egyes nemze-
ti csoportok sztereotípiáira vonatkozóan hasonló kép rajzolódik ki.
Az összes autonóm közösség közül a baszkoknak van a legnegatívabb elkép-
zelésük mind a spanyolokról, mind az európaiakról, 6,13-as, illetve 5,41-es
átlagértékekkel, míg egész Spanyolországra ugyanez 8,41, illetve 6,94. A ka-
talánok 7,64-es átlagértékkel közvetlenül a baszkok és a navarraiak után

következnek a spanyolokról alkotott negatív képüket tekintve. Ezzel szem-
ben az európaiakról kialakított elképzelésük a második legpozitívabb a va-
lenciaiak után 7,36-os átlagértékkel, amely meghaladja a 6,94-es spanyol

átlagot (Sangrador García 1996). Összegezve, a baszkok történelmi hagyo-
mányaiknak megfelelõen partikularisták maradtak, és a katalánoknál (említ-
hetnénk itt a skótokat vagy a flamandokat is) problematikusabban élik meg
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a többes identitást, ami pedig a sikeresen folytatott új európai politika lénye-
gi elõfeltétele.

Másfelõl viszont a PNV EU-hívõ, és minden integrációs lépést támogat,
ideértve az egységes közös valutát is. A PNV a CiU-hoz hasonlóan szintén
játssza a Régiók Európája játékot, azonban jóval radikálisabb célokat szem
elõtt tartva. 1995-ben egy sor radikális javaslattal állt elõ, amelyek közvetlen
baszk képviseletet tartalmaztak az európai intézményekben. Ez a stratégia
igencsak nehezen egyeztethetõ össze az EU jelenlegi felépítésével. Nemrégi-
ben síkra szállt a Maastrichti Szerzõdés 146. pontjának Spanyolországra való
kiterjesztése mellett, amely lehetõvé teszi a szubállami kormányok miniszte-
reinek, hogy az adott államot képviseljék a Miniszterek Tanácsában. A CiU jó-
val tartózkodóbb volt ebben a kérdésben, abból a megfontolásból kiindulva,
hogy ehhez alkotmánymódosításra lenne szükség. A valódi mögöttes meg-
gondolás az, hogy a 146. paragrafus alkalmazása közös álláspont elfogadását
tenné szükségessé az összes autonóm közösség számára, ami aláásná Kataló-
nia különállását. A baszk álláspont jóval partikularistább, és az egy autonóm
közösség általi képviselet vagy – közös érdek esetén – az e közösségek egy kis
csoportja általi képviselet gondolatát tartalmazza.

A baszk kormányzat, összhangban kvázi-állami ambícióival, élt az alkot-
mánybírósági döntés kínálta lehetõséggel, és saját irodát hozott létre Brüsszel-
ben. Ez a katalán megoldáshoz képest a képviselet jóval átpolitizáltabb formá-
ját jelenti, és közvetlenebb lobbizási lehetõséget kínál. Ezen kívül Baszkföld
Katalóniánál sokkal inkább függ az EU strukturális alapjából érkezõ pénzek-
tõl, és szoros kapcsolatokat ápol Brüsszellel ezek tervezésének és menedzselé-
sének terén, habár, éppúgy, mint más esetekben, ennek a pénznek még keresz-
tül kell mennie Madridon. A baszkok a Régiók Bizottságának lelkes támoga-
tói, aktív szerepet játszanak ott és más európai vállalkozásokban, habár nem
dicsekedhetnek a katalánok vezetõ szerepével. Baszkföld, Katalóniához ha-
sonlóan, egy sor interregionális konzorciumban vesz részt, például a Periféri-
kus Partmenti Régiók Konferenciájában és annak Atlanti Ív kiegészítõjében.
Ezen kívül számos határon átnyúló kezdeményezésben vesz részt Aquitániá-
val közösen, közel hozva egymáshoz a Pireneusok két oldalán élõ baszkokat,
habár a határ eltörlését célzó szüntelen erõszak éppen az ellenkezõ ered-
ménnyel járt, ugyanis megnehezítette az ilyen jellegû együttmûködést.

A szimbolikus európaiság-diszkurzus jóval kisebb visszhangot keltett
Baszkföldön, mint Katalóniában, mivel sokkal kevesebb a történelmi alap
hozzá. Baszkföld, Katalóniától eltérõen történetileg nem képezett átjárót

Európa és Spanyolország többi része között, és a nacionalizmus jóval
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izolacionalistább színezetû itt. A Régiók Európája diszkurzust Katalóniában
öncélnak tartják, míg a baszkok ugyan hajlamosak szintén részt venni ebben
a játékban, azonban nem hagynak kétségek afelõl, hogy ez csupán egy állo-
más a nemzeti önrendelkezéshez vezetõ úton.

Galícia Európában

A nacionalizmus hosszú idõn át gyengébben jelentkezett Galíciában,
mint a többi történelmi nemzetiség esetében. Galícia politikai kultúrája to-
vábbra is konzervatív és klientelista, a központi, Madridban székelõ központi
hatalommal ápolt kapcsolatok függvénye. A nacionalizmus történelmi okok-
ból igencsak fragmentálódott, és ugyan a Bloque Nacionalista Galego (BNG)

alkotja az ellenzéket a galíciai parlamentben, de maga is csupán egy igen hete-
rogén koalíció, amely magában foglalja a radikális nacionalistákat, az önkor-
mányzatért küzdõket, a szociáldemokratákat és a marxistákat. Retorikája álta-
lában demagóg és Európa-ellenes, az összeurópai politikák kártékony

hatásait állítva a figyelem középpontjába az olyan kulcságazatokban, mint
a halászat, tejipar és a hajógyártás, és nélkülözi azt a pozitív európai irányultsá-
got és elkötelezettséget, amely a többi kisebbségi nacionalista mozgalmat jel-
lemzi az EU más térségeiben. A helyi burzsoá regionalista-nacionalista párt
hiánya jelenti a leglényegesebb különbséget Katalóniához és Baszkföldhöz
képest, habár az 1980-as években történt kísérlet egy ilyen párt létrehozására
Coalición Galega néven. A hatalmon lévõ párt a spanyol Partido Popular(PP) he-
lyi tagozata, amelynek az 1980-as évek vége óta Manuel Fraga a meghatározó
alakja. A PP ennek megfelelõen két részre tagolódik, az egyik Madridhoz kö-
tõdik, és irányultságát tekintve neoliberális, míg a másik nem lép ki a provinci-
ális keretekbõl, és a tradicionalista értékvilágban és a helyi klienshálózatok-
ban gyökerezik. E két rész alapvetõen Fraga személyén keresztül kapcsolódik
egymáshoz. Szintén alapvetõen Fraga volt az, aki az európai regionalista tema-
tikát meghonosította Galíciában. Fraga regionalizmusát élesen meg kell kü-
lönböztetnünk attól az erõs spanyolságtudattól áthatott nacionalizmustól,
amely újra és újra kihangsúlyozza, hogy Galícia Spanyolország integráns ré-
szét képezi. Fraga e határok között buzgón hirdeti a Régiók Európájának gon-
dolatát, a háromszintû kormányzás, a szubszidiaritás és a brüsszeli galíciai je-
lenlét szükségességének eszméit propagálva. Õ maga fáradhatatlanul utazó,
aki állandóan úton van Európában és Dél-Amerikában, hogy minél szélesebb
körben terjessze a megfelelõ Galícia-képet (valamint az önmagáról mint
nemzetközi államférfiról alkotott képet). Galícia jelentõs mértékben
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részesedik az EU Strukturális Alapjaiból, és ez a tény igencsak felértékeli az
európai politikát, valamint könnyebbé teszi Fraga számára az európai regiona-
lizmus melletti kiállást.

A galíciaiak meglehetõsen erõs regionális identitástudattal rendelkez-
nek, azonban a többségük ezt a spanyol identitástudattal összeegyeztethetõ-
nek gondolja. (Moral 1998; García Ferrando et al. 1994) A galíciaiak a spanyo-
lok és az európaiak iránti pozitív attitûdjeiket tekintve kissé az átlag alatti érté-
keket produkálnak, míg némileg kevésbé érzik magukat spanyolnak, és
némileg inkább érzik magukat európainak, mint az átlag. (Sangrador García
1996) Ez a kép sokkal kevésbé drámai, mint Katalóniában, amelyet az Európa
felé fordulás és többes identitás, vagy mint Baszkföldön, amelyet a továbbélõ
partikularizmus jellemez.

Nem tûnik úgy, hogy a galíciai identitáson belül az európai dimenzió erõ-
södõben lenne. Valószínû, hogy Galíciában hosszabb távon Európa meg fog-
ja gyengíteni a függésen alapuló politikai rendszert és kliensrendszerre épülõ
gyakorlatot; általában e két utóbbit teszik felelõssé Galícia gazdasági visszama-
radottságáért. A regionális politika nagymértékben európaizálódott, és
Brüsszel nyomást gyakorol, hogy kevesebbet költsenek az infrastrukturális
beruházásokra, ami a politikai klientúraépítés eszköze lehet, és többet gazda-
ságfejlesztésre, innovációra és humántõkére. A régi politikai rendszer a kisvá-
rosokban és a vidéki területekben, a régió hanyatló részében gyökerezik, és
gyengébb a városokban és a partvidéki területeken, amelyek Európa irányába
tájékozódnak. Az új eurorégió, amelyik Galíciát Portugália északi részével
kapcsolja egybe, a központi államtól független kapcsolatrendszert és erõforrá-
sokat biztosít, valamint a fejlõdés függetlenebb formáit segíti elõ. Ami ugyan-
akkor még mindig hiányzik, az a mérsékelt nacionalista vagy regionalista koa-
líció, amely képes lenne ezeket a tendenciákat kihasználni, és Galícia Európá-
ban való létére vonatkozóan képes lenne olyan vízióval elõállni, amely
összehasonlítható lenne a katalánnal. Az 1990-es évek végén a BNG naciona-
listái visszavettek Európával szembeni ellenségességükbõl, és az Esquerra Re-
publicana de Catalunya által vallott a Népek Európája stratégiához közeledtek,
de a fennálló EU-struktúrák iránt tanúsított mélységes gyanakvásuk tovább-
ra is fennmaradt.

Nemzetek az államon túl?

Az európai integráció Spanyolországban újrafogalmazta a régi nemzetisé-
gi kérdést. Az állam egységéhez és uniformitásához ragaszkodó españolista
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álláspont mindig is összeegyeztethetetlen volt Katalónia, Baszkföld és Galí-
cia nemzetiségi realitásaival. Az Estado de las Autonomías az európai egységese-
déssel és federalizmussal együtt egy új keretet alkot, meghonosítva a korláto-
zott szuverenitás, a területi alkalmazkodás és a szubszidiaritás eszméjét. Ez le-
hetõvé teszi, hogy egy kisebbségi nemzet, valamint annak kulturális és
gazdasági érdekei anélkül jelenjenek meg, hogy felmerülne a szeparatizmus
vészterhes kérdése. Az önálló állam nélküli nemzeti lét és a megosztott szuve-
renitás új diszkurzusát egyaránt legitimálják Spanyolország kisebbségi nem-
zeteinek történelmi hagyományai és maga az összeurópai integrációs pro-
jekt. Európa szövetségeseket és erõforrásokat kínál a spanyol államon belüli
centralizáló tendenciák elleni küzdelemhez. Mindez elõsegíti a területi politi-
ka normalizálódását, alapvetõen a politikai és alkotmányos keretek között tart-
va azt, és egyúttal meg is szelídítette a szeparatista tendenciákat. Ugyanakkor
a radikális baszk nacionalizmus problémájával nem volt képes megbirkózni.
Az EU a fennálló államok stabil képzõdményeire épül, bármennyit veszítse-
nek is ezek valós hatalmukból és tekintélyükbõl.

Gyakran megjegyzik, hogy Spanyolország a területi politika laboratóriu-
ma, mivel olyannyira különbözõ és olyannyira eltérõ tapasztalatokat felhal-
mozott régiók alkotják. Az Európa iránt kialakított viszony vonatkozásában
a három történelmi nemzetiségnél három jól elkülöníthetõ modellt figyelhe-
tünk meg. A katalán stratégia, amely a megosztott szuverenitásra és a korláto-
zott szuverenitás katalán hagyományára épül, erõteljesen kihangsúlyozza
a katalán identitást, miközben azt az új, komplex hatalmi hálózatok kontextu-
sába helyezi. Határozottan antiszeparatista irányultsága a spanyol elitek meg-
nyugtatását szolgálja, ami nem jár mindig sikerrel; ezek Katalóniában hajla-
mosak az állam integritását veszélyeztetõ tényezõt látni. (Puig 1998) Európát
olyan diszkurzív térként használja, amelyben a katalán nemzet megjeleníthe-
tõ, valamint olyan tükörként, amelyben visszatükrözhetõ, miközben megra-
gad minden lehetõséget, hogy befolyást gyakoroljon és az európai intézmé-
nyekbõl forrásokhoz jusson. Az alkotmányos fejlõdés végpontját sohasem ha-
tározzák meg közelebbrõl, csak annyit mondanak, hogy az a katalán
autonómia növelését, Spanyolország több nemzetbõl összetevõdõ voltának
elismerését, valamint a régiók és az állammal nem rendelkezõ nemzetek szá-
mára Európában biztosítandó nagyobb teret foglalja magában. A katalán stra-
tégia megfontolt és megegyezést keresõ, és kerüli, hogy ellenzõivel vagy a spa-
nyol állammal szemtõl szemben konfrontálódjon.

A baszk stratégia, legalábbis egy bizonyos szinten, hasonlóan opportunis-
ta, igyekszik kihasználni minden kínálkozó alkalmat. Ugyanakkor
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összességében egyértelmûbben szeparatista, mivel elutasítja a spanyol állami
kereteket, legalábbis hosszú távon, és elkülönült jelenlét megteremtésére tö-
rekszik az újjárendezett Európában. Ugyan ez számos egyedi kérdésben elég
tág teret nyit a spanyol állammal való kooperáció elõtt, azonban Spanyolor-
szágra vonatkozóan nem teszi lehetõvé közös vízió kialakítását, mivel a szim-
bolikus referenciák éppen ellentétesek egymással.

A galíciai modell megint csak más. Galícia Európában elfoglalt helyére
vonatkozóan nincs általánosan elfogadott vagy legalábbis domináns elképze-
lés. A nacionalisták alapvetõen továbbra is bizalmatlanok, és ellenzéki attitûd-
del közelítenek a kérdéshez. Fraga attitûdje igen pozitív, azonban a katalán, és
még inkább a baszk helyzettõl eltérõen, hiányzik belõle a nacionalizmus
szimbolikus tartalma vagy az állam átalakításának radikális terve. Az õ víziója
sokkal inkább megfelel a német szövetségi tartományokhoz köthetõ „harma-
dik szint” stratégiának, amelyben a régióknak jól meghatározott szerep jut az
európai politika alakításában, de a saját államuk részeként.

1998-ban mindhárom régió nacionalistái több találkozót is tartottak, ame-
lyek eredménye a Barcelonai Nyilatkozat lett, amit a Santiagói és a Vitoriai Nyi-
latkozat követett. Ezekben közös stratégiát próbáltak meg kialakítani Spanyolor-
szágra és Európára vonatkozóan. Ezekben egy új, több nemzetbõl álló és konfe-
derális államot követeltek, valamint tág teret szenteltek az európai tematikának.
Európától nemzeti létük és nyelveik elismerését követelték, és az EU intézmé-
nyeiben való nagyobb részvétel igényét fogalmazták meg. Nevezetesen, helyet
követeltek maguknak az állandó spanyolEU-képviseletben,valamint a Miniszte-
rek Tanácsa mellett tevékenykedõ spanyol delegációban, ahol a kompetenciájuk-
ba tartozó ügyek vannak napirenden, továbbá tagságot a Bizottság munkacso-
portjaiban.Hasonló képviseletet követeltek máseurópai ésnemzetközi szerveze-
tekben is. Egy szociálisan érzékenyebb Európa megteremtését követelték,
valamint a szubszidiaritás elvének következetes alkalmazását.Mindez sok hason-
lóságot mutat a Régiók Európája mozgalommal, azonban az már a három kisebb-
ségben lévõ spanyolországinemzet egyedi sajátossága,hogyspeciálishelyet köve-
telnek maguknak, és nem fogadják el az egyszerû autonóm közösségek státuszá-
ra való visszaminõsítést. A követett stratégia nyilvánvalóan közös elemei
ugyanakkor elfedik a hosszú távú törekvések eltéréseit és az Európa jövõjérõl

alkotott vízió különbségeit. Míg a katalán CiU minden kétséget kizáróan meg-
elégedne a Barcelonai Programmal, amely elismeri a spanyol dimenzió meglé-
tét, még ha egy új, több társnemzetbõl álló államban is, a PNV ugyanakkor még
mindig a teljes függetlenség és az államként történõ európai részvétel után sóvá-
rog, míg a BNG megosztott ebben a kérdésben, mint ahogy számos másban is.
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Lehetséges, hogy a barcelonai folyamat egy új szintézist eredményez majd,
amelyben a baszkok mérséklik szeparatizmusukat, a BNG pedig politikailag
a centrum felé mozdul el, de ez a folyamat még éppen csak elkezdõdött.

Jelenleg még nincs egy kialakult, világos intézményi keret az állam nélkü-
li nemzetek európai létezése számára, a baszkok, katalánok és flamandok min-
den ez irányú erõfeszítése ellenére. Egy nemzet megjelenítése számára szám-
talan szimbolikus lehetõség kínálkozik, és ezek fontos szerepet játszhatnak
mind a nemzetépítés folyamatának konszolidációjában, mind azoknak az igé-
nyeknek a kielégítésében, amelyek e folyamat során felmerülnek. Vannak

bizonyos rendelkezésre álló európai források, és vannak bizonyos csatornák
az európai politika befolyásolására, azonban mindez meglehetõsen ad hoc mó-
don és elszigetelt egységekben történik. Az európai politika „harmadik szint-
jének” intézményesítését, ami pedig olyan ígéretesnek tûnt a Maastrichti
Szerzõdés idején, nem vitték következetesen végig az azt követõ szerzõdés-
módosítások alkalmával. A legfontosabb az, hogy továbbra is az állam az Euró-
pához való hozzáférés alapvetõ csatornája. Ezek után nincs abban semmi
meglepõ, hogy 1996-ban a hatalomra lépõ Néppárt és a CiU, illetve különö-
sen a PNV között folytatott tárgyalások során az egyik legfontosabb téma
a spanyol EU-politika alakításában való intenzívebb részvétel kérdése volt.
Ez magában foglalja az elõzetes konzultáció követelményét, valamint a szub-
állami képzõdmények képviseletét a brüsszeli spanyol állandó képviseletben
és a munkacsoportokban.

A spanyolországi nemzetiségi politika továbbra is alapvetõen instabil.
A kisebbségi nacionalista pártok részérõl állandóan megfigyelhetõ tendencia,
hogy igyekeznek mindent túllicitálni, míg Madrid minden engedményt
visszacsinálna. Az európai dimenzió megjelenése csak tovább bonyolítja
a helyzetet. Egyfelõl, a szuverenitáshoz kapcsolódó kérdések elhomályosítá-
sával és az abszolút megoldások kerülésével hozzájárul a nacionalizmus meg-
szelídítéséhez, másfelõl viszont ugyanezen okból kifolyólag az alkotmányos
fejlõdés számára nem kínál egy fix végpontot. Ebbõl következõen nagyon is
valószínû, hogy Spanyolországban a nacionalista térnyerés tovább folytató-
dik majd az európai integráció elõrehaladtával. Minden egyes integrációs

lépés egyre inkább leértékeli az államot, ugyanakkor felértékeli az európai po-
litika színterét, ami a nemzetiségi politizálás súlypontjának áthelyezõdésével
jár. Az egységes, közös valuta bevezetése, azzal, hogy a nemzeti szuverenitás
egyik legfontosabb szimbólumát kiveszi az állam kezébõl és a hatalmi jogosít-
ványokból egy jelentõs részt Frankfurtba helyez át, a nemzetiségi igénybeje-
lentések újabb hullámát indíthatja el. Újra csak azt látjuk, hogy a „
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nemzetállam” csupán egy a sok lehetséges politikai berendezkedés közül, és
állandó mozgásban van. A nemzetek, amelyek kapcsolata az állammal inkább
nevezhetõ esetlegesnek, mint szükségszerûnek, szintén állandóan változ-
nak; hol feltalálják, hol ismételten újragondolják õket. Amennyiben igaz az,
hogy Európa egy jóval képlékenyebb politikai berendezkedés irányába fejlõ-
dik, amely – legalábbis bizonyos vonatkozásokban – az állam elõtti, többszö-
rösen összetett hatalmi viszonyrendszerre emlékeztet, akkor az alkalmazko-
dás folyamán azok találják majd szembe magukat a legnagyobb problémák-
kal, akik a legcsökönyösebben ragaszkodnak a szuverén nemzetállam 19.
századi formájához, például Franciaországban, Spanyolországban és Angliá-
ban (ez utóbbi nem elírás Nagy-Britannia helyett). Spanyolország nemzeti ki-
sebbségei csupán futó bepillantást kínálnak a lehetséges jövõbe.

Fordította: Sisák Gábor
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A MAGYAR AUTONÓM
TARTOMÁNY

STEFANO BOTTONI

A sztálini „kis Magyarország”
megalakítása (1952)*

T anulmányomban a legfelsõbb szovjet vezetés nyomására
Románia szívében, a Székelyföldön egy tömbben élõ magyarság

számára 1952-ben megalakított Magyar Autonóm Tartomány (MAT)
létrejöttének körülményeit és következményeit próbálom rekonstruálni az
alábbi kontextusban: 1) a szovjet birodalmi politika és a sztálini nemzetiségi
politika; 2) az erdélyi kérdés alappillére, vagyis a szovjet–román kísérlet
a döntõen magyarlakta Székelyföldnek a román kommunista rendszerbe
integrálására; 3) a helyi társadalom túlélési stratégiái, valamint az új elit
helykeresése a kommunizmus elsõ évtizedében.

A historiográfiai kontextust illetõen sajnos kevés támponttal rendelke-
zem, mivel az 1945 utáni Székelyföld gazdaság-, közigazgatás- és társadalom-
története eddig nem keltette fel sem a magyarországi, sem a romániai történé-
szek érdeklõdését.1 Szarka László gondolatmenete idézhetõ a magyar kisebb-
ségi társadalmak 1918-tól kezdõdõ „szétfejlõdésérõl” (az önálló, vállalt
nemzetépítõ közösségek fokozatos megformálása) annak kapcsán, hogy ma

* Ezúton mondok köszönetet Tamás Ágnesnek, aki a tanulány legelsõ változatát olaszból
fordította és Fedinec Csilla számomra meghatározó segítségéért a szöveg magyar megfo-
galmazásában és az orosz nyelvû dokumentumok feldolgozásában.

1 Érdemes megemlíteni, hogy eddigi ismereteink az 1944 utáni erdélyi magyarság politika-
történetérõl elsõsorban Vincze Gábor munkásságának köszönhetõk, aki fõleg budapesti
külügyi forrásokra, a romániai magyar sajtóra és interjúkra alapozta fontos tanulmányait.
Ld. Vincze Gábor: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája: 1944–1953. Budapest –
Szeged, Teleki László Alapítvány – JATE, 1994.; Uõ: Illúziók és csalódások. Fejezetek a románi-
ai magyarság 2. világháború utáni történelmébõl. Csíkszereda, Státus Könyvkiadó, 1999.; Uõ.:
Magyar vagyon román kézben. Dokumentumok a romániai magyar iparvállalatok, pénzintézetek 2.
világháború utáni helyzetérõl és a magyar–román vagyonjogi vitáról. Csíkszereda, Pro-Print,
2001.; Uõ.: Történeti kényszerpályák – kisebbségi reálpolitikák. II.Dokumentumok a romániai ma-
gyar kisebbség történetének tanulmányozásához 1944–1989. Csíkszereda, Pro-Print, 2003.; Fü-
löp Mihállyal együtt: Revízió vagy autonómia? Iratok a román–magyar kapcsolatok történetérõl
1945–1947. Budapest, Teleki László Alapítvány, 1998.



a magyarországi vezetõ történészek alapvetõen (és joggal) Románia történeté-
nek részeként kezelik Erdély történelmét 1918, és fõként 1944 után. Termé-
szetesen ennek más oka is van: a források többsége román nyelven íródott és
sok anyag ma is csak nehezen (vagyis diszkrecionálisan) hozzáférhetõ. Mégis
úgy látom, a döntõ tényezõ az, hogy Magyarországon nem folynak mélyreha-
tó kutatások a Székelyföld 1944 utáni történetérõl, és elmélyültek a mai Ma-
gyarország és Erdély közötti nemcsak társadalmi, hanem mentalitásbeli kü-
lönbségek. A magyar történetírás kimondatlanul felismerte, hogy a még min-
dig magyar többségû, de már évtizedek óta a román habituális szerkezet
szabályai szerint mûködõ Székelyföld története immár nem értelmezhetõ
pusztán magyarországi paradigmák és modellek alapján.

Az 1970-es évektõl uralkodó román kánonba, amelynek mélylélektani
alapja az „egységdiskurzus”, magától értetõdõen nem illeszkedik bele egy kvá-
zi „idegen” területnek az alapos kutatása. Ráadásul a rendkívül fejletlen és te-
matizálatlan kommunizmus-kutatás eddig nem tudott mit kezdeni az erdé-
lyi magyarokkal és a magyar kultúrában szocializált erdélyi zsidókkal. Csak
egy példa erre: a magyarok és a zsidók túlreprezentáltsága a kommunista moz-
galomban társadalomtörténeti okokra vezethetõ vissza, de ennek megértésé-
re egy önreflexióhoz nem szokott történelemszemlélet2 nem képes.
Ez ugyanis a kollektív emlékezet szelektív használatával mesterségesen elvá-
lasztja az ’50-es évek sztálinista terrorját (valamint a terror felelõseit, a nem-
zettõl idegen kisebbségi csoportokat) és a román társadalmat, melyet teljesen
alávetettnek és ebbõl fakadóan teljesen ártatlannak tekint.3

Beszélnünk kell a meghatározó erdélyi magyar diskurzusról is, amely pa-
radox módon viszonyul a kommunizmus kérdéséhez. Az esszéisztikus jelle-
gû írásokból álló közbeszéd (történelmi alapkutatások még csak kéziratban
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2 Ennek az elvnek jellegzetes megnyilvánulási formái Gheorghe Buzatu, Florin Costanti-
niu, Ioan Chiper 1990-es évekbeli tanulmányai, ezen kívül az Analele Sighet sorozat eddig
megjelent 9 kötete és az Arhivele Totalitarismuluicímû folyóirat. A román kommunizmus-
ról, mint terrorisztikus jellegû és tisztán elnyomó rendszerrõl ír: Dennis Deletant: Com-
munist terror in Romania. Gheorghiu-Dej and the police-state 1948–1965. London, Hurst&Co.,
1998. Az elv részletes kritikai elemzése: Alexandra Laignel-Lavastine: „Fascismo e comu-
nismo in Romania: posta in gioco e uso di una comparazione”. In: H. Rousso (szerk.): Sta-
linismo e nazismo. Storia e memoria comparate. Torino, Bollati Boringhieri, 2001. 211–217.

3 Errõl ld. a kommunizmus történetével foglalkozó kutatóintézetek vagy civil társadalmi
csoportok tudományos és diskurzív tevékenységét (a jelenlegi román kormányhoz közel
álló Institutul Naþional pentru Studiul Totalitarismului, az ellenzéki Institutul Român de
Istorie recentã, a Fundaþia Sighet). A román társadalom alávetettségérõl Stelian Tãnase po-
litológus is beszél a Gheorghiu-Dej-korszakról megjelent mûvében: Tãnase, Stelian: Eli-
te ºi societate. Guvernarea lui Gheorghiu-Dej. Bucuresti, Humanitas, 1998. 57.



születtek e témával kapcsolatban4) egyfajta magyar szenvedéstörténetként
konstruálja az 1950-es éveket. E vízióba egyaránt beleillesztõdnek Márton
Áron püspök börtönévei, az 1956-os forradalom „erdélyi mártírjai”, a kolozs-
vári Bolyai Tudományegyetem megszüntetése, valamint a MAT területi át-
szervezése 1960-ban és az egész Ceauºescu-korszak. Ez a megközelítés a ro-
mán történeti kánon tükörfordítását jelenti: a román mintákat, a román értel-
mezési kereteket követve reprodukálódik újra és újra a mártírközösség képe.

Úgy látom, hogy e megközelítés két veszélyt is rejt magában. Egyrészt el-
szakadni látszik attól a magyar történetírásban lassan felülkerekedõ irányzat-
tól, amely a kommunizmust nem csupán a szovjet nagyhatalom által beho-
zott „vörös diktatúrának”, hanem a XX. századi magyar társadalom- és menta-
litástörténet szerves részének tekinti.5 Másrészt feltûnõ, hogy a kolozsvári
magyar egyetem vagy a MAT megszüntetésére vonatkozó memoárszerû írá-
sok el szokták hallgatni, hogy kik és miért hozták létre, kik és hogyan mûköd-
tették ezeket a magyar intézményeket.6

Eddigi kutatásaim alapján úgy gondolom, hogy a MAT története nem üdv-
történet, és nem is felvállalhatatlan múlt, hanem egyszerûen a második világhá-
ború utániRománia történelmének szerves része.Mi több, a magyar kommunis-
ták világképének elemzése elkerülhetetlen eleme az erdélyi magyarság közel-
múltja feltárásának. Célom tehát nem a MAT közvetlen kiváltó okait magyarázni,
hanem létrehozása történelmi, társadalmi és lélektani keretét adni.
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4 Az említett alapkutatások zömét nem szaktörténészek, hanem a csíkszeredai KAM csoport-
hoz tartozó antropológusok végezték el (Oláh Sándor, Gagyi József, Bíró A. Zoltán, Bodó
Julianna). Még kéziratban vannak Novák Zoltán és László Márton (Kolozsvár, BBTE)
szakdolgozatai (a mesteri fokozat megszerzéséhez) a nyárádmenti elitváltásról 1944 és
1948 között, illetve a Maros megyei kollektivizálás elsõ éveirõl.

5 Ld. Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Budapest,
Osiris, 2001.; Krausz Tamás (szerk.): A sztálinizmus hétköznapjai: tanulmányok és dokumentu-
mok a Sztálin-korszak történetébõl. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003.

6 Talán egy kivétel van (már ami az Bolyai létrehozásának esetét illeti): Erdély magyar egyeteme
1944–49. I. köt. (Csõgör Lajos visszaemlékezése és dokumentumok). Válogatta, szerkesztette: Lá-
zok János – Vincze Gábor. Bevezetõ tanulmány, jegyzetek: Vincze Gábor. Marosvásár-
hely, Custos Kiadó, 1995. Az Erdélyben meghonosodott megközelítésre jó példa a Korunk
2003. februári száma, amely az 1950-es éveket mutatja be. Részletes kritikáját ld. Oláh
Sándor: Egyoldalú történelemszemlélet a Korunk sztálinizmus-számában. Regio, 2003, 2.
sz. 237–241. Súlyos módszertani fenntartásokkal forgatható csak az egyébként fontos do-
kumentumkötet a romániai magyarság 1945 és 1955 között történetérõl, ld. A. Andreescu
– L. Nastasã – A. Varga (szerk.): Minoritãþi etnoculturale mãrturii documentare: Maghiarii din Ro-
mânia (1945–1955). Cluj-Napoca, Centru de resurse pentru diversitate etnoculturale,
2002. A kötetnek nincs szakmailag elfogadható bevezetõ tanulmánya, erõsen Kolozs-
vár-centrikus, a kronológiai rész meg sem említi az autonóm tartomány megalakítását
(863–870.)



Az elõzmények: a szovjet típusú szerkezetváltás és az erdélyi magyarság
jövõképei 1945 után

Közhelyszerû megállapítás, hogy a második világháború után Romániá-
ban elindított politikai változások mögött a Szovjetunió birodalomépítési
szándéka állt. Az 1944 õszén újjáalakult rendkívül kis létszámú Román Kom-
munista Párt (RKP) megerõsödése és gyors hatalomra jutása 1945 és 1947 kö-
zött az erõszakos szovjet beavatkozásnak köszönhetõ (ld. Visinszkij szerepét
a Groza-kormány megalakulásában). A kommunista rendszer felépítése új
helyzet élé állította a másfél milliós erdélyi magyarságot is, amely az 1948-as
népszámlálás adatai szerint Románia összlakosságának 9%-át, míg Erdély né-
pességének egynegyedét tette ki.7

A két világháború között még a területi revízió és a Magyarországhoz
való visszacsatolás jelentette az egyetlen reális jövõképet a hagyományos elit-
csoportok számára.8 Az integrációval szembeni magyar elutasításban fontos
szerepet játszott a bukaresti kormányok 1918 utáni intenzív nemzetépítõ po-
litikája is, amely elsõsorban az „idegen” kisebbségek társadalmi szupremáciá-
ja ellen irányult.9

Az 1940 és 1944 közötti drámai eseménysorozat – Erdély kettészakítása
és a Horthy-Magyarország köztisztviselõinek (az úgynevezett ejtõernyõsök)
térfoglalása; az 1944. március 19-i német megszállás; ezt követõen a zsidók
deportálásának végrehajtása Észak-Erdélyben; végezetül 1944 õszén a rövid
életû román és szovjet katonai közigazgatás – mély nyomot hagyott a románi-
ai magyarság közgondolkodásában.10 Ha nem is tudták ezt racionalizálni és
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7 Az 1948. januári népszámlálás székelyföldi adatairól ld. Varga E. Árpád: Erdély etnikai és fele-
kezeti statisztikája. I. Kovászna, Hargita és Maros megye. Népszámlálási adatok 1850–1992 kö-
zött. Csíkszereda, Pro-Print, 1998. 32. A történelmi Székelyföldet alkotó 4 délkeleti me-
gyében (Maros-Torda, Csík, Udvarhely, Háromszék) azonban a lakosságnak mintegy
75%-a volt magyar anyanyelvû.

8 Az erdélyi kérdés megoldására kidolgozott tervekrõl ld. Bárdi Nándor: A szupremácia és
az önrendelkezés igénye. Javaslatok, tervek, az erdélyi kérdés rendezésére (1918–1940).
Források és stratégiák. Csíkszereda, Pro-Print, 1999. 29–113.

9 Ld. errõl Irina Livezeanu monográfiáját: Cultural politics in Greater Romania. Regionalism, na-
tion building, and ethnic struggle, 1918–1930. London, Cornell UP, 1995.

10 A második bécsi döntésrõl ld. Balogh Béni: A magyar–román kapcsolatok 1939–1940-ben és
a második bécsi döntés. Csíkszereda, Pro-Print, 2002. A holokauszt végrehajtásáról Észak-Er-
délyben ld. Randolph Braham: The Politics of Genocide: the Holocaust in Hungary. New York,
Columbia UP, 1994. A Maniu-gárdák tevékenységérõl és a szovjet katonai közigazgatás-
ról Észak-Erdélyben 1944 õszén ld. Nagy Mihály Zoltán – Vincze Gábor: Centralisták és au-
tonomisták. Észak-Erdély a románok két bejövetele között (1944. szeptember – 1945. március).

Kolozsvár – Budapest, EME – Teleki László Intézet. Megjelenés alatt.



papírra vetni, mint ahogyan Bibó István tette 1945-ben, sokan érezték Erdély-
ben is, hogy az etnopolitikai és háborús versengés felvállalása zsákutcába so-
dorta õket. Ami pedig a magyar kultúrájú zsidókat illeti, mély politikai és mo-
rális okai voltak a kommunista párthoz való vonzódásnak, amiben integráci-
ós lehetõséget láttak. Hitelesen tájékoztat errõl emlékirataiban Balázs Egon
kolozsvári matematikus, aki 1944 és 1947 között fontos szerepet játszott a Ko-
lozs megyei RKP megszervezésében.11

Az 1944-es helyzet kilátástalansága arra késztette a magyar közösség köz-
vélemény-formálóinak nem elhanyagolható hányadát, hogy 1945–46-ban
a baloldali eszmék felé forduljon. Ráadásul az erdélyi magyar városi értelmi-
ség és munkásság kisebb részét már a ’20-as évektõl befolyásolta a baloldali,
azaz a kommunista és fõleg a szociáldemokrata párt tevékenysége, illetve pro-
pagandája.12 Ebbe a kontextusba kell tehát helyezni azt a román történetírás-
ban többször idézett adatot, mely szerint az 1933-ban Nagyromániában élõ
összes kommunista 26%-a volt magyar nemzetiségû.13

A baloldali pártok által hangoztatott internacionalista, a kisebbségekre
nézve integratív politikát a tömegesen belépõ magyarok – a román álammal
kialakítandó viszonyukban – az egyetlen integrációs eszköznek tekintették.
Ugyanakkor, az 1945-ben hatalomra jutott, de gyenge legitimitású bukaresti
kommunista elit is világosan látta, hogy az 1918 utáni nemzetállami politika
nemcsak, hogy a Szovjetunió számára elfogadhatatlan, hanem belpolitikai
szinten sem fenntartható. A központ és a periféria, a többség és a kisebbség kö-
zött kölcsönösségen alapuló paktum jött létre már a Groza-kormány elsõ hó-
napjaitól. A Petru Groza integratív személyisége által hitelesített és a Magyar
Népi Szövetség (MNSZ) által felkarolt politika alapköve az volt, hogy a ma-
gyar kisebbség feladata a román államba való betagolódása (vagyis a készülõ
békeszerzõdés elfogadtatása a magyar lakossággal) és az új rendszer felépítésé-
ben való részvétel. E stratégiával magyarázható egyrészt a Bolyai Tudomány-
egyetem létrehozása 1945-ben, valamint a sokat vitatott 1945. novemberi
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11 A holokausztot és az Antonescu diktatúra alatti üldözéseket túlélõ román és magyar anya-
nyelvû zsidóknak a kommunizmushoz való ideológiai kötõdésérõl ld. Egon Balas: A sza-
badság vonzásában. Veszélyes utazás fasizmuson és kommunizmuson át. Budapest, Vince

Kiadó, 2002.; Robert Levy: Gloria ºi decaderea Anei Pauker. Iaºi, Polirom, 2002.
12 A Komintern 1933-ra vonatkozó adatai alapján a Romániában regisztrált 1.665 illegális

kommunistának 26,4%-a magyar, 18%-a zsidó származású volt. Ioan Chiper: Considerati-
ons on the numerical evolution of the Romanian Communist Party, 1921–1952. Totalitari-
anism Archives, 2002/1. 12–13.

13 Figyelembe kell vennünk, hogy ehhez a csoporthoz olyan asszimilált zsidók is tartoztak,
akik 1920 után magyarnak és nem zsidó nemzetiségûnek vallották magukat.



marosvásárhelyi nyilatkozat, amelyet az MNSZ balszárnya és Vasile Luca
(Luka László) erõszakolt ki egy esetleges területi revízió ellen. Ez azt jelentet-
te, hogy az állam iránti lojalitásért cserébe bizonyos kulturális, oktatási és poli-
tikai elõnyöket biztosítanak (pl. magyarok bevonása az államapparátusba).14

A kommunista párt osztályalapú szelektív integrációt ígért a magyar ki-
sebbség számára, és ez a politika rövid távon sikeresnek bizonyult. Ezt bizo-
nyítja az 1946. novemberi parlamenti választások végeredménye: az Orszá-
gos Demokrata Arcvonal (ODA) mellett kampányoló MNSZ a szavazatok
8,4%-át szerezte meg és így 29 képviselõt küldhetett a bukaresti parlament-
be.15 Az MNSZ színeiben megválasztott képviselõk 2/3-a a kommunista párt
tagja volt. Azt is érdemes megjegyezni, hogy pl. Szamos (Szolnok-Doboka)
megyében nem csak a történelmi pártokat, hanem az MNSZ-t is több ezer
szavazattól fosztották meg, feltehetõen az ODA javára.16

A magyar kisebbségen belül felszínre került konfliktusok ellenére17 a sza-
vazás kimenetele egyértelmûen igazolta az akkor már erõs kommunista befo-
lyás alatt álló MNSZ népszerûségét, pontosabban széleskörû elfogadottságát.
A kommunista párt (1948-tól Munkáspárt) társadalmi és nemzetiségi össze-
tételére vonatkozó adatok is igazolják a felvázolt képet. 1947 júliusában
a 703.000 tagból 87.000 vallotta magát magyarnak (12,32%). Ez a népességen
belüli arányhoz viszonyítva 3,5%-os magyar felülreprezentáltságot jelent.18

A felépülõ kommunista államban a párttagság egyben a társadalmi mobilitás
lehetõségét is nyújtotta: Katona Szabó István író adatai szerint az 1948-ban ál-
lamosított 44 kolozsvári üzem élére 32 magyar és 7 román munkás igazgató
került.19 A kommunista apparátust és az egyszerû párttagokat sem lehet tehát
az „ártatlan” lakosságtól elválasztani.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a kommunizmus ideológiájával és
társadalmi nézeteivel az erdélyi magyar lakosság egy jelentõs része továbbra
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14 Ld. Stefano Bottoni: Politiche nazionali e conflitto etnico. Le minoranze ungheresi nell’E-
uropa orientale 1944–1950. Contemporanea, 2002/1. 85–115. Az erdélyi kérdés szovjet ke-
zelési terveirõl ld. Tofik Iszlamov: Erdély a szovjet külpolitikában a második világháború
alatt. Múltunk, 1994, 1–2. sz. 17–50. A moszkvai történész kötetben is megjelentette a leg-
fontosabb dokumentumokat ld. T. V. Volokitina – T. M. Iszlamov (szerk.): Transilvanskij
vopros. Vengero-ruminskij territorialnij spor i SSSR, 1940–1946. Moskva, Rosspen, 2000.

15 Vincze, 1994. 50.
16 A Virgiliu Þârãu által feltárt valós adatokat idézi Florin Costantiniu: O istorie sincerã a popo-

rului român. Bucureºti, Univers Enciclopedic, 2002. 441.
17 Itt elsõsorban a Márton Áron vezette értelmiségi csoporttal és a kolozsvári magyar szociál-

demokratákkal való leszámolásra utalok.
18 Chiper, 2002. 19.
19 Katona Szabó visszaemlékezése alapján közli: Vincze, 1994. 62.



sem értett egyet, és az új magyar kommunista elit a hagyományos hatalmi cso-
portokkal szemben valódi „polgárháborút” vívott: lejáratta, bebörtönöztette,
megkeserítette életüket, az 1950-es évek elejére eltüntette õket a politikai és
társadalmi szférából.

Még egyértelmûbb a kép a leendõ MAT területén: Novák Zoltán
meggyõzõen bizonyítja, hogy az akkor enyhén magyar többségû Maros me-
gyei pártapparátust döntõen magyar nemzetiségûekkel töltötték fel.20 Oláh
Sándor a székelyföldi falusi pártapparátust vizsgálva arra a következtetésre ju-
tott, hogy nem a bukaresti „idegen” hatalom, hanem egy tradicionális társa-
dalmi szerkezetben élõ magyar helyi pártvezetés hajtotta végre, következete-
sen és alaposan, az 1948–52 között zajló kegyetlen politikai tisztogatásokat és
az erõszakos kollektivizálást.21 Gagyi József kutatásai az 1948–1949-es idõsza-
kot mint egy társadalmi sokk történetét mutatják be a millenarisztikus mozga-
lom megjelenésén keresztül. A mindennapi társadalom védekezési – vagy in-
kább túlélési – mechanizmusai tárulnak fel a társadalmi–gazdasági–kulturális
szerkezetváltás közben.22

Az 1940-es évekrõl szólva azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy
Erdélyben a magyarok és a zsidók „rangidõsnek” számítottak a pártban: a ro-
mánokkal ellentétben, akik csak 1945 második felében kezdtek oda tömege-
sen belépni. A magyarok közül sokan Groza kormányának megalakulása ide-
jén vagy még azelõtt lettek párttagok, és többeknek „illegális” mozgalmi
múltja is volt.

Minden rendelkezésre álló statisztikai adatsor ellenére rendkívül nehéz
arra a látszólag egyszerû kérdésre válaszolni, hogy milyen pozíciót foglaltak el
a magyarok a hatalmon belül? Köztudott ugyanis, hogy legalább 1951-ig Vasile
Luca pénzügyminisztert a párt második vagy harmadik embereként tartották
számon. Egy nemrég megjelent emlékiratból viszont azt tudhatjuk meg,
hogy Mogyorós Sándort (Alexandru Moghioroº), a rettegett pártapparátus
fõnökét és a KB titkárát, Gheorghiu-Dej Sanyinak (ld. ªani) becézte.23

A csúcsvezetéstõl eltekintve megállapítható, hogy több tízezer „alulról jövõ”
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20 Novák Zoltán: Elitváltás a Nyárádmentén 1944–1948. Mesteri szakdolgozat. Kolozsvár,
BBTE, 2002.

21 Oláh Sándor: Elitrekrutáció a szocializmusban. In: Bodó Julianna (szerk.): Fényes tegna-
punk. Tanulmányok a szocializmus korszakából. Csíkszereda, Pro-Print, 1998. 101–123.;
Uõ.: Csendes csatatér. Kollektivizáció a Homoródmentén (1949–1962). Csíkszereda, Pro-Print,
2001.

22 Gagyi József: Millenarisztikus mozgalom a Székelyföldon 1949-ben. Csíkszereda, 2001. Kéz-
irat.

23 Paul Sfectu: 13 ani in anticamera lui Dej. Bucureºti, Editura Fundaþiei Culturale Române,
2000. 123.



magyar embernek nyújtott érvényesülési lehetõséget a kommunista rend-
szer. Magyar diplomáciai adatok szerint 1952-ben 4.485 magyar nemzetiségû
népbíró mûködött a közigazgatásban (a megtorló szervekben is), valamint kö-
zel 6.000 tanító a kulcsfontosságúnak tekintett tanügyi szférában.24 A bírók,
pedagógusok, mûszaki vezetõk magas száma és aránya arról tanúskodik,
hogy a magyar közösség, a második világháborús megpróbáltatások ellenére,
a román többségénél szilárdabb kulturális és társadalmi tõkével rendelkezett
Erdélyben; ugyanakkor a felelõs pozícióba való jutás párthûséghez volt köt-
ve. Tudnunk kell, hogy az 1952-ben a MAT-ban pozíciót szerzett személyek
(Csupor Lajos tartományi elsõ titkár, Bugyi Pál néptanácselnök) az 1950-es
háromszéki parasztlázadások véres megtorlásában szereztek úgymond érde-
meket és tapasztalatokat.25 És az is nyilvánvaló, hogy a MAT létrejöttében je-
lentõs szerepet játszott – a „nagypolitika” által diktált körülmények mellett –
az az ideológiai-politikai háttér, mely a Szovjetunió iránti, széles körben elter-
jedt hálaérzettel jellemezhetõ, tekintettel arra, hogy a történeti román állam-
mal szemben a Szovjetunióban a kisebbségi jogok védelmezõjét látták. Általá-
nosan elfogadott vélemény volt az erdélyi magyar lakosság körében, hogy
a magyarok által kivívott „privilégium” a Szovjetunió politikájának és nyomá-
sának köszönhetõ. Egy 1948 decemberében elfogadott határozatában az
RMP Központi Bizottsága a lenini elvek alapján tekintette megoldottnak
a nemzetiségi kérdést Romániában. A szovjet modell követése viszont a nem-
zetiségi kérdés területhez kötését jelentette volna. A Szovjetunióban már
1922-ben köztársaságokat, tartományokat, autonóm területeket és ún. auto-
nóm kolhozokat hoztak létre, melyekben a „vezetõ kisebbség”-nek lehetõvé
tették (az 1920-as években kifejezetten szorgalmazták) etnikai-nemzeti iden-
titásuk építését, a saját nyelv, kultúra és folklór ápolását.26

A román vezetés azonban tudatában volt annak, hogy a ’20-as évek Szov-
jetuniójával szemben Romániában a magyar kisebbség rendelkezett modern
nemzettudattal, így az „autonómia” kifejezés az ’50-es években is õrizhette
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24 Összefoglaló feljegyzés a székelyföldi autonómia megvalósításáról és annak politikai vissz-
hangjáról. Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: MOL), a külügyminisztérium ad-
minisztratív iratai, Románia, 1945–64. XIX-J-1-k, 10. doboz, szám nélkül. 1952. decem-
ber 23.

25 Arhivele Naþionale Direcþia Judeþeanã Mureº (a továbbiakban: ANDJM), Comitetul Re-
gional al PCR Mureº (a továbbiakban: CR PCR Mureº) 1950–1968, fond 1134., dosar
44/1952, 33–36. f.

26 Terry Martin amerikai történész a Szovjetuniót „Affirmative action empire”-nak nevezi.
A kifejezés a Lenin és Sztálin által a ’20-as években kidolgozott elvek alapján álló szovjet
nemzetiségi politikára vonatkozik. Terry Martin: The affirmative action empire. Nations and
nationalism in the Soviet Union, 1923–1939. Itacha&London, Cornell UP, 2001.



komoly szimbolikus értékét. Erdélyi környezetben, a román többségben és
a magyar kisebbségben egyaránt varázsszó volt az „autonómia”, mely az elõb-
biek õsi félelme és az utóbbiak zömének reménye szerint arra hivatott, hogy
elõkészítse, vagy éppenséggel leplezze Erdély teljes vagy részleges visszacsato-
lását. A két világháború között nevelkedett román elit számára az „autonó-
mia” az 1918-ban megszerzett, majd a második bécsi döntés nyomán elvesz-
tett (nagy)román területi integritásra konkrét fenyegetést jelentett. A MAT
létrejötte körülményeinek vizsgálatakor errõl nem feledkezhetünk meg,
mint ahogy arról sem, hogy a MAT létrehozását a székelyföldi új magyar elit
meggyõzõdéses sztálinizmusa és példás fegyelmezettsége tette lehetõvé.

Egy felemás megoldás: az 1950-es közigazgatási reform

Az eddig feltárt levéltári anyagok alapján nem állapíthatjuk meg, hogy
konkrétan kitõl származott a MAT létrehozásának alapgondolata. Viszont
nyilvánvalónak tûnik, hogy a magyarlakta megyék „státusza” mint megoldan-
dó probléma az 1950-es közigazgatási reformot követõen merült fel.

1950. szeptember 6-án a Román Munkáspárt Központi Vezetõsége (a to-
vábbiakban RMP KV27) által kidolgozott radikális közigazgatási-területi re-
form rajzolta át az ország belsõ térképét.28 A két világháború közötti 2 szintû
rendszert (község–megye) felváltotta egy teljesen szovjet mintára szervezett te-
rületi felosztás.29 Az áttanulmányozott dokumentumokból kiderül, hogy
a Szovjetunióból már románra fordítva érkeztek azok az anyagok, amelyeket
ott használtak a közigazgatási-területi reformhoz. Románia területe 28 tarto-
mányra (ebbõl 11 Erdélyben) és 117 rajonra (járásra) lett felosztva. Az új köz-
igazgatási határok meghúzásánál, valamint az új regionális központok kiválasz-
tásánál gazdasági szempontok játszották a fõ szerepet. Sok újonnan kijelölt tar-
tományi, illetve rajonszékhely késõbb fontos ipari központtá vált.
Mindazonáltal témánk szempontjából érdekes megvizsgálni azokat a kevésbé
racionális – történelmi, politikai, morális – szempontokat is, amelyek szintén
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27 A két munkáspárt „egyesülése” után Központi Vezetõséget hoztak létre. (Többek között
ld.: A Román Munkáspárt Központi Vezetõségének határozatai 1948–1950.Bukarest, az RMP
kiadása, 1951.) Ezt hivatalosan 1965-ben keresztelték át Központi Bizottságra, amikor az
RMP-bõl RKP lett. A román és nyugati szakirodalom ennek ellenére – elég következetle-
nül – sokszor KB-t említ a KV helyett.

28 Pãiusan, Dorin – Ion, Retegan (szerk.): Regimul comunist din România. O cronologie politicã
(1945–1989). Bucureºti, Tritonic, 2002. 70.

29 Arhivele Naþionale Istorice Centrale (a továbbiakban: ANIC), fond Comitetul Central al
PCR (a továbbiakban: CC al PCR), Cancelarie, dos. 32/1950 és 81/1950.



szerephez jutottak az ország új belsõ térképének kialakításakor. Az 1950-ben
terjesztett propagandisztikus szórólapok a Központi Vezetés május 15. és 17.
között tartott, a közigazgatási reformmal foglalkozó ülésének állásfoglalását
tükrözték. A komoly történelmi-kulturális múlttal rendelkezõ városok „lefo-
kozását”30 (pl. a két szász város, Nagyszeben és Segesvár, vagy az 1948-tól betil-
tott és üldözött görögkatolikus egyház történelmi múltú püspöki székhelye,
Balázsfalva esetében) azzal indokolták, hogy ezek „polgári” és „reakciós” jelle-
gû települések. Velük szemben állították a múlt rendszerben elhanyagolt és
most fejlesztendõ munkáskörzeteket, például a Zsil völgyi bányavidéket.31

A szovjet mintára kialakított rajonok és tartományok körüli propaganda jól be-
leilleszkedik a sajátságos „nemzetellenes”32 – és hozzátenném: „ultramodernis-
ta” – idõszakba, mely az ’50-es évek elején a román kommunisták ideológiai
készletét jellemezte. Vasile Luca pénzügyminiszter például az ily módon meg-
rajzolt rajonokat a „szocialista-munkás fejlõdése hajtóerejének” tartotta.33

Constantin Pârvulescu, a párt Ellenõrzõ Bizottságának elnöke szerint „likvidál-
ni” kellett a megyéket, mint az eltörlendõ feudális elmaradottságnak és elnyo-
másnak a múltból itt maradt szimbólumait és maradványait.34

A közigazgatási reform a helyi közigazgatási káderek körében nagyarányú
személycserékkel járt (ugyanez megismétlõdött Ceauºescu hatalomra jutása
utáni „megyésítés” idején, 1968-ban). Maros tartomány adataiból kiderül,
hogy 1950 nyarán a teljes közigazgatási apparátus kicserélõdött, beleértve a he-
lyi tervbizottságok vezetõségét is, ami bizonytalanságot és káoszt okozott az
ügyintézésben.

A reform következményeként radikálisan megváltozott a Székelyföld te-
rületi felosztása is. Egyelõre még nem tisztázott okból a 4 régi székely megye
helyett 2 tartományra osztották a területet: Sztálin tartomány Brassó
(1950-tõl: Sztálinváros) székhellyel és Maros tartomány Marosvásárhely köz-
ponttal, ahol az 1948-as népszámlálás adatai szerint a 47.000 lakosból 35.000

33 Ezeknek a központoknak a lefokozása konkrétan azt is jelentette, hogy az elsõ ötéves terv-
ben nem tekintették õket fejlesztendõ régióknak. Az ennek következtében elõálló munka-
helyhiány tehát az ott elõ lakosságot súlyosan érintette.

34 Ld. például a magyar nyelven is kinyomtatott brosúrát: A Román Népköztársaság területének rajo-
nálásáról. 8 kérdés – 8 felelet. Kiadja a Román Munkáspárt, Bukarest, 1950. 3–4. Hasonló gondo-
latmenetet találunk az RNK területi átszervezésérõl szóló egyik útmutató kiadványban, ame-
lyet a KB 1950. május 15–17-i tanácskozásán mutattak be. ANIC, CC al PCR, Cancelarie,
dos. 72/1950, 2. f.

32 A kifejezést Boia román történész használja, ld. Lucian Boia: Istorie ºi mit în conºtiinþa româ-
nescã. Bucureºti, Humanitas, 1997. 71–75.

33 ANIC, CC al PCR, Cancelarie, dos. 32/1950, 56. f.
34 Uo.



magyar, 11.000 román és kb. 1.000 zsidó élt.35 Egész Maros tartomány ma-
gyar többségû volt (52%), beleszámítva a román jellegû rajonokat, Dicsõ-
szentmártont és Marosludast is. Sztálin tartományról nincsenek pontos sta-
tisztikai adatok: csak annyit lehet megállapítani, hogy a 6 rajonból 4-ben tisz-
ta magyar többség volt, a székhely, Brassó pedig történelmi szász város, ahol
a magyarok aránya 20% körül lehetett, de 1940-tõl abszolút román többségû
lett.36 Ami a tartományi vezetõség nemzetiségi összetételét illeti, annyi bizo-
nyos, hogy az 1950-ben kinevezett elsõ titkár, Csupor Lajos, 1911-ben Maros-
vásárhely külvárosában született, 1928-tól szakmunkásként dolgozott a vá-
rosban és már 18 évesen az Ifjúmunkás Szövetség tagja lett.37 A ’30-as évek-
ben Csupor az illegális kommunista mozgalomban vett részt, és 1944 után
a székelyföldi pártépítésben játszott fontos szerepet. 1952-ben a MAT elsõ tit-
káraként került vissza szülõvárosába.

A Maros tartományi pártnomenklatúráról több statisztikai adattal is ren-
delkezünk. Nemzetiségi megoszlása 1950 októberében a következõ volt: 100
fõbõl 63 magyar, 28 román, 6 zsidó. A tartomány elsõ titkára egy Nagy Mi-
hály nevû magyar volt, akit azonban „túlbuzgó” kollektivizálási tevékenysége
miatt 1951 nyarán a román Nicolae Bota váltott fel. A 3 titkár román nemzeti-
ségû, és végül a tartományi politbüro (pártbizottság) 8 tagjából 4 magyar és
4 román volt.38 Jóllehet a magyarok és a zsidók felülprezentáltak voltak a he-
lyi végrehajtó hatalom szerveiben (fõleg a gazdasági-pénzügyi területen,
ahol a 25 pártfunkcionáriusból 21 magyar anyanyelvû volt), kiérezhetõ a köz-
pont törekvése a tartományi vezetõség nemzetiségi arányainak kiegyensúlyo-
zására, különös tekintettel a politbüróra.

Arról nincs feljegyzés, hogyan fogadta a helyi közvélemény a székely me-
gyék Maros és Sztálin tartományba való átszervezését. Ha volt is elégedetlen-
kedés, ez nem lehetett olyan mértékû, hogy felkeltse a politikai rendõrség fi-
gyelmét, melyet 1950–52-ben lekötött a kollektivizálás elleni vidéki lázongás
kegyetlen elfojtása.

Ma már kétségtelen, hogy a Szovjetuniónak döntõ szerepe volt a ro-
mán reform kidolgozásában, mint ahogy az ’50-es évek minden egyéb po-
litikai döntésében is. Mindenesetre éppen Moszkvából érkeztek
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35 Varga E., 1998. 302.
36 A második bécsi döntés után Brassó városa Romániában maradt, a tõle északra fekvõ szé-

kely megyéket azonban visszacsatolták Magyarországhoz. Ezért Erdély felosztásakor sok
– betelepült és õslakos – székelyföldi román Brassóba menekült.

37 A Csupor Lajosra vonatkozó életrajzi adatokat közli a Romániai Magyar Szó 1952. novem-
ber 20-i száma Csupor Lajos harcos élete cím alatt.

38 ANDJM, CR PCR Mureº, dos. 4/1950, 1–2. f.



elégedetlenkedõ hangok már 1951 folyamán a közigazgatási reform meg-
valósításával kapcsolatban, beleértve a székelyföldi magyar kisebbség hely-
zetét. Errõl tanúskodik az a beszélgetés, mely 1951. május 14-én zajlott le
Spandarian bukaresti szovjet nagykövetségi tanácsos és Georgescu román
belügyminiszter között.39 Spandarian, miután bejelentette, hogy két szov-
jet szakértõ fog érkezni, hogy ellenõrizze a néptanácsok munkáját és a „ra-
jonálás” menetét (vagyis az új rajonok határainak kijelölését), tudatta
Moszkvával, hogy Georgescu saját szavai szerint az új helyi néptanácsok
felállítása utáni idõszakban (1949–1950) totális rövidzárlat keletkezett
a központ és a helyi vezetõségek között. Bukarestbõl ugyanis ezrével ér-
keztek a rendeletek és körlevelek, melyek azonban sokszor ellentmondá-
sosak voltak, és nem tartalmaztak egyértelmû utasításokat. Spandarian
naplója szerint a román KV-ban azon is vitatkoztak, hogy mi a célszerûbb:
Bukarestbõl már elõre kitöltött ûrlapokat küldeni a néptanácsoknak az
ülések napirendjére vonatkozólag, vagy megengedni, hogy az ûrlapokat
a helyi vezetõk „önállóan” töltsék ki. A Moszkvából küldött két szakértõ
ezután megkérdezte Georgescut, hogy a tartományok új határainak kijelö-
lésekor figyelembe vették-e a nemzeti kisebbségeket. Ez a célzatos kérdés
érezhetõen váratlanul érintette a minisztert, aki ellentmondásosan, pon-
tatlanul és amint két évvel késõbb kiderült, nem kielégítõen válaszolt: „Fi-
gyelembe vettük ezt a szempontot. Maros és Sztálin tartomány például
úgy lett kijelölve, hogy a lehetõ legtöbb magyart összefogja. De gyakorlati-
lag ez egy nagyon összetett dolog, mert a nemzetiségek nem kompakt [ki-
emelés tõlem – S. B.] tömbben élnek, hanem szétszóródva, és keveredve
a román többséggel. Ezért nagyon nehéz feladat autonóm tartományokat
kijelölni. Megvizsgáltuk az autonóm tartományok létrehozásának lehetõ-
ségét, de még nem születtek konkrét döntések a cél érdekében.”40

Az új alkotmány elõkészítése és elfogadása (1950–1952)

A Magyar Autonóm Tartomány létrehozása szorosan kötõdött az új román
alkotmány elõkészítéséhez és életbeléptetéséhez. Ugyanazokban a hónapokban,
amikor a közigazgatási reform zajlott, a Központi Vezetés elkezdett az 1948-as
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39 Az alább következõ idézetek forrása: T. M. Iszlamov – T. V. Volokitina (szerk.): Vostochnaya
Evropa v dokumentakh rossiiskikh arkhivov, 1944–1953 gg. T. 2. 1949–1953.Moskva-Novosi-
birsk, Sibirskii Khronograf, 1998. 185. dok., 530–532. (1951. május 14. Spandarian napló-
jából: beszélgetés Teohari Georgescuval a szovjet szakértõk fogadásáról.)

40 Uo. 532.



alkotmány szövegének „korszerûsítésével” foglalkozni. Szövegének tükröznie
kellett a szocialista állam építése terén elért eredményeket, többek közt a vállala-
tok 1948-as államosítását és az 1949-ben elindított mezõgazdasági kollektivizá-
lást. Érdekes megfigyelni az 1950. június 28-i titkársági ülésen elhangzott beszé-
deket, elsõsorban Gheorghiu-Dej és Miron Constantinescu felszólalásait abból
a szempontból, hogy – a közigazgatási reform esetéhez hasonlóan – milyen gör-
csös igyekezettel próbáltak meg elhatárolódni a közelmúlt minden retrográdnak
tekintett, nem eléggé szocialistának minõsülõ mozzanatától.

Gheorghiu-Dej fejtegetése szerint az 1948-as alkotmányt az akkor még
formailag létezõ liberális párti burzsoá elemek részvételével dolgozták ki, ezért
egy „népi demokráciát” és nem egy „proletárdiktatúrát” tükrözött.

Az új alkotmány, melynek bevezetését 1951-ben tervezték, sztálinista min-
tára készült, habár Miron Constantinescu szerint is nyilvánvaló volt, hogy az
1951-es Románia még távol állt a szocialista Szovjetunió 1936-os fejlettségi
szintjétõl.41

Az ülés végén döntöttek a politbürón belül mûködõ belsõ bizottság létre-
hozásáról, és azt is elhatározták, hogy annak munkája semmiféle nyilvánossá-
got nem kaphat. A bizottságnak az alkotmánytervezet elõkészítése volt a felada-
ta, amivel ezután a minisztertanács foglalkozik majd. Formálisan a törvényalko-
táshoz minisztertanácsi jóváhagyásra volt szükség. A nemzetiségi kérdésrõl
senki nem beszélt.

Az eredeti tervnél azonban jóval lassabban haladt az ügy. Ennek hátteré-
ben a terménybegyûjtésben tapasztalt erõs vidéki ellenállás állhat. Néhány tar-
tományban véres kimenetelû parasztlázadások törtek ki. Csak az említett titkár-
sági ülés után egy évvel, 1951 nyarán fordult az RMP fõtitkára táviratban Sztá-
linhoz, hogy segítséget kérjen az új alkotmány megszövegezéséhez.42 1951.
augusztus 4-én Sztálin pozitív választ küldött a Bukarestbõl jövõ kérésre, de ja-
vasolta, hogy a szovjet szakértõk elé már az RMP KV-n belül kinevezett bizott-
ság által kidolgozott tervezetet terjesszék.43 A felkérésnek megfelelõen, 1951
augusztusa és szeptembere között felállították a KV-n belüli bizottságot az új al-
kotmány megszövegezésére. Sok megválaszolatlan kérdés van még az új alkot-
mány elõkészítésével kapcsolatban, ugyanis nagyon kevés információ áll ren-
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41 ANIC, CC al PCR, Cancelarie, dos. 48/1950, 3–9. f.
42 Gheorghiu-Dej kérésének nincs nyoma a RMP Központi Vezetésének anyagában, amit az

Országos Román Levéltárban módomban volt átnézni. Az információ forrása a Vostochna-
ya Evropa… címû kötetben egy, a 208. dokumentumhoz fûzött lábjegyzet (582. o.).

43 Vostochnaya Evropa, i. m. 582.



delkezésünkre az 1951. október 10.44 és az 1952. május 14.45 közötti idõszakról.
Az alábbi gondolatmenet tehát egy munkahipotézis, melyet az 1952. június és jú-
lius hónapjaira vonatkozó, eddig áttanulmányozott dokumentumokból
állítottam fel.

Egészen bizonyos, hogy 1951. november 22-én a bizottság összeült,
hogy megvitassa a tervezetet,46 valamint az is, hogy még ugyanebben az év-
ben47 megszületett az Egy új alkotmány tervezete címû dokumentum.48 A követ-
kezõ hónapokban súlyos gazdasági válságot idézett elõ a forgalomban lévõ
pénzfölösleg, valamint a nehéziparba befektetett hatalmas összeg; e válság ide-
je alatti idõszakból nincs adat az alkotmánytervezetrõl. A Luca, Pauker és Geor-
gescu ellen indított támadás heteiben viszont újból elõkerült a Politikai Bizott-
ság 1952. március 25-i ülésén.49 Bizonyosnak látszik, hogy a már 1951. végén el-
készült tervezetet Moszkvában visszatartották, és emiatt szükségessé vált
néhány alapvetõ „módosítás” az alkotmánytervezetben. Bukarestben 1952
elsõ hónapjaiban50 egy újabb bizottságot állítottak fel.51 1952. május 14-én Ghe-
orghiu-Dej elküldött egy szöveget Sztálinnak, amely nagy valószínûséggel
már a második verzió volt. Az elsõ megjegyzéseket Visinszkij külügyminisz-
ter-helyettes tette52 és május 25-én továbbküldte az anyagot a Központi Vezetés-
nek, személyesen Grigoriannak,53 aki egy Gorshenin nevû szakértõvel együtt
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44 Procesul-verbal ºi stenograma ºedinþei Secretariatului Comitetului Central. ANIC, CC al
PCR, Cancelarie, dos. 41/1951. Ezen a napon ült össze a párttitkárság, hogy megvitassa az „új
alkotmány kidolgozására felkért bizottság munkájához szükséges anyag elõkészítését”.

45 Ekkor küldte el Sztálinnak Gheorghiu-Dej a „véglegesített” tervezetet.
46 ANIC, CC al PCR, Cancelarie, dos. 53/1951.
47 Még nem tudni, hogy a nevezett ülés elõtt, vagy azt követõen.
48 Proiectul Constituþiei RPR (keltezés nélkül). ANIC, CC al PCR, Cancelarie, dos.

88/1951.
49 ANIC, CC al PCR, Cancelarie, dos. 25/1952.
50 Ezt az idõpontot valószínûsíti, hogy a jelöltek között szerepel Vasile Luca és Ana Pauker.
51 ANIC, CC al PCR, Cancelarie, dos. 141/1952, 1. f. A bizottság elnöke Gheorghiu-Dej

volt.
52 Visinszkij megjegyzései a Kelet-Európára vonatkozó legújabb orosz dokumen-

tum-gyûjteményben találhatók: Sovietskij factor v Vostochnoj Evrope 1944–1953. T. 2.
1949–1953. Moskva, Rosspen, 2002. 632–635. (243. dokumentum. Nem késõbb,
mint 1952. május 25. Visinszkij észrevételei a Román Népköztársaság alkotmányter-
vezetével kapcsolatban.)

53 Grigorian 1949-tõl vezette az SZK(b)P KB nemzetközi (különösképpen a kommunista
partokkal való) kapcsolatokért felelõs bizottságot. A döntéshozatali folyamatról itt emlí-
tett információk a 277. dokumentum lábjegyzeteibõl valók. Molotovnak Sztálin számára
írt kommentárja az RNK alkotmánytervezetével kapcsolatban, valamint Sztálin megjegy-
zései a dokumentumról (1952. július 6.) ld.: Vostochaya Evropa, i. m. 769–771. A román al-
kotmánytervezetet Visinszkij, Molotov és Sztálin mellett Malenkov, Berija, Bulganyin,
Mikojan, Kaganovics és Hruscsov is áttanulmányozta.



tette meg javaslatait, majd továbbította a szöveget Molotovnak. Az utóbbi júni-
us 25-én adta át Sztálinnak a módosítási javaslatokat tartalmazó, Bukarestnek
címzett „választervezetet”. A hivatkozott orosz dokumentumkötet szerkesztõi
szerint Sztálin nem hagyta jóvá a dokumentumot, hanem saját kezûleg egészítet-
te ki és úgy küldte vissza Molotovnak. Ezt a változatot küldte el 1952. július
6-án a szovjet KV a bukaresti kommunista vezetésnek.54 Mi történt Bukarest és
Moszkva között 1952 tavaszán, illetve: hogyan és ki által vetõdött fel a MAT lét-
rehozása? Forrásaink meglehetõsen ellentmondóak. Egy román dokumen-
tum arra enged következtetni, hogy május és június folyamán a két központi bi-
zottság között csendes harc dúlt a magyar autonóm terület létrehozásával
kapcsolatban.

Június 12-én – amikor Moszkvában már vizsgálták az alkotmányterveze-
tet – Bukarestben ülésezett a Politikai Bizottság.55 A Mogyorós Sándor vezet-
te bizottság benyújtott egy Etapa I-a címû jelentést (referat), amely közigazgatá-
si kérdésekkel foglalkozott, ám még semmilyen említést nem tett egy autonóm tarto-
mány esetleges létrehozásáról. Néhány nappal késõbb56 ugyanaz a bizottság kiadott
egy újabb jelentést Etapa II-a címmel az RNK közigazgatási-területi rajonálásá-
nak helyesbítésérõl”:57 „A kormány és a párt elveit és iránymutatásait [a rajo-
nok és tartományok megalakításával kapcsolatban – S. B.] nem tartották tiszte-
letben maradéktalanul, mert a tartományok jelentõs része nem elég erõs ah-
hoz, hogy elfogadható módon betölthesse a RMP KV által kijelölt feladatokat.
Másrészrõl az új alkotmány tervezetének szövege egy Magyar Autonóm Tartomány létre-
hozását tartalmazza, melyet a magyarok-székelyek által egy tömbben lakott területen kí-
vánnak megvalósítani. [Kiemelés tõlem – S. B.]”58 „A MAT Sztálin tartományból
megkapja Csík, Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy, Udvarhely rajonokat, vala-
mint Rákos rajon keleti részét. A jelenlegi Maros tartományból Ludas rajon, va-
lamint Szászrégen és Marosvásárhely rajonok nyugati részébõl néhány község
Kolozsvár tartományhoz fog tartozni.”59 „Ennek a tartománynak összesen
mintegy 656.000 lakosa lesz, melybõl 526.000 magyar és 123.000 román. A tar-
tomány területe 1.419.000 hektár [14.190 km2 – S. B.], melybõl 294.000 hektár
szántó.”60
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54 Vostochnaja Evropa, i. m. 583.
55 CC al PCR, Cancelarie, ANIC, dos. 49/1952, 3. f.
56 Mindenképpen július 1. elõtt, mert a PB ülés jegyzõkönyve szerint ezen a napon fejezte

be munkáját a bizottság.
57 Uo. 84–105.
58 Uo. 84.
59 Uo. 85.
60 Uo. 93.



Miközben tehát az elsõ iratban még utalás sem történt a MAT-ra, a néhány
nappal késõbb keletkezett másodikban már viszonylag pontosan írták le a leen-
dõ tartomány határait, valamint statisztikai adatokat is közöltek róla. Mindez
arra engedne köveztetni, hogy a kulisszák mögött a két pártvezetés politikai
játszmája folyt: a szovjetek, Molotovval és Sztálinnal az élen, nem csak „csiszol-
gatták” az alkotmánytervezet szövegét, hanem több lényegi változást eszközöl-
tek benne, elsõsorban a Bukarestben nemtetszést keltõ autonóm tartomány lét-
rehozása tekintetében. Ennek a képnek viszont ellentmondanak más birto-
kunkban lévõ források. A már említett májusi Visinszkij-kísérõlevél, amely
alapos kritika alá vette a román vezetés által benyújtott tervezetet, egyértelmû-
en úgy említette a MAT-ot, mintha az már a Bukarest által küldött tervezetben
is szerepelt volna.61 A korabeli magyar források is ezt erõsítik meg. A budapesti
külügyminisztérium által az év végén készített feljegyzés szerint Gheorghiu-Dej
már az 1952. március 26–27-én ülésezõ Nagy Nemzetgyûlésben tartott beszédé-
ben azt mondta, hogy az új alkotmánytervezet irányelveiben szerepel a MAT lét-
rehozása.62 Lehetséges viszont, hogy az idézett diplomáciai jelentés szerzõje
összekeverte az események idõrendjét.

Az az eredeti tervezet, amit Gheorghiu-Dej küldött 1952. májusában
Moszkvába, sajnos nem került az RMP KV kutatható anyagai közé, így nem
tudjuk, pontosan mit módosítottak a szovjetek. Annyi bizonyos, hogy a 19. cik-
kelyt Molotov és Sztálin így fogalmazta át: „Az Autonóm Magyar Tartományt
a magyar és székely lakosság által egységes tömbben lakott terület alkotja és ön-
álló, a MAT lakosai által választott közigazgatási vezetõséggel rendelkezik.”63

A szovjetek – és személy szerint Sztálin – által játszott szerep a román al-
kotmány módosításában semmiképp sem példa nélküli eset a sztálinizmus
utolsó éveiben. Krzysztof Persak történész a szintén 1952-ben átírt len-
gyel alkotmányról szólva megemlíti, hogy Sztálin saját kezûleg „szerkesztette”
át a SZKP KV által már jóváhagyott szöveget.64 A szovjet vezetõ többek között
fontosnak tartott egy olyan bekezdést beilleszteni, amely „lengyel nemzeti kultú-
ráról” és „lengyel nemzeti újjászületésrõl” beszélt (kiemelés tõlem – S. B.). Ez meg-
erõsíti azt a nyugati kutatók által hangoztatott nézetet, miszerint hatalma utol-
só éveiben Sztálin etnicizáló nemzetfogalmat érvényesített saját
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61 Sovietskij factor, i. m. 634.
62 Ld. a 27. lábjegyzetben szerepelõ forrást.
63 Vostochnaya Evropa, i. m. 771.
64 Krzysztof Persak: Stalin as editor: the soviet dictator’s secret changes to the Polish constitution of 1952.

Cold War International History Project, Washington DC. Bullettin no. 11, 1998. 149–154.
A lengyel alkotmányt formálisan 1952. július 22-én hagyta jóvá a varsói parlament.



birodalmában.65 Ennek következtében a nemzeti formák tiszteletben tartása is
elõsegítette a MAT létrehozatalát 1952-ben.

Az RMP PB 1952. július 10-i ülésén kirobbant vita azonban azt bizonyít-
ja, hogy a MAT létrehozását fenntartással fogadta több román vezetõ, elsõsor-
ban Gheorghiu-Dej elsõ titkár.

„Ne menjünk tovább”: Gheorghiu-Dej viszonyulása a Magyar Autonóm
Tartomány kérdéséhez

Miután Gheorghiu-Dej megkapta Moszkvából a májusban megfogalma-
zott alkotmány-tervezet „módosításait”, 1952. július 10-én összehívta a Politikai
Bizottságot, hogy megtárgyalja a kijavított szöveget. Az ülésen készült jegyzõ-
könyvnek az a része, amely a létrehozandó MAT szerepére és státuszára vonatko-
zik, kiváló példája annak a „passzív ellenállásnak”, melyet az a Gheorghiu-Dej
képviselt a szovjet nyomással szemben, aki megerõsödve került ki a belsõ ellenál-
lás 1952 tavaszán történt letörése körüli politikai harcokból:

„Emil Bodnãraº: A Magyar Autonóm Tartomány megjelenésével szüksé-
gesnek tûnik megszabni az ottaniak anyanyelvhasználatát a bírósági eljárások al-
kalmával. A bírókat és a népi ülnököket választják. Ha olyan személyt választa-
nak, aki nem beszél románul, hogyan fog lezajlani az eljárás?

Miron Constantinescu:66 A szovjet alkotmány szerint minden autonóm
tartományban a bírósági eljárások a vádlott anyanyelvén zajlanak. Politikai érte-
lemben ezen csak nyerhetünk. Azerbajdzsán [alkotmányát példának véve] úgy
fogalmazhatnánk: »A Magyar Autonóm Tartományban a bírósági eljárások nyel-
ve a magyar, de azokban a rajonokban, melyekben román vagy más nemzetiségû
lakosság él, az adott nemzetiség nyelve.« Vannak ugyanis olyan rajonjaink, ahol
a lakosság román: pl. Ludas, Marosvásárhely.67
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65 David Brandenberger: National bolshevism. Stalinist mass culture and the formation of modern Russian
national identity, 1931–1956.Harvard, Harvard UP, 2002. Ld. továbbá a Slavic Review 2002. tava-
szi számában lezajlott történészvitát (pl. Eric Weitz és Peter Blinstein írásáit) a szovjet nemzetfo-
galom változásáról a második világháború utáni években.

66 Costantinescu zsidó származású volt, magyarul is beszélt. Már 1945-tõl tagja a KB-nak és
a Politbürónak. 1945–1955 között az Állami Tervbizottság elnöke. 1956–57-ben a forrada-
lom elfojtása idején és azt követõen többször Kolozsvárra küldték, hogy a Bolyai egyetemen
és egyéb értelmiségi körökben irányítsa a magyarellenes tisztogatásokat. Életrajzi adatait
közli Levy, 2002. 202.

67 Az információ pontatlan: a román többségû Marosludas rajon nem a MAT-hoz, hanem Kolozs-
vár tartományhoz tartozott. Marosvásárhely rajon viszont 80%-ban magyarlakta volt.



Gheorghe Gheorghiu-Dej elvt.: Ne menjünk tovább. Nem véletlen az,
hogy az elvtársak nem tettek több megjegyzést. Hagyjuk így68 […] A bírósági
eljárások román nyelven folynak, biztosítva az anyanyelv használatát. Ez a mi fej-
lettségi szintünkön elég.” 69 [Kiemelés tõlem – S. B.]

A másnapra összehívott KV plénumán a párt szélesebb közvéleményének tá-
jékoztatását tûzték célul a munkafolyamatot és a propagandakampány elõkészíté-
sét illetõen. Ezen az ülésen az autonóm tartomány ügyét Liuba Chiºinevschi70

hozta szóba kissé bátortalan felszólásában, mely egyrészt megmutatta, hogy még
a pártvezetésben is teljes titkolódzás vette körül a MAT létrehozását, másrészt ér-
zékeltette azt a kétértelmûséget, mely ennek az „olyan mint a többi, de mégis
más” tartománynak a státuszát bonyolította: „Nem világos nekem az autonóm
tartomány, nem is tudom, talán jobb lenne, ha pontosabban megfogalmaznánk,
hogy mibõl áll ez az autonóm tartomány, milyen jogai vannak, mert így, ahogy fo-
galmaztunk, vagyis hogy minden tartománynak van néptanácsa, és a MAT-nak
is, szóval ki kéne mondanunk, hogy ez nem egy egyszerû tartomány.”71

A javaslatra a jelenlevõk egyáltalán nem reagáltak, és rögtön áttértek az al-
kotmány-népszerûsítõ kampány szervezési kérdéseire, amelyet, mint azt
Gheoghiu-Dej július 10-én mondta, a lengyel minta alapján kívántak megol-
dani, azaz minden fórumon (mûhelyekben, kollektív gazdaságokban, kultúr-
házakban, iskolákban, bérházakban) külön erre a célra kiképzett agitátorok
vezetik a gyûléseket.72 Csak július 20. és augusztus 10. között mintegy 17.000
agitátort küldtek ki, akik 320 különbözõ „agitációs helyszínen” 3.200 gyûlést
tartottak, melyeken 66.700 fõ jelent meg (a MAT teljes lakosságának majd-
nem 10%-a). Különleges figyelem irányult a tartomány székhelyére, Maros-
vásárhelyre, ahol a kampányról beszámoló jelentés szerint a város összes értel-
miségijét sikerült bevonni a vitákba.73 A tartományi agitprop osztályok azt
a fontos feladatot kapták a központtól, hogy lépjenek fel a sovinizmus min-
denfajta megnyilvánulása ellen, és ugyanakkor folyamatosan harcoljanak a
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68 Gheorghiu-Dej a tervezet 68. szakaszára hivatkozott, mely kimondta: „A Román Népköztársa-
ságban a bírósági eljárások nyelve a román, azokban a tartományokban és rajonokban, ahol nem
román nemzetiségû lakosság él, a lakosok anyanyelvének használatát biztosítani kell.”

69 ANIC, CC al PCR, Cancelarie, dos. 61/1952, 8–9. f.
70 Liuba Chiºinevschi és Ana Pauker a párt régi tagjai, akik megjárták a börtönöket és szovjet

emigrációban is voltak. Chiºinevschi 1945-tõl a KB tagja volt, és sokáig a szakszervezeti
mozgalomban dolgozott. Férje, Iosif 1952-ben a KB agitprop osztályának vezetõje, és a po-
litikai bizottság tagja volt. 1957-ben elhajlás vádjával lett eltávolítva a szûkebb vezetõség-
bõl. Levy, 2002. 204.

71 ANIC, CC al PCR, Cancelarie, dos. 62/1952, 4. f.
72 ANIC, CC al PCR, Cancelarie, dos. 62/1952, 10. f.
73 ANDJM, CR PCR Mureº, dos. 43/1952, 182–184. f.



katolikus egyház „reakciós tendenciái” ellen. Az egyházban még érezhetõ
volt Márton Áron, a gyulafehérvári püspök hatása, akit hívei szentként tisztel-
tek következetes antikommunizmusa és a magyar nemzeti jogok melletti kiál-
lása miatt.74

Az új alkotmánytervezet a szocialista nyilvánosságban

Az utolsó percig agyontitkolt MAT létrehozása a meglepetés erejével ha-
tott a romániai közvéleményre, amikor 1952. július 18-án minden megjelenõ
sajtótermék egész oldalas terjedelemben közölte és „vitára bocsátotta” az új Al-
kotmánytervezetet. A leközölt szövegben 3 teljes cikkely (19–21.) foglalkozott
a MAT-tal.75

A kampánynak két kulcsfontosságú kérdésben kellett tisztáznia a párt bi-
zonytalan álláspontját: 1) majdnem 4 évvel azután, hogy a nemzetiségi kér-
dést hivatalosan megoldották, mi indokolta a tartomány létrehozását; 2) mi-
lyen szerepet szánt a RMP a román állam keretében.

A sajtóban július19-én jelentek meg az elsõ kommentárok, ésmár az elsõ na-
poktól hûségesen követték a párt hivatalos lapjának, a Scânteiának az irányvona-
lát, melyet két, Chiºinevschi és Bányai László aláírásával megjelent cikk közvetí-
tett. Mindkét szerzõ a MAT létrehozása „magasabb fokra emelte” a romániai
nemzetiségi kérdés megoldását a lenini-sztálini útmutatás alapján. A bukaresti
magyar napilap ugyanezen a napon megjelent vezércikkében büszkén hangsú-
lyozta, hogy az új román alkotmány az 1936-os szovjet alkotmány alapján ké-
szült.76

Ennél figyelemre méltóbb – mivel egy olyan érvelési módnak az elsõ meg-
nyilvánulása, melyet a következõ években bõségesen kiaknáztak – egy másnap
megjelent cikk, mely szembeállította a régi „feudális-polgári”, 1918 elõtti ma-
gyar diszkriminatív nemzetiségi politikát és a két világháború közötti szintén el-
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74 ANDJM, CR PCR Mureº, dos. 45/1952, 131–137. f. Márton Áront államellenes tevékeny-
ség vádjával 1949-ben letartóztatták, 1951. augusztus 7-én életfogytiglani kényszermunká-
ra ítélték, majd 1955-ben elnöki kegyelemmel büntetését felfüggesztették, de nem sokáig
volt szabadlábon: 1957-ben házi õrizetbe vetették, és csak 1967-ben hagyhatta el a püspök-
ség épületét.

75 Proiectul noii Constituþii al RPR. Scânteia, 1952. július. 18.
76 Az új Alkotmánytervezet szentesíti a nemzeti kisebbségek egyenjogúságát. Romániai Ma-

gyar Szó, 1952. július 19.



nyomó román nemzetiségi politikát az 1945 utáni rendszer politikájával, mely
a nemzetiségi jogok széleskörû kiterjesztését eredményezte.77

A következõ hetekben a sajtóban tárgyalt témák spektruma jelentõsen kiszé-
lesedett.78 Különös hangsúlyt kapott az új rendszernek köszönhetõen a nemzeti-
ségek között kialakult példátlan harmónia ünneplése,79 ezen kívül egy olyan
téma, mely iránt a székely kisebbség különösen érzékeny volt: az autonóm tarto-
mány mint a kulturális és gazdasági-egzisztenciális fejlõdés perspektívája.

A szigorú és gépies magyarázatokon túl a hivatalos propaganda más, ember-
közelibb hangnemet is igyekezett megütni, a szocialista költészetet állítva az ügy
szolgálatába:

S hol a völgyeket a
Maros szeli át,
dolgozó magyar nyer
autonómiát,
közös birtokunkban
tágabb térre lép.
Így forr jobban össze
Az ország s a nép.80

A MAT területe: a történelmi Székelyföld jobbára iparilag fejletlen, gazdasági-
lag elmaradott, hideg klímájú hegyvidéke, távol a közlekedési csomópontoktól.
A lakosságnak olyan fellendülést ígértek, mely véget vet az Erdély fejlettebb részei-
be, illetve a XIX. századtól Bukarestbe és a Regátba irányuló hagyományos székely
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77 A RNK nemzeti kisebbségei teljesen egyenjogúak a román néppel. Romániai Magyar Szó,
1952. július 20.

78 Ez a helyi sajtóban megjelent cikkek mennyiségébõl is kitûnik. Csak július 20. és augusz-
tus 10. között a KB agitprop osztályának koordinálásával a Vörös Zászlóban 79 kommentár
és riport jelent meg a MAT létrehozásának okairól és gyakorlati következményeirõl.
ANDJM, CR PCR Mureº, dos. 43/1952, 189. f.

79 Vö. az Aita Seaca/Szárazajtáról szóló riport. Ebben a faluban – a cikkíró szerint – súlyos zavargá-
sok és etnikai indíttatású bosszúállások történtek 1940-ben, amikor a magyar rendfenntartó
erõk bevonultak Észak-Erdélybe és bevezették a magyar közigazgatást, majd pedig 1944-ben,
amikor az ún. „Mániu-gárdák”, vagyis a román félkatonai alakulatok vonultak be azzal a fel-
adattal, hogy a szovjet–román csapatok által a magyaroktól visszahódított erdélyi területen elõ-
készítsék a talajt a román közigazgatás számára.Ld. Hazánk nemzeti kisebbségeinek virágzó
élete. Romániai Magyar Szó, 1952. december 11. (Valójában 1940 õszén semmiféle „zavargás-
ra” nem került sor Szárazajtán – ezt valószínûleg csupán a politikai/etnikai „kiegyensúlyozás”
miatt kellett belevenni a cikkbe. A faluban történtekrõl ld. Gajdos-Balogh Attila – Gál Mária –
Vincze Gábor: Fehér Könyv az 1944 õszi magyarellenes atrocitásokról.Kolozsvár, kiadja az RMDSZ
Ügyvezetõ Elnökségének Politikai Fõosztálya, 1995.)

80 Horváth Imre Törünk egyre feljebbc. verse a MAT tiszteletére. Romániai Magyar Szó, 1952.
augusztus 6.



elvándorlásnak.81 A propaganda másik visszatérõ témája a kapitalista országokban
(ideértve Jugoszláviát) és a szocialistaországokbanélõnemzetikisebbségek helyze-
tének összehasonlítása volt. Bukarestnek jó oka volt arra, hogy a „sztálinista kultú-
ra” ismeretében könnyen dekódolható figyelmeztetéseket küldjön a magyarok-
nak. A legdirektebb üzenet a Scânteia július 30-i számában jelent meg. A dagályos,
doktriner cikk a pártaktivistákhoz szólt. Ebben a többséget próbálták meggyõzni,
hogy a MAT létrehozása „a dolgozó román nép alapvetõ érdekeinek megfelelõ”,
majd a magyarokat figyelmeztették, hogy Sztálin elvtárs is megmondta, „az auto-
nómia nem jelent függetlenséget” sõt, ellenkezõleg, a tartományi autonómia „az
egység legkézzelfoghatóbb formája”.82 Azonos üzenetet közvetített a Romániai Ma-
gyar Szó is.83

A hivatalos propaganda tudatosan nem kizárólag magyar jellegû, hanem in-
tegratív szerkezetként ábrázolta a tartományt,olyan közegként, ahol minden nem-
zetiség otthon érezheti magát. Elgondolkodtató a zsidó olvasóknak szánt üzenet:
„Frankel József 19 éves munkás egyenjogúságot elõször ettõl a rendszertõl ka-
pott, mert míg a régi rendszer gázkamrákat épített az olyanoknak, mint õ84 (kieme-
lés tõlem – S. B ) addig ebben a rendszerben minden ember teljesen egyenlõ lett,
függetlenül attól, hogy románnak, magyarnak vagy zsidónak született”.85

Az új apparátus felállítása és a MAT „mellékhatásai”

A párt helyi apparátusában a MAT létrehozása látszólag nem váltott ki túl-
zott lelkesedést. 1952. július 18-án, az új alkotmány-tervezet hivatalos beje-
lentésekor Marosvásárhelyen a tartományi Politikai Bizottság rendkívüli
ülést tartott, melyen Nicolae Bota, a leköszönõ román elsõ titkár az ülés vége
felé hirtelen bejelentette, hogy a párt az új alkotmány keretében egy magyar
autonóm tartomány létrehozását is tervezi, ami „a nemzetiségi kérdés megol-
dásának helyes megvalósulása a lenini-sztálini tanítás szellemében”.86 Erre
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81 Erre jó példa a Csík rajonról készült riport, amely a Romániai Magyar Szó 1952. szeptem-
ber 6-i számában jelent meg A népi demokratikus rendszer vívmányai Csík rajonban címmel.

82 Crearea RAM – un nou success al politicii naþionale leninist-staliniste a partidului. Scânte-
ia, 1952. július 30.

83 Az Alkotmánytervezettel kapcsolatban válaszolunk olvasóink kérdéseire. Romániai Ma-
gyar Szó, 1952. augusztus 9.

84 Rendkívül érdekes kutatási téma lehetne a (mindeddig feltáratlan) holokauszt tematikájá-
nak a kezelése a ’40–’50-es évekbeli romániai magyar nyilvánosságban. Pl. az Egység c. lap
feldolgozása.

85 Új üzem Marosvásárhelyen. Encsel Mór fémárugyár. Romániai Magyar Szó, 1952. decem-
ber 11.

86 ANDJM, CR PCR Mureº, dos. 43/1952, 131. f.



csak a tartományi néptanács elnöke, Alexandru Cârdan reagált, aki azt kérdez-
te, hogy az ülések jegyzõkönyvét milyen nyelven kell majd vezetni. A helyi
funkcionáriusok egyik fõ gondja nyilván az volt, hogy megkapják a központ-
tól az ideológiai útmutatást, és eközben gördülékenyen le tudják bonyolítani
a szükséges „etnikai” cserét a magyar többségû tartomány nomenklatúrájá-
ban.87 Cârdan által feltett kérdésnek ugyanakkor mélyebb jelentõséget tulaj-
doníthatunk. Egy látszólag ártatlan ügy kapcsán ugyanis azt igyekezett kipu-
hatolni, hogy ezután kiknek a kezében lesz a pozíció. Válasznak azonban nem
maradt nyoma a jegyzõkönyvben. A politbüró július 24-i „beiktatási” ülésén
a központból kinevezett új vezetõség már hivatalban volt.88

Végigtekintve a belügyminiszter-helyettes, a magyar Vincze János által
diktált új nómenklatúra névsorán, világosan látszik, hogy a MAT megalakulá-
sával elsõsorban szimbolikus szinten etnikai alapú csere történt a pártkáderek
között. Az új tartományi elsõ titkár, Csupor Lajos és a tartományi néptanács
elnöke, Bugyi Pál, valamint helyetteseik nagy része is magyar volt.89 Evidens
a moszkvai elvárás teljesítése, hogy a helyi apparátuson belül a magyar káde-
rek jussanak szerephez; ez a tendencia 1952 utolsó hónapjaiban megerõsö-
dött. A párt és a néptanácsi vezetõség nemzetiségi összetételét vizsgálva az
elsõ tartományi pártkonferencia megnyitásakor (1953. januárja) azt tapasztal-
juk, hogy a 21.598 regisztrált párttag közül (mely a MAT teljes lakosságának
2,9%-a90) 17.583 volt magyar (81,4%) és 3.880 román (18%).91 A magyarok te-
hát kissé felülprezentáltak voltak a tartomány etnikai arányaihoz képest
(77,3% a 20,1%-kal szemben). Ennél nagyobb különbségek mutatkoztak az
1953 januárjában tartott konferencián, ahol a megválasztott 50 fõs Tartomá-
nyi Bizottságban 41, a 11 tagú Politikai Bizottságban pedig 10 magyar volt.92

A párt társadalmi hatását illetõen viszont csalóka képet mutatnak a ren-
delkezésre álló adatok. Annak a képnek, miszerint a párt az ország egészét haj-
szálérszerûen hálózná be, ellentmondani látszik, hogy 1952-ben a MAT 428
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87 Az 1956-os népszámlálás nemzetiségre vonatkozó adatai szerint a MAT lakosságának szá-
ma 731.387 fõ volt, ebbõl 565.510 magyar (77,3%) és 146.830 román (20,1%). Varga,
1998. 36.

88 ANDJM, CR PCR Mureº, dos. 43/1952, 144–148. f.
89 Uo. 114. f.
90 A párttagok százaléka a lakossághoz képest nem tért el a nemzetiségi arányoktól (a kb. 18

milliós lakosságból mintegy 600.000-en voltak párttagok), ám elég alacsony volt a MAT
társadalmi összetételéhez viszonyítva: 1952-ben csak az ipari munkások közé több mint
33.000 fõt soroltak. ANDJM, CR PCR Mureº, dos. 1952/43. 227. f.

91 ANDJM, CR PCR Mureº, dos. 51/1952, 1–10. f. (Tabele statistice lunare cu privire la
membrii ºi conducerea de partid.)

92 ANDJM, CR PCR Mureº, dos. 1953/64.



mezõgazdasági községébõl 77-ben – fõleg Szászrégen és Marosvásárhely rajo-
nok román falvaiban –, egyáltalán nem mûködött pártszervezet.93 További né-
hány községben az 1949-ben kezdõdött kizárási hullám következtében fel
kellett azt számolni. Igaz tehát, hogy a magyar többségû területeken jobban
meggyökeresedett a párt, másrészt differenciáltabban kell kezelni a minden-
hatónak tekintett pártállam behatolását a vidéki társadalmi szférába.

A következõ fontos kérdés: mit kellett valójában érteni közigazgatási-te-
rületi autonómia alatt? Beszélhetünk-e a MAT létrehozásának hónapjaiban
a magyar pártapparátus bármilyen fokú autonómiájáról? Az egyértelmûen
nemleges választ egy modell értékûnek tekintendõ epizóddal lehetne illusztrál-
ni, mely 1952 augusztusának elején történt.

Az autonóm tartomány létrehozása több formális módosítás mellett
a magyar nyelvû napilap, az Elõre – 1950-tõl „Maros tartomány tartományi bi-
zottságának és néptanácsának lapja” – státusában is változtatást tett szükséges-
sé. 1952. július 27-án Szövérfi Zoltán propaganda és agitációs titkár Szabó Jó-
zsef fõszerkesztõvel együtt Sztálinvárosba utazott, hogy átvegye – és ezzel
megszüntesse a helyi magyar újságot – az addig ott megjelenõ Vörös Zászlót.94

Augusztus 3-án utoljára jelent meg eredeti címmel a „Maros tartományi” Elõ-
re. Két nappal késõbb ez lett a párt hivatalos tartományi sajtóorgánuma átke-
resztelve Vörös Zászló-ra (a fejlécén: „A Román Munkáspárt Magyar Auto-
nóm Tartományi vezetõsége és a Tartományi Néptanács Lapja”). A PB au-
gusztus 13-i ülésén aztán kiderült, hogy erre a változtatásra Csupor nem
kapott felhatalmazást. Az üggyel kapcsolatban elõzõ nap magából kikelve tele-
fonált neki Bukarestbõl Mogyorós, hogy emiatt kérdõre vonja: a változtatás
a pártközpont elõzetes hozzájárulása nélkül történt, és ezt a „fegyelmezetlensé-
get” csak tetézte, hogy az alkotmánytervezet még nem volt véglegesítve. Mi tör-
ténne, ha a Nagy Nemzetgyûlés nem fogadná el ilyen formában? Az osztály-
ellenség – fejezte be mondandóját Mogyorós – „biztosan kihasználná ezt
a baklövést, mondván: hát milyen demokrácia ez, hogy egy törvényt még
meg sem szavaztak, és máris életbe lép?”95

A MAT létrehozása paradox helyzetet eredményezett. Egyrészt a központi
hatalom szigorúan a kezében tartotta az irányítást, olyannyira,hogymég egyvidé-
ki lap rendkívül gyors, de minden valószínûséggel „ártalmatlan” fejléccseréjével
is foglalkozott. Másrészt a párt maga is tisztában volt azzal, hogy az erdélyi
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93 ANDJM, CR PCR Mureº, dos. 1952/51.
94 A helyi újság névváltozásáról ld. Gagyi József: A MAT 1952–60. Kronológia. Marosvásár-

hely, 2003. Kézirat.
95 ANDJM, CR PCR Mureº, dos. 43/1952, 180–181. f.



magyarok számára az „autonómia” kifejezés nem kopott meg sem a második vi-
lágháború traumája, sem a kommunizmus internacionalista retorikája következ-
tében. Azzal, hogy hivatalosan tabunak számító témákat, mint a kisebbségi jogok
kérdését és az autonómiát a nyilvánosság szintjére emelte, a propagandakam-
pány akaratlanul is a nemzetiségi konfliktusok katalizátorává vált, egy olyan terü-
leten, ahol a román és magyar népcsoport közötti versengésnek történelmi ha-
gyományai voltak. A gyakran elhangzó idillikus megemlékezések („akkoriban
nem számított, ki volt a magyar és ki a román”) egy fiktív valóságot konstruálnak.
Az erdélyi párhuzamos – és egymást kizáró – román és magyar nemzetépítés
messze nem volt egy feudális-polgári hagyomány maradványa, s idõnként lap-
pangva, idõnként nyíltan a mindennapok része volt úgy a két világháború, mint
a kommunizmus idõszakában.96

A párt helyi apparátusát váratlanul érte a MAT-nak az utolsó pillanatig ti-
tokban tartott létrehozása. Belsõ viták zajlottak, illetve a gyakran vasárnap, mi-
seidõben tartott gyûléseken a tartomány lakosai közül sokan nem vettek részt
(párttagok sem). A résztvevõk, fõleg a magyarok, „tendenciózus kérdések-
kel” élezték a vitát: a magyar nemzeti szimbólumok, elsõsorban a zászló hasz-
nálatát, a hadseregnek a MAT területén állomásozó egységeinél használatos
nyelvet, vagy éppenséggel azt firtatták, hogy a tartományban milyen pénzt
fognak kibocsátani.97 Sok gyûlésen szóba került az a szóbeszéd, miszerint
a közeljövõben román–magyar lakosságcsere készülne, egyértelmûen azzal
a céllal, hogy etnikailag homogén magyar terület jöjjön létre.98 Jóllehet a ható-
ságok rögtön cáfolták ezeket a megalapozatlan híreszteléseket, ennek ellené-
re a gyûlések akaratlanul is a lakosság körében szájról szájra terjedõ álhírek ki-
indulópontjaivá váltak.

Néhány magyarban, úgy tûnik, az „autonómia” kifejezésre mûködésbe
lépett a feltételes reflex, miszerint ez a Magyarországhoz való visszacsatolás-
nak az elõjele. Mint a Székelyföld 1940-es visszacsatolásának napjaiban, mely-
nek emléke a kollektív tudatban nagyon is élõ volt, a tartomány (akár ott szüle-
tett, akár betelepült) román lakosai ismét „idegenek” lettek, és néhány olyan
eset is elõfordult, mikor a helyi magyar többség nyilvánosan fenyegette vagy
inzultálta a románokat.99 A román többségû Szászrégen rajonban kitört a pá-
nik, és elkeseredetten suttogták: „Most újra a magyarok fognak dirigálni.”100
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96 Erre Bárdi Nándor hívta fel a figyelmemet, amiért ezúttal is köszönetet mondok.
97 ANDJM, CR PCR Mureº, dos. 43/1952, 185. f. (Raport informativ, 10 august 1952.)
98 Uo.
99 A verbális agressziónak több konkrét esetét tartalmazza a tartományi tanács jelentése:

Nota informativã 10 august 1952. ANDJM, CR PCR Mureº, dos. 43/1952, 190–191. f.
100 Uo. 191. f.



Az „1940-es szindróma” nem csak az ott élõ románokon és magyarokon
volt megfigyelhetõ; 1952 nyarán sok minisztériumi tisztviselõ és bukaresti párt-
funkcionárius töltötte szabadságát a MAT szívében lévõ híres üdülõhelyen, Tus-
nádfürdõn. Egy helyi legenda szerint a Magyar Autonóm Tartomány alapításá-
nak hírére sokan megszakították szabadságukat, és az elsõ vonattal visszatértek
a fõvárosba.101 Még ha ez a történet teljes egészében a székelyföldi folklórnak len-
ne is tulajdonítható (bár úgy tûnik, több annál) egy teljes mértékben gyanún fe-
lül álló forrásból, a Scânteia levelezési rovatából is kitetszik, mekkora megdöbbe-
nést váltott ki, és milyen mélyen gyökerezett félelmeket ébresztett fel a román la-
kosság körében a MAT megalapítása.

A Scânteia-nak küldött levelek és az alkotmánymódosító javaslatok

Július 18-tól szeptember közepéig, majdnem 2 hónapon keresztül, a párt-
hoz két szorosan kötõdõ orgánum, a Scânteia levelezési rovata (Secþia scriso-
ri) és a Demokratikus Népfront Országos Tanácsának Jogi Bizottsága102 apró-
lékosan összegyûjtötte mindazt, ami az ország minden zugában megtartott
több tízezernyi gyûlés „szondájából” kiderült. A Scânteia levelezési rovatába
küldött írások, ugyanúgy, mint a több mint 5.000 alkotmánymódosító javas-
lat (teljes névvel és címmel ellátva) sokoldalúan szemlélteti (és sokkal kevés-
bé manipulálva, mint azt feltételeznénk) a „társadalom” reakcióját a „hata-
lom” javaslatára.103 Ebben az esetben a MAT-tal kapcsolatos vélemények és ja-
vaslatok nagy száma arra enged következtetni, hogy az autonóm tartomány
volt a legkérdésesebb és leginkább vitára ösztönzõ téma az egész propagan-
da-kampányban; a róla alkotott véleményekben észlelhetõ az, ami a Gheorg-
hiu-Dej-korszakban ritkán került a hivatalos közvéleménybe: a magyarok és
románok közötti etnikai feszültségek.

A magyarok véleménye kevésbé jelenik meg a Scânteia levelezési rovatá-
ban, ugyanis írásban románul nehezebben tudták kifejteni a véleményüket;
nézeteiknek inkább az alkotmánymódosítás kapcsán adtak hangot. A javasla-
tok többsége a kisebbség nyelvi jogainak kiszélesítésére vonatkozott: sokan
kérték a földrajzi nevek teljes kétnyelvûségét, a közigazgatási apparátusban
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101 Ezt az információt több, Gagyi József által megkérdezett interjúalany is közölte.
102 Comisia juridicã consiliului central – FDP. A népfront a kommunista országokban a párt

által irányított tömegszervezet volt, melyet például az országos és helyi választások alkal-
mával, az új alkotmány elfogadtatásakor mobilizáltak.

103 Gheorghiu-Dej már említett kabinetfõnöke szerint Dej igen nagy jelentõséget tulajdoní-
tott a sajtónak küldött olvasói leveleknek, mivel rajtuk keresztül mérhette az ország köz-
hangulatát. Sfectu, 2000. 83.



(ide értve a vasutat is) és az igazságszolgáltatásban is ezt szorgalmazták,104 sõt
Dominic (Domokos) Horváth azt javasolta, hogy a magyar nemzetiségû
újoncoknak a hadseregben a kiképzés során legyen lehetõségük anyanyelvük
használatára.105

Specifikusabb, de ugyanilyen jelentõs kérések jöttek páttagoktól, sõt a he-
lyi apparátus vezetõségi tagjaitól is. Dezideriu (Dezsõ) Klein azt szerette vol-
na, ha Kolozsvárról Marosvásárhelyre költöztetik az Editura de Stat (Állami Ki-
adó) magyar szekciójának erdélyi részlegét, és magyar nyelvû hetilapot indíta-
nak az Orvosi-és Gyógyszerész Intézetnek. Ioan (János) Bolyai, a MAT
szívében lévõ Székelyudvarhely városi néptanácsának tagja azt kérte, hogy
a 17-es paragrafusban a „a román nép függetlenségének megvédése” legyen
kiegészítve „(a román nép) és a nemzeti kisebbségek”-kel. 106

Egy kisebbség részére létrehozandó autonóm közigazgatási terület az or-
szágban élõ többi nemzeti kisebbség és etnikai csoport körében is érdeklõdést váltott
ki; nem csak az Arad tartományban élõ németek107 kértek autonóm területet,
de a iaºi-i zsidók is.108

A román többség meglepetten és értetlenül reagált az etnikumok ilyen „kivi-
rágzására”, mely – látszólag a párt jóváhagyásával – megkérdõjelezte a modern ro-
mán nemzeti identitás egyik íratlan alapelvét: azt, hogy az egységes állam az integri-
tás garanciája. „Az alkotmány kikiáltotta a MAT-ot, jóllehet a mi területünkön talál-
ható. Mi nem szövetségi köztársaság vagyunk, hanem népköztársaság.”109

A levelek a párt szemére vetik, hogy nem védi meg a román érdekeket: „Mi szük-
ség volt a MAT-ra? Miért nincsenek meghatározva az Alkotmányban az RNKha-
tárai? A MAT az RNK vagy Magyarország fennhatósága alatt áll? Ha az RNK
fennhatósága alá tartozik, miért van szükség autonóm tartományra? Az auto-
nóm tartomány állam az államban?”110

Mások, mint például a marosvásárhelyi Teodora Popescu arról számol-
tak be a Scanteianak, hogy városszerte nyíltan azt beszélik, hogy az iskolákban
meg fogják szüntetni a román osztályokat, és a román diákokat más
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104 Gheorghiu-Dej-nek válaszolva egy bizonyos Iosif Condes pl. azt javasolta, hogy az igaz-
ságszolgáltatás nyelvérõl szóló 69. paragrafust úgy módosítsák, hogy a tárgyalásokat „félig
románul, félig magyarul tartsák, hogy ne legyen tolmácsra szükség”. ANIC, CC al PCR,
Cancelarie, dos. 143/1952, 70. f.

105 ANIC, CC al PCR, Cancelarie, dos. 142/1952, 204. f.
106 ANIC, CC al PCR, Cancelarie, dos. 143/1952, 58. f.
107 ANIC, CC al PCR, Cancelarie, dos. 142/1952, 12–29. f. (Buletin n. 14.)
108 ANIC, CC al PCR, Cancelarie, dos. 142/1952, 6. f. (Secþia scrisori, Buletin de sintezã 25

iulie 1952.)
109 ANIC, CC al PCR, Cancelarie, dos. 142/1952, 4. f.
110 Uo. 5–6. f.



tartományokba fogják körzetesíteni.111 A „konkrét”, bár meglehetõsen radiká-
lis megoldási javaslatok közül kitûnik a MAT-tal határos Bákó tartományból
egy párttagtól érkezett ötlet, miszerint a románok és magyarok közti lakosság-
cserével lehetne a kérdést rendezni.112

A MAT elsõ éve: a szocialista kultúra bölcsõje?

A MAT-ot két erõs toposz övezi a mai erdélyi magyar közgondolkodás-
ban: 1) a MAT-ban „magyar volt az autó, de román a sofõr”; 2) a MAT egy get-
tószerû alakulat volt, amit arra használt fel Gheorghiu-Dej, hogy a MAT-on
kívül esõ Kolozsvár jellegét megváltoztassa. Mint minden toposzban, itt is
összekeverednek valóságelemek és sztereotípiák. Dolgozatom utolsó részé-
ben azt vizsgálom, hogyan építette fel a párt kulturális propagandája a prole-
tár magyar kultúrát, és milyen viszonyban állt e konstruált világ a MAT admi-
nisztratív központja mindennapjaival.

Kezdjük tehát azzal a tétellel, hogy a MAT létrehozása erõsen megosztot-
ta az erdélyi magyar irodalmi és mûvészeti köröket. Kétségkívül igaz, hogy
a székelyföldi írók, mûvészek és kulturális intézmények iránti fokozott figye-
lem és támogatás nem csak Bukarest, hanem Moszkva részérõl is érezhetõ
volt az 1950-es évek elején. Nem csak a szovjet politikusok, hanem a kulturá-
lis világ tényezõi, közte az író Ilja Ehrenburg, a MAT-ot az új magyar kulturá-
lis központnak tekintették. „Kalmár elvtárs folyó hó 10-én vacsorán látta
Sütõ András állami díjas írót, a Falvak Dolgozó Népe fõszerkesztõjét. […] Érde-
kes mozzanatokat ismertetett annak illusztrálására, hogy az utóbbi idõben mi-
lyen megkülönböztetett figyelmességgel kezelik a magyar írókat az Írószövet-
ségben, a Mûvészeti Tanácsnál és más szerveknél. Sütõ elvtárs tagja az Írószö-
vetségben ama bizottságnak, amely a Szövetség tagjai számára folyósítandó
anyagi juttatások ügyében dönt. Elmondotta, hogy sokszor neki kell hadakoz-
nia az ellen, hogy tehetségtelen, karrierista elemek számára meg nem érde-
melt összegeket szavazzanak meg, azzal az egyetlen indoklással, hogy a ma-
gyar írókat támogatni kell [kiemelés tõlem – S. B.]. Személyes tapasztalatait is

ismertette azzal kapcsolatban, hogy mint magyar író, milyen megkülönbözte-
tett, szinte tüntetõ bánásmódban részesül. Megemlítette azt is, hogy minden
olyan irodalmi alkotást, amely a MAT-ban játszódik, szinte kritika nélkül fo-
gadnak el: ezért több esetben elõfordul, hogy selejtes irodalmi mûvek, illetve
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111 Uo. 10. f.
112 ANIC, CC al PCR, Cancelarie, dos. 143/1952, 210. f.



régebbi alkotások napvilágot látnak, pusztán azért, mert szerzõjük megemlíti
benne a MAT-ot. Ezután egy jellemzõ esetet mondott el Sütõ et. azzal kapcso-
latban, hogy milyen fontos eseménynek tartják a Szovjetunióban a tarto-
mány létrehozását. Kovács György író mesélte neki legutóbb, hogy Ilja Eh-
renburg et. egy találkozásuk alkalmával érdeklõdött a tartomány helyzete fe-
lõl. Amikor néhány kérdést megemlített, Ehrenburg et. válaszaiból kitûnt,
hogy a tartomány valamennyi idõszerû problémáit részleteiben és kitûnõen
ismeri.”113

A MAT-ban tevékenykedõ magyar mûvészeket az állam nemcsak
anyagilag támogatta, hanem szimbolikusan is elismerte és díjazta: 1952 no-
vemberében Kovács György írót II. osztályú állami díjjal jutalmazták a Fog-
gal és körömmel címû regényért, Sütõ Andrást és Hajdú Zoltánt pedig III.
osztályú díjjal az 1949-ben közösen írt Mezítlábas menyasszony címû színda-
rabért.114 Az 1950. decemberében Kolozsvárott, aztán Marosvásárhelyen
bemutatott Mezítlábas menyasszony jelentõs szerepet játszott a létrehozan-
dó magyar nyelvû sztálinista kultúrában. A színdarab 1950 nyarán játszó-
dik egy mezõségi újonnan alapított kollektív gazdaságban és az osztály-
harc szempontjából, „belülrõl” tárgyalja az új társadalmi mikrokozmosz
életét, természetesen a párt útmutatásait követve: „Kovács György, Aszta-
los István, Horváth István, Sütõ András, Bonczos István és Szemlér

Ferenc írásai a városon és falun folyó osztályharc szétválaszthatatlan egysé-
gét bizonyítják.”115

Az utóirat névtelen szerzõje a színdarab gyengébb pontjaira is rávilágí-
tott: „A színjáték hibái viszont abból származnak, hogy a szerzõk bizonyos
részletmegoldásokkal lebecsülik az ellenség erejét, más részletmegoldásokkal
pedig lebecsülik saját kommunista hõseit. Ilyenkor nem tudnak meggyõzõ
tudósítást adni az új embert formáló harcról.”116

Mindennek ellenére Tamás Gáspár „az új erdélyi irodalom legfonto-
sabb mûvének” tekintette a színdarabot az Utunkban megjelent kritikájá-
ban, mivel hitelesen ábrázolta az új falusi ember életét és a falusi szocializ-
mus építését.117 Tamás állásfoglalását egy fontos cikk elõzte meg, amely
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113 MOL, a külügyminisztérium TÜK-iratai, Románia 1945–1964, XIX-J-1-j, 19. doboz.
05247. (Beszélgetés Sütõ Andrással. Bukarest, 1953. április 10.)

114 Állami díjas íróink. Romániai Magyar Szó, 1952. november 26.
115 Sütõ András – Hajdu Zoltán: Mezítlábas menyasszony (színjáték 3 felvonásban 7 képben). Buka-

rest, Az RNK Írószövetségének irodalmi és mûvészeti kiadója, 1950. 109.
116 Uo. 110.
117 Tamás Gáspár: Mezítlábas menyasszony. Utunk, 1951. 1. sz. 6. A cikkben a színdarab egyik

szerzõje, Sütõ András elmeséli, hogyan indult a darab színpadi útja. Egy hazalátogatás so-



szintén az Utunkban jelent meg 1950-ben Marosi Péter tollából. Marosi
azzal vádolta a „régi” magyar írókat, mint például Szilágyi Andrást és Mol-
ter Károlyt, hogy képtelenek „megújulni” és a „szocialista társadalom hõ-
seinek dinamizmusát ábrázolni”.118

A könnyen fogyasztható és kommunista értékeket hordozó irodalom az
írni-olvasni tudó falusi lakosság szocialista akkultúrációját és öntudatát szol-
gálta. Erre jó példa az 1952-ben született Vihar a havasban címû színdarab,
amely – a már ismerõs szörnyû múlt/boldog jövõ toposzát követve – az 1945
elõtti magyar és román nacionalizmus közötti ádáz harcot ábrázolta. A drá-
mát 1952. novemberében mutatta be a marosvásárhelyi Székely Színház, és
tekintettel a MAT létrehozására, azaz a nemzeti kérdés „helyes” megoldására,
Papp Ferenc irodalmár azt írhatta: „Nem véletlen, hogy ez a darab
a MAT-ban született meg”.119

Még fontosabb, hogy az új irodalom „feldolgozásával” a falvakban
megalakított amatõr színjátszó társulatokat bízták meg. Az 1950-es évek
székelyföldi falvaiban nem a Scânteia vagy az Elõre bonyolult szerkezetû
cikkei közvetítették a kommunizmus értékeit, hanem az egyéni példák soka-
ságán (például a „megtérõ” középparaszt figuráján) alapuló novellák, elbe-
szélések és színdarabok. Az új szocialista irodalmat a helyi elit (párttitká-
rok, néptanácsi és kollektív [ld. termelõszövetkezeti] elnök) legitimációs
eszközének is tekinthetjük.

Mindennapok a MAT „fõvárosában”

Milyen viszonyba állt a rendszer által konstruált kultúra és a MAT-ban
élõ emberek mindennapi élete? A helyzet bonyolultságát jól szemlélteti a ma-
rosvásárhelyi orvosi egyetemrõl, a MAT egyetlen felsõoktatási intézményé-
rõl kialakított proletár és egyben nemzeti mítosz, mely szerint ott nevelte a párt
a magyar munkások fiaiból álló új városi elitet. Kitûnõen jellemezte a mítosz
és valóság közötti levõ szakadékot Csupor Lajos tartományi elsõ titkár, ami-
kor az 1953-ban Marosvásárhelyre látogató Akulov kolozsvári szovjet
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rán, 1949 elején, a helyi amatõr színjátszó társulat azt panaszolta neki, hogy nincsenek „va-
lódi” játszható darabok. 1949 nyarán az akkori Kolozs megyei agitprop titkár küldte Sütõt
az akkor alakuló kendilónai kollektív gazdasághoz, ahonnan a szerzõ a szükséges anyagot
merítette.

118 Marosi Péter: Hõseinkrõl és a bírálat feladatairól. Utunk, 1950, 7. sz. 8.
119 Kiss László – Kovács Dezsõ: Vihar a havason. 1952. A kritikát ld. Romániai Magyar Szó,

1952. november 25.



konzult értesítette az egyetem „nehézségeirõl” és elsõsorban a még mindig
napirenden levõ nemzetiségi konfliktusról.120 Csupor elmondása szerint
a tartományi pártbizottság, amely az utóbbi hónapokban az egyetem mûködé-
sét vizsgálta, azt állapította meg, hogy az alig 1000 diákból álló intézményben
3 különbözõ nacionalista csoport is tevékenykedik: a „románellenes magyar
soviniszták”, a „nacionalista zsidó cionisták” és az „antiszemiták”. A hatóságo-
kat az is zavarta, hogy a diákok és tanárok körében „sok a rendszer nyílt és bur-
kolt ellensége”. Ráadásul a diákság 54%-a kis- és középpolgárnak számító csa-
ládból származott, mivel a jobboldali elhajlás leleplezése után is meg lett ne-
kik engedve, hogy tanulmányaikat befejezzék.121 Csupor azt is
helytelenítette, hogy a tanárok közül többen magyar állampolgárok, és néhá-
nyan a nyilaskeresztes pártot, vagy a Horthy-rendszert támogatták. Putnoky
professzor 1944-ig nyilas volt,122 míg a másik neves magyarországi tanár, Mis-
kolczy Dezsõ professzor „Márton Árontól kapott pénzösszegeket
1945–46-ban”. A paranoiás korszellemmel összhangban Csupor azt is Putno-
ky szemére vetette, hogy „munkájában nem követi a szovjet tudományt, és
Pavlovot lenézi”.

Ezek a nemkívánatos személyek, tette hozzá Csupor, szakmai tudásuk
miatt nélkülözhetetlennek érzik magukat.123 Azzal is vádolta õket, hogy 1945
óta állandóan „titkosan szabotálják a felszereléseket”, vagyis állítólag fontos
mûszereket rejtegettek éveken át. Példaként Pete Pál professzort említette,
aki „kulákokat helyezett el a klinikákon”. A nõvérek viselkedése is aggoda-
lomra ad okot: többségük apáca volt, és az is elõfordult, hogy megtagadták
a véradást Észak-Korea megsegítésére. Az osztályharc eredményeirõl
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120 Kolozsvár, 1953. május 20. Akulov beszélgetése Csupor Lajossal a nemzetiségi problémák-
ról és a katolikus egyház helyzetérõl. Vostochnaja Evropa, i. m. 318. dokumentum.

121 Csupor itt feltehetõen arra utalt, hogy az 1952-es megtorlások során Kolozsvárott sokkal
szigorúbban büntették a „polgári” vagy „reakciósnak” minõsített diákokat és tanárokat.

122 Csupornak ez az állítása nem felel meg a valóságnak. Putnoky Gyula professzor 1947-ben
kerül – szerzõdéssel – Marosvásárhelyre. 1953-ig az Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet-
ben a Mikro-, és Inframikrobiológián dolgozott, emellett 1949-ig a Közegészségtanon és
1952-ig a Parazitológián is, 1950–53 közt pedig a Maros-, illetve a Magyar Autonóm Tarto-
mány közegészségügyi igazgatója is volt. Szerzõdését román részrõl 1953 õszén egyoldalú-
an felmondták, Obál Ferenc és Gyõry György professzorokkal együtt ment vissza Buda-
pestre. Ld. dr. Obál Ferenc visszaemlékezését: Erdély és az orvostudomány szolgálatában. (Saj-
tó alá rendezte: Vincze Gábor.) Csíkszereda, Státus Kiadó, 2003.

123 Ezt maga Csupor is elismerte. Az 1953. február 9-i tartományi büróülésen az egyetem
helyzetérõl szólva Csupor már panaszkodott a magyarországi professzorokra, akiket poli-
tikailag megbízhatatlannak tartott, de hozzátette, hogy „jó szakemberek és az Egészség-
ügyi Minisztérium is azon az állásponton van, hogy maradjanak”. ANDJM, CR PCR
Mureº, dos. 68/1953, 48–56. f.



beszélve Csupor fontos adatokat közölt Akulovval: 1952. májusában 8 „cio-
nista” és 163 „kulák származású” diákot dobtak ki [kiemelés tõlem – S. B.], de
még mindig 300 polgári származású diákjuk van.124

Egy másik ideológiai front az egyházak és a szekták társadalmi befolyása
ellen indított támadás volt. Márton Áron püspök 1949-ben történt letartózta-
tása és a békepapi mozgalom elindítása nem eredményezte a katolikus egy-
ház megtörését, és a pünkösdvasárnapon tartott csíksomlyói búcsú minden
évben súlyos problémát okozott a hatalomnak. 1953-ban például a tartomá-
nyi pártvezetés, a „tervezett búcsú elleni akciók megvitatása” után az összes
magyar színház (beleértve a tartományon kívüli kolozsvári magyar színhá-
zat) és 6 mozikaraván mozgósítását rendelte el azzal a céllal, hogy távol tart-
sák a tömegeket az egyházi, ellenségesnek tekintett rendezvénytõl.125

A Szovjetunióval foglalkozó antropológusok és társadalomtörténészek
elõtt jól ismert a szekták és a millenarisztikus mozgalmak virágzása, mint a tár-
sadalom ösztönös és irracionális reakciója a totalitárius ideológiai nyomás-
ra.126 Romániában és a Székelyföldön is hasonló, tömegméreteket öltõ jelen-
ségekkel állunk szemben. A legismertebb eset a Gagyi József által feltárt
1949-es máréfalvi millenarisztikus mozgalom kialakulása és megtorlása.127

A szekták terjedésérõl a MAT-ban vázlatos képet kapunk az 1952–53-i
pártból való kizárásokat dokumentáló levéltári iratokat vizsgálva. A heti rend-
szerességgel tartott büróüléseken 1953 elsõ feléig általában több tíz, de volt,
amikor közel 100 személyt zártak ki a párt soraiból. A kizárások okai a legkü-
lönbözõbbek voltak, kiemelkedik a korrupció és a szexuális erkölcstelenség
vádja128 vagy valamelyik tiltott szektához való tartozást (szombatos, jehovista,
pünkösdista, baptista). A szekták tevékenysége, az általuk képviselt társadal-
mi radikalizmus (például a fegyverviselet megtagadása) zavarba ejtette a helyi
hatalom képviselõit. Érdemes megjegyezni, hogy Sztálin halála (1953. márci-
us 5.) Romániában is rendszerellenes híresztelések elindítója volt. Csupor La-
jos így jellemezte az április elejére kialakult helyzetet Akulov kolozsvári
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124 Vostochnaja Evropa, i. m. 318. dokumentum.
125 CR Mures, ANDJM, f. 1134, dos. 70/1953, 2–11 f. Az 1953. május 18-án tartott rendkívü-

li büróülés elsõ napirendi pontja „a tervezett búcsú-elleni akciók megvitatása” volt.
126 A szovjet társadalom átrendezõdésérõl a második világháború után ld. Elena Zubkova:

Russia after the War. Hopes, illusions and disappointments 1945–1957. London–Armork, NY,
M. E. Sharpe, 1998.

127 Gagyi Jozsef: Millenarisztikus mozgalom, i. m. A millenarisztikus szekták és a (nagyrészt ma-
gyar hívõkbõl álló) neoprotestáns irányzat, tehát a nem történelmi magyar egyházak és kö-
zösségek 1945 utáni története még feltáratlan.

128 Szovjetunióban 1945 és 1953 között a pártból való kizárások közel 40%-át ezzel indokol-
ták. Zubkova, i. m. 99–100.



szovjet követnek: „Az utóbbi idõszakban nagyon felerõsödött az ellenséges
tevékenység, és fõleg a katolikus egyház és a szekták részérõl. A parasztokat
arra buzdítják, hogy ne dolgozzanak, ne szolgáltassák be termékeiket, ne fizes-
sék be az adókat. Különösen a jehovistákkal van baj, mert õk is a békére szólít-
ják fel az embereket, de a béke védelmét fegyvertelenül és vérontás nélkül fo-
gadják csak el. Azt mondják, háború esetén sem szabad fegyvert fogni. A szek-
ták ágensei a marosvásárhelyi katonai helyõrségnél is végeztek némi sikerrel
effajta aknamunkát. Sztálin halála is arra adott alkalmat, hogy néhányan kije-
lentsék: vége a kommunizmusnak. Az orvosi egyetem egyik professzora azt
mondta diákjainak, hogy Sztálin valójában már régóta halott volt”.129

Néhány nappal késõbb Csupor a vallásellenes harc egyik jellegzetes as-
pektusáról, az ember eredetérõl szervezett vándorkiállításokról beszélt egy
pártgyûlésen: „A miszticizmus leküzdése érdekében 154 értekezletet és kiállí-
tást szerveztünk az emberiség eredetérõl, amelyen 8.000 ember vett részt.
Eredményként Parajdon a 20 jehovistából 6 maradt. Alsósófalván és Felsõsó-
falván viszont 108-ról 140-re emelkedett a jehovisták száma.”130

A vallásos érzelmek mellett, mint már említettem, a meg nem szûnõ na-
cionalista megnyilvánulásokat és az etnikumközi versengést is veszélyesnek
tartották, és minden eszközzel próbálták megfékezni. Az 1952. júliusában po-
zícióba jutott magyar vezetõk tudatában volt annak, Szövérfi Zoltán szavaival
élve, hogy „a tartományi pártszervezetek elõtt álló legfontosabb kérdés, külö-
nösen itt a MAT-ban, a nemzetiségi kérdés.”131

Különösen égetõ volt egyes tanítók magatartása, mivel ismeretes, hogy
fõleg falusi közegben õk képezték a helyi elit nagy hányadát és rájuk hárult
a kommunista értékek és viselkedési minták közvetítése a társadalom felé.
A magyarok között sokan egyáltalán nem tudtak és nem is voltak hajlandók
románul megtanulni, és az is elõfordult, hogy egy csíkszentdomokosi tanító,
Bakó Kálmán azért tiltotta meg a román énekek tanítását, mert „a MAT-ban
vagyunk és itt nem lehet románul énekelni”.132 A tapintatlan tanító tehát
a MAT-ban egy újabb „kis magyar világot” látott. De még a megbízhatónak
tartott kollektív gazdaságok elnökei részérõl is elõfordultak „felelõtlen” kije-
lentések: „A soviniszta megnyilvánulások ellen harcoló pártbizottság azt álla-
pította meg, hogy a Magyar az autó, de román a sofõr reakciós mondóka az
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129 Vostochnaja Evropa, i. m. 318. dokumentum. 768.
130 ANDJM, CR PCR Mureº, dos. 68/1953, 51–52. f. (Aktívaülés. Csupor Lajos jelentése

a párt tevékenységérõl 1953. januártól.)
131 ANDJM, CR PCR Mureº, dos. 69/1953, 127.f. (Az 1953. április 10-i büróülés jegyzõ-

könyve.)
132 ANDJM, CR PCR Mureº, dos. 68/1953, 52–54. f.



illyefalvi kollektív elnöke és a pártszervezet titkárától, Soós Andrástól szárma-
zik.”133

Ami Marosvásárhely jellegét illeti, a ’30-as években Molter Károly által
oly szépen jellemzett kispolgári „flekkenváros” nehezen válhatott néhány év
leforgása alatt „proletár várossá”. Minden igyekezet ellenére (lásd például
a Simó Géza bútorgyár körül épített mítoszt: „Közép-Európa legnagyobb bú-
torgyára”, ahol ráadásul a munkások zöme magyar) a valóság sokkal prózaibb
volt, mint ahogyan a sajtó ezt ábrázolta. Az egyik legsúlyosabb gondnak egyér-
telmûen a lakáshiány bizonyult. Egy 1951-es irat szerint, tehát már a MAT lét-
rehozása elõtt is, miközben a város befogadóképessége alig 40 ezer ember
volt (a közel 50 ezer lakossal szemben), 72 ezer beköltözési engedély érkezett
fõleg az 1950-es a rajonálás következtében.134 A kollektív emlékezet mégis
egyfajta „építõ korszakként”, a fejlesztések koraként õrizte Marosvásárhely
számára a MAT megalakítását követõ idõszakot. Ami pedig az elnyomó gépe-
zetet illeti, bár nem rendelkezünk még elegendõ információról a városban és
a MAT-ban mûködõ szervek aktivitásáról, mégis megfigyelhetõ, hogy példá-
ul 1952–1953-ban a tomboló Luca-üggyel kapcsolatos megtorlások sokkal ke-
vésbé sújtották az autonóm tartományt, mint az akkor még magyar többsé-
gû135 Kolozsvárt. Megítélésem szerint ez elsõsorban annak köszönhetõ, hogy
a MAT-ot, mely Moszkva közvetlen nyomására jött létre, egyfajta védett „re-
zervátumnak” tekintették Bukarestben, ahol jól tudták, hogy egy magyarok
elleni megtorlás a nemzetiségek elnyomásának gyanúját keltette volna.
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133 ANDJM, CR PCR Mureº, dos. 69/1953, 57. f. (25 mai 1953. Raport de activitate al comi-
tetul raional Tg. Mureº.)

134 ANDJM CR PCR Mureº, dos. 42/195, 12. f. (Raportul de activitate a sectorului Gospodã-
rie de Partid pe ultimele luni al anului 1951.)

135 Az 1956-os népszámláláson Kolozsvár lakosságának 47,9%-a vallotta magát magyar nem-
zetiségûnek (74.155 fõ). Ezenkívül 4.530 fõ, az összlakosság 2,9%-a tartotta magát zsidó
nemzetiségûnek. A kolozsvári zsidók döntõ többsége magyar anyanyelvû volt. Nyárády
R. Károly: Erdély népesedéstörténete. Budapest, KSH Levéltára, 2003. 426.



Munkahipotézisek: kirakat, gettó vagy üvegház?

Miután körbejártuk a Magyar Autonóm Tartomány megalakításának tör-
ténelmi hátterét és következményeit, érdemes megállni egy pillanatra és fel-
tenni a kérdést: mi is volt ez a tartomány? Hogy a MAT nem volt autonóm de
igenis magyar, errõl megítélésem szerint meggyõzõ képet nyújtanak az elõb-
biekben hivatkozott források. Lépjünk most tovább, és térjünk át a MAT által
betöltött történelmi szerephez.136

Magyar kirakat, magyar gettó vagy magyar üvegház jött tehát létre a Szé-
kelyföldön 1952-ben?

A kirakat-tézis szerint a MAT nem volt több mint „lényegtelen engedély
az elégedetlen magyar kisebbség felé”, ahogyan a bukaresti brit követ fogal-
mazott a tartomány létrehozása után.137 Hasonlóan vélekedtek tekintélyes
szakértõk, mint például Robert R. King és Schöpflin György az 1970-es évek-
ben megjelent tanulmányaikban,138 és ma is széles körben elfogadott tézis
a MAT kizárólagos kirakat-jellege. Az említett szerzõk arra utalnak, hogy a to-
talitárius jellegû kommunista rendszerben elképzelhetetlen bármiféle auto-
nómia, valamint arra, hogy az 1950-es évek Romániájában erõsen mûködtek
a hatalom helytartóiban az önkorlátozó reflexek és az öncenzúra, tehát a helyi
magyar nemzetiségû kommunista elittõl is távol állt bármiféle autonó-
mia-koncepció. Tegyük hozzá, ez a rendhagyó módon kiválasztott elit (kezd-
ve Csupor Lajossal) egyszerûen nem volt arra „beprogramozva”, hogy önálló-
an gondolkodjon vagy szuverén döntéseket hozzon. Ebben az értelemben
a helyi magyar elit az egyre olajozottabban mûködõ romániai hatalmi gépezet-
nek volt az egyik eleme.

Mindezzel egyet lehet érteni, de a toposszá vált kirakat-tézis nem képes
néhány fontos kérdést megválaszolni. Minek tulajdonítható az erdélyi ma-
gyar és (ami fontosabb) a román társadalom ellentétes reakciója a MAT létre-
hozása kapcsán? Ha egyetértünk azzal, hogy egyes szavak, egyes kifejezések –
és kétségkívül ilyen az autonómia szó, napjainkban is – rendkívül erõs szimbo-
likus és érzelmi jelentõséggel bírnak Erdélyben, nem becsülhetjük le az alkot-
mányvita során elhangzott „híreszteléseket” és rémhíreket. A tartomány lét-
rehozása a már meglevõ etnikai versengés „katalizátorává” vált azáltal, hogy
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136 Csupán elméleti kapaszkodókat, egyfajta szempontrendszer kívánok felállítani az elvég-
zendõ levéltári mélyfúrásokhoz.

137 Bucharest, 25th July 1952. Creation of an autonomous area for the Magyar minority. Pub-
lic Record Office, London, Foreign Office 371/Political correspondence. 100794.

138 Schöpflin György: Magyarok Romániában. Párizs, Párizsi Magyar Füzetetek, 1979.; Robert
R. King: Minorities under Communism. Harvard, Harvard UP, 1973.



külön vitát volt képes tematizálni. Szóljunk továbbá az új határok jellegérõl.
Összekötõ vagy elválasztó határ született 1952-ben? A hivatalos propagandá-
val szemben, mindkét nemzetiség úgy látta, ez a képzeletbeli „határ” egyálta-
lán nem köt össze. A román lakosság azt érezte, hogy az új határ kiemeli az
„idegen” tartományt az ország testébõl, és ezúttal egységét is megkérdõjelezi.
A helyi magyar lakosság viszont egy újabb „kis magyar világot” látott a Sztálin-
tól ajándékba kapott MAT-ban. A remélt autonómia helyett, egy másik nép-
szerû tézis szerint, a székelyek nem mást, mint egy ideiglenes és bármikor fel-
számolható „magyar gettót” kaptak.139

A gettó-tézis támogatói negatívan értékelik tartomány történelmi szerepét:
létrehozása átmenetileg javította a magyarok pozícióit és nyelvhasználati jogait
a döntõen magyarlakta Székelyföldön, ugyanakkor a Székelyföld „megtartása”
Erdély többi magyarlakta részei és legfontosabb városai (például Kolozsvár) „fel-
adását” jelentette.140 Tény, hogy az 1950-es években kezdõdõ iparosítás Erdély vá-
rosainak etnikai arculatát is megváltoztatta,141 valamint az is, hogy a magyar tan-
nyelvû oktatási és felsõoktatási intézetek fokozatos megszüntetése a MAT-on kí-
vül már az 1950-es évek második felében elkezdõdött.

Egy lényeges elemet viszont érintetlenül hagy ez az értékelés, vagyis a get-
tó kifejezés többértelmû kicsengését. Izraelben ma izgalmas történészviták
folynak az Ancien Régime idején Európában megépített gettókról, vagyis azok-
ról a falak által körbezárt városrészekrõl, ahol a zsidó vallású lakosság élt zárt
közösségben.142 A hagyományos értékelés szerint a gettórendszer negatív ha-
tással volt, mivel a zsidók társadalmi életét mereven és diszkriminatív módon
szabályozta. De egy újabb felfogás szerint pontosan ez az elzártság jelentette
a legbiztosabb védelmet a kontinens minden részében szétszórtan élõ közös-
ségeknek.

A gettó tehát egy újra és újra átértékelt (és átértelmezhetõ) paradigma.
Ha mindezt az erdélyi kontextusba helyezzük, ugyanazzal a kettõséggel kell
szembesülnünk. A székelyföldi „magyar gettót” úgy is lehet értelmezni, mint
egy olyan szerkezet, amely etnikai zártságának köszönhetõen könnyebben ki-
védte a nemzetállam által folytatott homogenizációs politikát. A magyar la-
kosság kimondottan igényelte egy olyan „kis magyar világ(ok)nak” a fennma-
radását, ahol nem volt szükséges a magas szintû román nyelvtudás, mert
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139 Ezt hangsúlyozza például Walker Connor: The national question in Marxist-Leninist theory
and strategy. Princeton, Princeton UP, 1984. 340–342.

140 Vincze, 2003. XXI.
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a (magyarok által vezetett) helyi közigazgatási szervekkel magyarul lehet
érintkezni vagy esetleg „elintézni” az ügyeket.

Végezetül egy olyan munkadefinícióról szólnék, amit eddigi kutatásaim
alapján állítottam fel: a MAT mint üvegház. Az üvegház az a szerkezet, amely-
nek köszönhetõen alkalmatlan éghajlaton is lehetségessé válik bizonyos növé-
nyek és gyümölcsfajták termesztése. Tehát nem spontán folyamatról van szó.
A MAT kulturális üvegházként jött létre a székely társadalom számára: a virág-
zó és sokat támogatott színházak, mûvelõdési házak és néptánc csoportok ki-
emelkedõ szerepet játszottak az archaikus – netán folklorizált – székely identi-
tástudat megõrzésében. Ugyanakkor a MAT létrehozása teljesítette egy város-
nak, Marosvásárhelynek a kulturális-gazdasági központ szerep iránti görcsös
vágyát. A MAT üvegháza alatt olyan fejlett, modern kinézetû „nagyvárossá” –
az akkori zsargont követve – kezdett átalakulni, mint a példaként emlegetett,
évtizedeken át irigyelt Kolozsvár.

Ám az az üvegház, amelyben a MAT, és fõleg Marosvásárhely fejlõdött,
mégis egy másik (román) kulturális közeg szabályai szerint mûködött. Vegyük
például a nyelvkérdést. Nem ritkán találkozni a levéltárakban ilyen vagy ehhez
hasonló – a törvény szerint „magyarul” gépelt irattal: „A tartományi pártszerve-
zetnél nem planifikálják a telefon beszélgetéseket, megtörténik az, hogy az éjje-
li szolgálatos 3–4-szer hívja fel a rajonokat, mert elõször organelor conducatoa-
re azután az agrár szekció majd a propaganda szekció különbözõ telefon értesí-
tések leadásával. […] Csupor elvtárs felel a szektorul verificare munkájáért.
Azonban Csupor elvtárs idáig, csak egyszer vett reszt a szekció ülésén.” [sic!]143

A MAT által biztosított üvegház egy új habituális szerkezetet közvetített
a lakosság felé: ennek legfontosabb eleme nem a kommunista párt hivatalos
ideológiája volt, hanem az egalitárius társadalomkép és a népies (magyar) kultú-
ra. Így nevelkedett Romániában az 1950-es években a „kisebbség többsége”:
a Sztálin által tervezett üvegházban.

STEFANO BOTTONI

Formation of the Stalinist “Little Hungary” (1952)

This study tries to reconstruct the conditions and consequences of the format-
ion of the Hungarian Autonomous Region (MAT) established in 1952 for the Hun-
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garians living in a block in the Székely region, in the heart of Romania, under pres-
sure from the highest Soviet leadership and in the following context: 1) Soviet im-
perial and Stalinist nationality politics; 2) the keystone of the Transylvanian questi-
on, i.e. the Soviet-Romanian attempt to integrate the mainly Hungarian populated
Székely Land into the Romanian communist system; 3) the survival strategies of
the local society and the search for a role on the part of the new elite in the first deca-
de of communism.

MAT as a greenhouse. A greenhouse is a structure where certain plants and fruits
can be grown despite an unsuitable climate. Therefore it is not a spontaneous pro-
cess. MAT became established as a cultural greenhouse for Székely society: flouris-
hing and much supported theatres, community centres and folk-dance groups play-
ed an outstanding role in preserving the archaic, perhaps folkloric, Székely identity
consciousness. At the same time, the establishment of MAT fulfilled the specific de-
sire of one town, Marosvásárhely, for the role of a cultural and economic centre. In
the MAT greenhouse it began shaping into a modern-type ‘large town’, in the jargon
of the time, such as exemplary Kolozsvár, which had been envied for decades.

However, the greenhouse, where MAT and especially Marosvásárhely develo-
ped, worked according to the rules of another, (Romanian) cultural medium.

The greenhouse provided by MAT mediated a new habitual structure to the
population. Its most important component was not the official ideology of the com-
munist party but an egalitarian social image and folk (Hungarian) culture. That was
how the “majority of the minority” grew up in Romania, in the greenhouse desig-
ned by Stalin in the 1950s.
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Határ, amely összeköt

1952 júliusában–szeptemberében Romániában új belsõ határokat
húztak meg, amirõl a korabeli sajtó, a Magyar Autonóm Tartomány

kapcsán, így írt: „a határ nem választóvonal lesz, hanem a testvériségnek és
bizalomnak olyan jele, amely összeköt.” A határ, definíciószerûen, két enti-
tás elválasztására szolgál. A határ funkciója, hogy összekössön – a kommu-
nista párt átalakuló nemzetiségi politikája következtében ez a paradoxon
osztja meg és uralja az ezt követõ években a romániai magyar társadalmat.

Romániában a területi-adminisztratív átalakítás átvette a szovjet mo-
dellt, létrehozta a nemzetiségi kérdés kezelése és megoldása szovjet, egészen
pontosan sztálini (azaz Sztálin, mint nemzetiségügyi népbiztos által kidolgo-
zott és gyakorlatba ültetett) valóságát. A szovjet modell átvételének egyedülál-
ló esete volt ez az akkoriban népi demokratikusnak nevezett államokban: egy
nemzetiségi autonóm tartomány született. A Magyar Autonóm Tartomány
kialakulásának állomásait, körülményeit, az új adminisztratív keretek közé
kerülõ társadalom állapotát, reakcióit vizsgálom ebben az írásban.

Romániában az 5/1950-es törvény alapján 1950 szeptemberében lépett
életbe az új területi-közigazgatási felosztás. Hivatalosan rajonálásnak nevez-
ték, bár nemcsak az jellemezte, hogy a járások helyett ún. rajonokat alakítot-
tak, hanem az is, hogy a megyék összevonásából tartományokat hoztak létre.
Eszerint az országot 117 rajon, 28 tartomány, 148 város és 4052 község alkot-
ta,1 ebbõl 11 erdélyi tartomány volt. A térképet vizsgálva joggal mondhatjuk,
hogy az új határok a történelmileg kialakult felosztást, a természeti-földrajzi
tagoláshoz is igazodva, csak a nagyobb országrészek között tartották tisztelet-
ben. Nem alakultak olyan szerkezetek, amelyek ezeket a történelmi határo-
kat metszve, moldvai és erdélyi, vagy havasalföldi és erdélyi részeket egyesí-
tettek volna. Egyetlen kivétel: Predealt Brassóhoz – azaz ahogy az 1950. au-
gusztus 23. tiszteletére történt ünnepélyes átkeresztelés után nevezték:

1 Nem számítva a fõváros, Bukarest rajonjait. Veress 2002: 199.



Sztálinvároshoz – csatolták. Egyes szerkezetek Erdélyben addig össze nem
tartozó vidékeket fogtak egybe: Zilah Kolozsvárhoz, Szilágysomlyó Nagyvá-
radhoz, Nagykároly Nagybányához, Gyulafehérvár Dévához, Felsõvisó
Besztercéhez, Balázsfalva Marosvásárhelyhez került. Akadt olyan megye is,
amelyet kétfele daraboltak: Csík megyébõl Gyergyó Maros, Csík pedig Sztá-
lin tartomány része lett.

A minket érdeklõ vidék, a történelmi Székelyföld két tartomány között osz-
lott meg. Maros tartomány hat rajonból állt: Marosvásárhely, Ludas, Dicsõszent-
márton, Régen, Erdõszentgyörgy, Gyergyó. Sztálin tartomány rajonjai: Brassó,
Rákos, Udvarhely, Csík, Kézdi és Sepsi. Ez rövid átmeneti állapotnak bizonyult,
csupán két évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy újrarajzolják a térképet.

1952: új nemzetiségi politika Romániában

1952. július 18-án jelent meg a párt lapjában, a Scânteia-ban a Román
Népköztársaság új Alkotmányának tervezete, 1952. szeptember 24-én pedig
összeült a Nagy Nemzetgyûlés. Az 1948 márciusában megválasztott testület-
nek ez volt az utolsó ülésszaka, és az 1948. április 12-i Alkotmány után ezt az
új alaptörvényt is megszavazta,2 valamint az új választási törvényt. Ezután no-
vember 30-ára új nemzetgyûlési választásokat írtak ki. A történészek meg-
egyeznek abban, hogy 1952-ben egy korszak lezárult, egy másik elkezdõdött
a második világháború utáni szocialista Románia történetében. A vízválasztó
azonban nem az új Alkotmány volt, hanem még azt megelõzõen az ún. „jobb-
oldali elhajlók” ellen indított támadás, a párt vezetõ csoportja egységének,
Gheorghiu-Dej pártfõtitkár egyeduralmának a megerõsödése. Mindez azon-
ban csak része volt egy általánosabb, a szovjet tömb országaiban zajló folya-
matnak: a „cionista összeesküvõk”, a zsidó és más kisebbségi származású ve-
zetõk elleni fellépésnek. A folyamatot 1951 novemberében a csehszlovák
kommunista párt fõtitkára, Rudolf Slansky letartóztatása indította el. Romá-
niában az 1952. február 29.–március 1-i központi bizottsági plenárison érte
az elsõ támadás az akkori KB titkár és pénzügyminiszter Luka Lászlót, és imp-
licit módon társait, Ana Pauker külügyminisztert és Teohari Georgescu bel-
ügyminisztert (a vezetés „moszkovitának” nevezett szárnyát). Úgy tûnik,
a hatalommegerõsítõ manõvert Moszkvában határozták el, és a jelzést, hogy
eltávolíthatja a hatalmi vetélkedésben vele szembenállókat, szintén
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2 Az alkotmány számos bekezdést szó szerint átvett az 1936-os szovjet alaptörvénybõl. R.
Süle 1990: 224.



Moszkvából kapta Gheorghiu-Dej, de a taktikát helyben dolgozták ki, még-
pedig szovjet tanácsadók segítségével és felügyeletével.3 Luka ellen KB ko-
misszió indított vizsgálatot, majd a május 26–27-i plenárison elhatározták
a pártból való kizárását. Június 2-án Gheorghiu-Dej lett a miniszterelnök –
azaz nyilvánosan is a pártállam egyszemélyes vezetõje. Július 5-én felmentet-
ték külügyminiszteri tisztségébõl Ana Paukert. Teohari Georgescut már a má-
jusi plenáris másnapján, május 28-án menesztette Gheorghiu-Dej embere,
Alexandru Drãghici. Az új alaptörvény ily módon a Gheorghiu-Dej körüli
egységben megerõsödõ román pártvezetés sztálinista alkotmánya.

Az utóbbi években megjelent, az ötvenes évek Romániájával foglalkozó
könyvek szaktekintélyeknek számító román vagy külföldi szerzõi (Victor
Frunzã, Stelian Tanase, Denis Deletant, Robert Levy) nem említik az
1952-es évvel kapcsolatban az új alkotmánynak az országszervezés, a nemzeti-
ségi kérdés kezelésének szempontjából sajátos kitételét: a MAT megalakítá-
sát. Az évtizedekkel ezelõtt nyugaton megjelent könyvek szerzõi (Stephen
Fischer-Galaþi, Ghiþã Ionescu) sem méltatták különösebb figyelemre az ese-
ményt. Ionescu három mondatot írt arról, hogy az alkotmány egyik pontja au-
tonómiáról beszél, hozzátéve, hogy a tartomány területén is érvényesek a köz-
ponti rendeletek és határozatok, azaz már születésekor sem volt semmiféle
esélye annak, hogy ez a tartomány egy központ alatti egységgé („some sub-fe-
deral unit”) váljon.

Természetesen vannak történészek, akiket nem hagy közömbösen
a MAT létrejötte és mûködése, és behatóbban foglalkoznak a jelenséggel –
csak éppen nem saját kutatásokra, hanem a korabeli sajtóra, az elmúlt törté-
nelmi korszakban Romániában kiadott, ideológiával átitatott kiadványokra,
az azokban megfogalmazott gondolatokra támaszkodnak. Például az
1995-ben megjelent A romániai magyarok címû könvvben a szerzõk, Nicolae
Endroiu és Vasile Pusºcaº alaptétele: 1944 után a magyar nemzetiség privilegi-
zált helyzetben volt, a MAT ennek egyik bizonyítéka. Szerintük a tartomány
a helyi néptanács által elfogadott „szabályzat” szerint mûködött (mint tud-
juk, ennek a szabályzatnak a kidolgozása és elfogadása csak ígéret maradt),

128 GAGYI JÓZSEF

3 Dennis Deletant szerint „bár a tisztogatásra a jel Sztálintól jött, az áldozatok kiléte magá-
tól értetõdött – és Dej a szovjet tanácsadókra hallgatva saját érdekében is cselekedett.
Az »elhajlók«, Ana Pauker, Luka és Georgescu elleni vádakat Constantinescu, Chiºinevs-
chi és Mogyorós Sándor eszelték ki és véglegesítették, a szovjet tanácsadók szoros felügye-
lete alatt, akik közül a legfontosabb volt Alexandr Mihaijlovics Szaharovszki, a biztonsági
problémák tanácsadója a Belügyminisztériumban. Egy másik tanácsadó, akire hallgattak,
Mark Boriszovics Mitin, a SZKP KB tagja, a For a Lasting Peace, for a Peoples Democracy
folyóirat fõszerkesztõje.” Deletant 2001: 185.



valamint „a magyar kulturális és ideológiai tevékenység különlegesen inten-
zív volt ebben az idõszakban”.4 Hasonló ideológiára és tudásra alapozott isme-
ret elegendõ arra, hogy napjainkban a médiában román közszereplõk idõn-
ként a MAT-ról az árnyalatok mellõzésével, pillanatnyi politikai érdekekre fi-
gyelve nyilatkozzanak. Mindezek miatt úgy gondolom, ennek a témának az
alapos feltárása, vizsgálata, és ennek nyomán egy árnyalt tudományos állás-
pont kialakítása inkább a magyar kutatókra hárul.

A második világháború utáni Romániában élõ magyar kisebbség helyze-
tét vizsgáló elsõ tanulmányok egyike 1963-ban jelent meg, szerzõje Telegdi
Elek. Az idõszakot három nagyobb részidõszakra osztja: az elsõ jellemzõje
„a magyarok szövetsége a többségi románsággal”, a másodiké, mely 1952-tõl
az ’56-os forradalom utáni tömeges megtorlások kezdetéig tart, a „taktika és
együttélés”, míg az utána következõ harmadiké „a magyar kisebbség szocialis-
ta jelszavak fedezetében történõ perzekuciója”. A második szakaszban min-
den területen elszigetelik, vagy módszeresen eltávolítják a vezetésbõl a ki-
sebbségek tagjait. De Sztálin halálát követõen Romániában a sztálinista veze-
tõk óvatosak: egyszerre propagálják a jogegyenlõséget és erõsítik
a centralizációt, valamint a „románosítási politikát”. Létrejön a MAT, de „való-
jában ahhoz képest, amelyeket azelõtt a Magyar Népi Szövetség élvezett, a ro-
mániai magyarok jogainak korlátozásáról van szó”, megindul a nagyobb váro-
sok számarányának mesterséges átalakítása, és Kolozsváron, valamint más, ak-
kor még magyar többségû nagyvárosokban, ellentétben Marosvásárhellyel,
magyar intézményeket számolnak fel, anélkül, hogy újakat hoznának létre.5

Schöpflin György 1979-ben megjelent összefoglalásában a belsõ el-
nyomás és formális engedmények kettõségét tartja jellemzõnek a MAT
megalakításával teremtett helyzetre. A fordulópontot véleménye szerint
Gheorghiu-Dej-nek 1953 januárjában tett kijelentése jelenti, mely sze-
rint Romániában végleg megoldódott a nemzetiségi kérdés. Ez a nyilatko-
zat a késõbbiekben ürügyül szolgált, hogy bárkit, aki nemzetiségi politiká-
jukat kritizálta, a sovinizmus vádjával illessék. Az engedmények kirakatjel-
legét bizonyítja, hogy a MAT Statútuma soha nem készült el, az
autonómia csupán nevében létezett, a tartomány szervezete semmiben
sem különbözött a többi tartományétól, ugyanakkor „létére hivatkozva
megtagadták, hogy más területeken magyar kulturális intézmények
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jöjjenek létre; ez a tartomány így voltaképpen »magyar gettónak« bizo-
nyult.” (Schöpflin 1979: 39)

Lipcsey Ildikó véleménye szerint a MAT abban különbözött az ország
többi tartományától, hogy a helyi lakosság természetes állapotát ismerték el
a keretek kialakításával.6 Ez a gesztus egyrészt, látszólag, az egység eszmét ta-
gadta. Másrészt lehetõséget adott arra, hogy Gheorghiu-Dej bejelenthesse:
Romániában megoldották a nemzetiségi kérdést,7 és ez alapot teremtett a ké-
sõbbiekben a központi nemzetiségi szerkezeteknek (a Magyar Népi Szövet-
ség, a Nemzetiségi Minisztérium) az elzárkózás lehetõségét hordozó, ideje-
múlt intézményekké nyilvánítására és megszüntetésére.

Tóth Sándor álláspontja a MAT létrehozása szempontjából igen határo-
zott: az a romániai magyarság szervezetileg reprezentált, kollektív személyisé-
gét, a képviselõ Magyar Népi Szövetséget meggyengítõ, majd felszámoló
„szalámitaktika” utolsó lépésének tekinthetõ. (Tóth 1990: 47.) A sikeres ér-
dekmegosztás eredményeként akkoriban ezt csak kevesen vették észre.
Mindazok a vezetõk, akik Marosvásárhelyen hatalmat szereztek, új, alakuló
intézmények élén növelték hatalmukat, nem gondolkozhattak úgy, mint a ko-
lozsváriak, akik hatalmukat, pozícióikat, intézményüket féltették. Tóth Sán-
dor egy korabeli belsõ jelentés8 társszerzõje is. A jelentésben külön alfejezet
foglalkozik a kérdéssel: hogyan viszonyul a romániai magyar értelmiség
a MAT létrehozásához, szerepéhez. Egyértelmû az aggodalom: Kolozsváron
és más helységekben a magyar nyelvûség visszaszorítása tapasztalható; a ma-
gyar intézmények mûködését korlátozzák, a MAT-ba való átköltöztetésüket
lebegtetik, román társintézményekkel való összevonásukról beszélnek.
A „Románia közepén megalakuló kis Magyarország” kép él azokban, akik
a tartomány határain belül vannak; „kirakat-tartomány”-nak látják és nevezik
azok a mérvadó értelmiségiek, akik a tartományon kívül élnek. Ez az 1952-tõl
kialakuló helyzet a romániai magyarság máig élõ, alapvetõ területi, de ezen
túl, a mentalitásban is kimutatható megosztottságát mutatja.9
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6 Lipcsey Ildikó 1987-ben megjelent írása a MAT-ra emlékeztetett a megalakulás 35-ik év-
fordulóján.

7 Igazság 1953. január 29.
8 A jelentés címe: A magyar értelmiségi körökben jelentkezõ burzsoá-nacionalista befolyá-

sok elleni harc néhány problémája. A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem RMP-alap-
szervezete bürójának megbízásából készült jelentés. 1954. december – 1955. március. Tör-
téneti kényszerpályák… 179–190.

9 Ide sorolom a mai, úgynevezett „belsõ anyaország”-ra, más területek magyarságának sor-
sától függetlenül kialakítandó „Székelyföld-autonómiára” vonatkozó elképzeléseket.



Vajon az 1952-es alkotmánnyal, a MAT létrehozásával új nemzetiségi po-
litikát alapoztak volna meg Romániában?

Mélykúti Ferenc szerint igen: a nemzetiségi intézmények, a megszûnõ
Magyar Népi Szövetség kivételével, 1956-ig még gyakorlatilag érintetlenek
maradtak és mûködhettek, de ekkor jött létre az a politikai-ideológiai alap,
amely megkönnyítette a nemzetiséget homogenizáló hatalmi szándékot.
A párt nemzetiségi politikája kétarcúvá vált, a hivatalos rendeletek és utasítá-
sok mellett egyre nagyobb volt a szerepük a titkos, csak szóban közvetített uta-
sításoknak, rendeleteknek.10

Az, hogy a Szovjetunióban a sztálini útmutatás szerint megoldották
a nemzetiségi kérdést, és ennek eredményeként autonóm köztársaságok és
autonóm tartományok születtek, köztudott volt az ’52-es alkotmány elõtt is.
Romániában azonban, tudomásom szerint, eddig az idõpontig nem került
nyilvánosságra olyan román pártjavaslat, amely magyar vidékek autonóm ad-
minisztratív szerkezetbe, tartományba való összefogását tervezné, megenged-
hetõnek tartaná. Vincze Gábor szerint mivel „a Székelyföldet két román több-
ségû tartomány között osztották fel (1950-ben – G. J.) […] a nyilvánosság
elõtt a Magyar Autonóm Tartomány létrehozásának egyik indoka a fenti sérel-
mes intézkedés megszüntetése volt.”11 Kutatásaim során a levéltárban, vala-
mint az 1952 júliusa és októbere között megjelent sajtóanyagban nem buk-
kantam annak nyomára, hogy valaki nyilvánosan is sérelmesnek tartaná az
1950-es felosztást, és hogy az új szerkezetet a sérelem megszüntetéseként ke-
zelte volna. Azt is vizsgálandónak tartom, mennyire volt román többségû
a két tartomány. Az biztos, hogy a Maros tartományi elsõ titkár, Nagy Mihály
1951-ben történt leváltásáig mindkét tartományban magyar elsõ titkár volt.12

A MAT elsõ lépései

Azok, akik csak közigazgatás-történeti szempontból vizsgálják a MAT-ot, sa-
játos helyzetet rögzíthetnek. Ugyanis ez egy olyan területi-adminisztrációs
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10 Lásd Mélykúti Ferenc kéziratát: A magyar nemzeti kisebbség helyzete Romániában
1944-tõl 1968-ig, különös tekintettel a Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartományra.
Doktori disszertáció, 1993. 22–23.

11 Lásd Vincze Gábor: Nemzeti kisebbségtõl a „magyar nemzetiségû románokig”. Illúziók és
csalódások. Fejezetek a romániai magyarság második világháború utáni történetébõl.Státus, Csíksze-
reda, 1999. 80.

12 Sztálin tartományban az az 1911-ben Marosvásárhelyen született, a városban illegális
múltjáról ismert Csupor Lajos, akit 1952. július 23-án az alakuló Magyar Autonóm Tarto-
mány pártbizottsága elsõ titkárává neveznek ki.



szerkezet, amely megalakulásának pontos idejét nehéz behatárolni. Az bizonyos,
hogy 1952. szeptember 24., a létrehozását szentesítõ új Alkotmány megszavazá-
sa elõtt már mûködött.13 Annál könnyebb behatárolni a megszûnését: 1960. de-
cember 18., a Nagy Nemzetgyûlés alkotmánymódosítása.

A MAT egy adminisztratív keretbe egyesítette a történelmi Székelyföld
kistájait (valamint Szászrégen és Maroshévíz környékét). A mából visszate-
kintve úgy fogalmazhatok, hogy utoljára ekkor volt egységes régió a Székely-
föld. A MAT története: a Székelyföld ötvenes évekbeli története.

1952. július 18-án nyilvános vitára bocsátották a Román Népköztársaság
új Alkotmányának tervezetét. Ebben az Államrendrõl szóló fejezetben a kö-
vetkezõ olvasható:

„19. szakasz. – A Román Népköztársaság Magyar Autonóm Tartománya a kom-
pakt magyar székely lakosság által lakott területbõl áll, és az Autonóm Tartomány
lakossága által megválasztott, autonóm adminisztratív vezetõsége van. A Magyar
Autonóm Tartomány rajonjai: Csík, Gyergyó, Udvarhely, Régen, Erdõszent-
györgy, Sepsiszentgyörgy, Marosvásárhely, Kézdivásárhely, Toplica. A Magyar

Autonóm Tartomány adminisztratív központja Marosvásárhely város.

20. szakasz. – A Román Népköztársaság törvényei, az állam központi szerveinek
rendeletei kötelezõek a Magyar Autonóm Tartományban.

21. szakasz. – A Magyar Autonóm Tartomány Szabályzatát a Magyar Autonóm
Tartomány Néptanácsa dolgozza ki és jóváhagyás végett a Román Népköztársa-
ság Nagy Nemzetgyûlése elé terjeszti.”14

Az ezt követõ napokban, még azelõtt, hogy az új alkotmányt megszavaz-
ták volna, kialakítják az új tartomány párt- és államszerkezetét. Július 23-án
este beiktatják az új tartományi pártvezetõséget (elsõ titkár, titkárok, büróta-
gok), valamint a Tartományi Pártkollégium tagjait. A tartományi pártbizott-
ság elsõ titkára Csupor Lajos (aki elõtte Sztálin tartomány elsõ titkára volt),
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13 A Román Munkáspárt Központi Bizottsága mellett mûködõ Központi Pártellenõrzõ Ko-
misszió (Comisia pentru Controlul Partidului, CCP) kiküldöttje, Tãrãboi elvtárs mond-
ta a tartományi pártkollégium 1952. augusztus 15-i gyûlésén: mivel a Magyar Autonóm
Tartomány már kialakult, és vannak elvtársak, akik jól ismerik a rajonokat, ezért meg kell
állapodni a munkatervben, hogy mindenki megismerhesse a tartomány sajátosságát/speci-
fikumát, mert az a legfontosabb, hogy megismerjék a nemzeti helyzetet és az ellenség meg-
nyilvánulásait. Lásd: Arhiva Naþionalã a Judeþului Mureº [Maros Megyei Állami Levél-
tár] a továbbiakban: ANM. Fond 1134 Comitetul Regional Mureº al PCR [az RKP Ma-
ros Tartományi Bizottsága] a továbbiakban: CRMP, 1952/53: Colegiul de Partid, 1–8.

14 Buletinul Oficial al Marii Adunãrii Naþionale a Republicii Populare Române. Nr 1. 1952. szep-
tember 27.



a titkárok: Lucaci Vasile (Lukács László) szervezési titkár (azelõtt is ezt a funk-
ciót töltötte be), Kapusi József agrártitkár (azelõtt gazdasági titkár volt), Szász
Mihály gazdasági titkár (azelõtt gazdasági osztályvezetõ), Szövérfi Zoltán pro-
paganda és agitációs titkár (azelõtt propaganda és agitáció osztályveze-
tõ). Ebben a vezetõségben még egyetlen román sincs és ez az állapot nem is
tart csak igen rövid ideig. 1953 januárjában már Bãþaga Ioan a szervezési tit-
kár, tehát a második ember, Lukács a propaganda és agitációs titkár, Szövérfi
újra propaganda és agitációs osztályvezetõ. Rögtön ezután összeállítanak egy
munkatervet, és ennek nyomán, 1952. július 24–30. között a pártszervek és
az államhivatalok élén végrehajtják a cseréket, átveszik az ide sorolt rajono-
kat, és átadják azokat, amelyek más tartományokhoz kerültek.15

A Tartományi Néptanács elnöke Bugyi Pál (azelõtt Sepsi rajon elsõ titká-
ra, tehát mondhatni, hogy Csuporral együtt jött), alelnökök: Bodor András
(azelõtt is alelnök), Lungu Gheorghe (azelõtt is a Néptanácsnál dolgozott),
titkár Radu Stefan (azelõtt a tartományi pátbizottság mezõgazdasági osztály-
vezetõje).

Július 29-én már meg is tartja elsõ ülését a Magyar Autonóm Tartomány
ideiglenes Végrehajtó Bizottsága.16 Egyetlen fontos napirendi pont: a gabona-
betakarítás, a cséplés, a beszolgáltatás helyzete.

Augusztus folyamán átszervezik az új tartományhoz tartozó pártaktívát,
számba veszik a párttagokat. Ennek keretében a pártiratok állapotáról is hely-
zetkép készül, amelybõl kiderül, hogy igen nagy a rendetlenség. Rengeteg az
elveszett tagkönyv, a párttagok személyi dossziéjából készült kartotékok 45
százaléka hiányzik, ezt utólag kell elkészíteni túlórázással – panaszkodik
a pártkönyvek és párttag-nyilvántartás részleg vezetõje. A rajonbeli káderek
felkészületlenek: Udvarhely rajon részlegvezetõje például nem tudja, mi a te-
endõ a párttagkönyv megrongálása, elvesztése esetén.17

Az év végi statisztikák szerint a tartományban 21.598 párttag van, közü-
lük 3.880 román és 17.583 magyar nemzetiségû. Vidéken 428 községben van,
77-ben (15%) nincs párt-alapszervezet. Az utóbbiak nagyobb része román te-
lepülés Szászégen és Marosvásárhely rajonokban. Kézdi, Sepsi és Udvarhely
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15 ANM, Fond 1134 CRMP, 45/1952/45, Planuri de Mãsuri ºi Planuri de Muncã, 105–109.
16 Elõre, 1952. augusztus 3.
17 ANM, Fond 1134 CRMP, 55/1952. 183–186. Secþia organelor conducãtoare de partid, sin-

dicat ºi UTM, Raport de activitate a sectorului carnete de partid ºi evidenþa membrilor,
18. august 1952.



rajonokban viszont minden községben van pártalapszervezet.18 A párttagok
aránya a teljes lakosságoz viszonyítva mintegy 2,9%.

A pénzügyi fegyelem gyengesége miatt Sepsiszentgyörgy rajonban július vé-
gén ellenõrzést végeznek, és az eredményekrõl augusztus 1-jén számolnak be.
Eszerint megállapították az adóbegyûjtés elégtelenségét, ami alapvetõen hozzájá-
rult ahhoz,hogyne teljesítsék a pénzügyi tervet.Mindabból, amit tapasztaltak,ki-
világlik,hogy„a Luka László-,Ana Pauker-,TeohariGeorgescu-féle jobboldali el-
hajlásnak mély gyökerei vannak Sepsiszentgyörgy rajonban”.19

Az új tartomány élelemellátásának kérdéseit augusztus 11-én tekintik át. Je-
len van a gyûlésen Csupor Lajos elsõ titkár, Szász Mihály gazdasági titkár, a beszá-
molót a Tartományi Néptanács Kereskedelmi Igazgatóságának vezetõje, Kovács
Sándor (aki eddig is ebben a funkcióban volt) tartja.20 Kiderül, hogy igen rossz
a húsellátás: Marosvásárhelyen az elmúlt hetekben hetente négy napon osztot-
tak húst, de ez berbécshús21 volt, amit ímmel-ámmal vettek az emberek. Sepsi-
szentgyörgyön viszont már 3 hónapja nem osztottak húst, ezért Csupor Lajos
úgy dönt, hogy ezután a marosvásárhelyi húsadag negyedét (egy napi berbécs-
hús-adagot) át kell irányítani Sepsiszentgyörgyre. Vlahicán, a jelentõs munkás-
központban az eltelt hetekben 4500 kilogramm húsra lett volna szüksége, ehe-
lyett csak 1400 kilogrammot tudtak odaszállítani.

Marosvásárhelyen megszokott dolog a sorban állás. A zöldség-, gyü-
mölcsellátással és -árusítással foglalkozó Partizán Vállalat nem intézkedett
a több helyszínen történõ árusítás érdekében. A vezetõség arra hivatkozik:
olyan kevés az áru, hogy az a létezõ üzletek ellátására sem elegendõ. Csupor
Lajos javasolja, hogy vagy erõsítsék meg, vagy cseréljék le a Partizán vezetõsé-
gét. Egyébként egy augusztusi néptanácsi jelentés szerint „szövetkezeti vona-
lon” a lakosság zöldséggel és gyümölccsel való ellátására 2445 tonna termékre
lett volna szükség, ám ebbõl csak 213,6 tonnát (8,7%) tudtak biztosítani.22

Komoly gondok vannak az új rajonok ellátásával. A Sztálin tartományi ke-
reskedelmi egységek felszerelés nélkül adták át a rajonok üzleteit, ezt
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18 ANM, Fond 1134 CRMP, 51/1952. 1–10. Tabele statistice lunare cu privire la membrii ºi
conducere de partid.

19 ANM, Fond 1134, CRMP, 57/1952. 119–122. Secþia Plan-Finanþe-Comerþ-Cooperaþie,
Referat asupra cercetãrii aparatului financiar al Sfatului Popular Raional ºi oraºul Sfîn-
tu-Gheorghe. 1 august 1952.

20 A továbbiakban az itt elhangzottakból idézek. ANM, Fond 1134 CRMP, 57/1952.
122–125. Secþie Plan, Finanþe, Comerþ ºi Cooperaþie. Jegyzõkönyv, felvétetett 1952. au-
gusztus 11-én az ellátással kapcsolatos problémák megtárgyalásáról szóló munkaülésen.

21 Ld. birkahús.
22 ANM, Fond 583 SPRM, 1/vol.2/1952. 141–145. Consiliul Executiv regional, Raport

asupra aprovizionãrii populaþiei cu legume ºi fructe.



jelentették is a minisztériumnak, ahonnan azt a választ kapták, hogy mindent
vissza kell kérni, és ha nem történik ez meg, akkor bírósághoz kell fordulni.
Emiatt megakadt az élelmiszeripari egységek ellátása, az Alimentara Vállalat
Marosvásárhelyrõl, de már a szeptemberi készletbõl látja el a Sepsi és Kézdi
rajon üzleteit, ami „nem helyes” (illetve a nagy távolság miatt rendkívül ne-
hézkes és költséges). Akadozik a liszttel való ellátás, a két rajonban egyes mal-
mok leálltak. Sepsiszentgyörgyön alacsony a sütõkemencék kapacitása, reg-
gel tíz óráig elfogy az aznapra sütött kenyér. Két, átadás elõtt álló vendéglõ
van Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen, de sajnos a még szükséges épí-
tõanyagot és felszerelést a sztálinvárosiak elszállították. Kézdivásárhelyen egy
borjúhizlalda mûködik, itt az állatokat levágták, és szintén elszállították (vagy
talán találóbb, ha azt írom: elmenekítették) a sztálinvárosiak.

Az ellátási gondokra az elkövetkezõ hónapokban újra és újra visszatér-
nek, személyesen Csupor Lajos elsõ titkár vezeti ezeket a gyûléseket. Talán ez
is az átadás-átvevés része: az új elsõ ember áttekinti, kézbe veszi a legfonto-
sabb kérdések megoldását. Másrészt propagandafogás: például Csupor kifa-
kad, amikor Marosvásárhely krumpliellátásáról van szó, hogy az Albina téri
üzlet a szervezetlenség és a protekció melegágya, zárás után szolgálják ki az is-
merõsöket, míg „a prolik napokig állnak ottan s nem kapnak”.23

Dokumentálható, hogy a vezetõség magyar lesz. Eltávozik Bota Nicolae
tartományi elsõ titkár, Purea Dumitru titkár, Cardan Nicolae tartományi nép-
tanácsi elnök, Bob Ioan tartományi néptanácsi alelnök. Az 1953. január
18–19-én tartott pártkonferencián a MAT tartományi pártbizottságába 41 ta-
got és 9 póttagot választanak, ebbõl 8-an románok. A büró 11 rendes tagja kö-
zül 1, az 5 póttag közül pedig 1 román.24

A „nagy népi tanácskozás”

A MAT megalakítása a legfelsõ pártvezetés döntése alapján, váratlanul és
különösebb elõkészítés nélkül történt. Hiányzanak az erre vonatkozó kutatá-
sok, nem lehet tudni, miért nem 1950-ben, az ország elsõ területi-adminiszt-
ratív átszervezésekor alakítottak magyar autonóm tartományt vagy tartomá-
nyokat Romániában. Feltételezhetõ, hogy ez a lépés az új Alkotmányhoz,
a szovjet modell hû másolásához kötõdik, ami 1952-ben történt meg.
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23 ANM, Fond 1134, CRMP, 57/1952. 142–150. Secþia Plan-Finanþe-Comerþ-Cooperaþie.
Jegyzõkönyv, felvétetett 1952. október 16-án a tûzifaellátással, élelmiszerellátással kapcso-
latos problémák megtárgyalásáról szóló munkaülésen.

24 ANM, Fond 1134, 64/1952. Conferinþa organizaþiei regionale de partid RAM.



Az új alaptörvény bejelentését az új Alkotmánytervezet vitája követte.
Ez nem volt más, a szervezõk szándéka szerint, mint egy a Szovjetunió és
Sztálin, a Román Munkáspárt és vezetõi körüli egységet propagáló, nagymé-
retû kampány, melynek a magyar társadalom felé igen határozott, a nemzeti
kérdés megoldását népszerûsítõ, a magyar egységet, ezen belül a katolikus
egyház tevékenységét elítélõ jelleget mutatott.25

A „nagy népi tanácskozás” során, ami a tervezet közzétételétõl a megsza-
vazásig tartott, párhuzamosan zajlott a két folyamat.

Egyrészt tartományi, rajoni, városi, községi szinteken kibõvített néptaná-
csi üléseket tartanak, ahol az új Alkotmányt vitatják meg; ezt követik a falusi,
üzemi, városnegyedi, vagy szûkebb munkahelyi (mûhelyben, szérûn tartott)
gyûlések. A legalsó szint: a háztömbgyûlés.26 A kampány a tervezet megjele-
nésekor indul, és a megszavazás elõtt rajoni szintû nagy népgyûlésekkel vég-
zõdik, ahol összegzik a vita eredményeit.27

Másrészt a rádióban, a sajtóban mindennapos a meggyõzés. A megjelení-
tés fõbb formái:

1. az Alkotmánytervezetnek vagy egyes részeinek részletes kommentárja;
2. ismert közéleti személyek (bólogató, lelkesítõ) hozzászólásai;
3. riportok, beszámolók a tanácskozásokról, gyûlésekrõl;
4. riportok különbözõ (székelyföldi) színterekrõl, arról, hogy a dolgozó

emberek hogyan fogadják az Alkotmánytervezetben foglaltakat;
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25 A tartományi pártbizottság munkatervében, amely az Alkotmánytervezet nyílt vitájának
a megszervezésérõl szól, a következõ olvasható: „A nemzeti kisebbségek lakta rajonokban fi-
gyelembe veszik minden rajonnak és minden helységnek a sajátosságait, és az Alkotmány ma-
gyarázatára nagyméretû munkát kell folytatni, népszerûsíteni kell a párt és a kormány marxis-
ta-leninista nemzetiségi politikáját, a nacionalizmus és a sovinizmus elleni harcot, le kell lep-
lezni a katolikus egyház és más reakciós elemek népellenes, sovén tevékenységét.” ANM,
Fond 1134 CRMP, 45/1952. 110–117. Plan de mãsuri ºi de muncã, Plan de muncã cu privire
la organizarea dezbaterii publice a proiectului de Constituþie a RPR.

26 Háztömbgyûlés az Alkotmánytervezet megvitatására. Vörös Zászló, 1952. augusztus 30.
27 Például Csík rajon Népi Demokrácia Frontjának tanácsa szeptember 17-én a kultúrház

nagytermében tartott nagygyûlésen számolt be az Alkotmánytervezet megvitatása és nép-
szerûsítése során a rajon területén elért eredményekrõl. Fontos lehetett az esemény, mert
ott volt Juhász Lajos, az NDF országos tanácsának, az MNSZ központi vezetõségének tag-
ja, Csupor Lajos, az RMP tartományi bizottságának elsõ titkára. Amint Bokor Mózes,
a Csík rajoni RMP elsõ titkára beszámolt róla: „a rajon területén 53.144 dolgozó (Csík ra-
jon ekkori lakosságszáma kb. 80.000 lélek volt – G. J.) vett részt az Alkotmánytervezet
megvitatásában. A dolgozók 432 szakszervezeti és 455 NDF körben vitatták meg az Alkot-
mánytervezetet. A viták során az abban résztvevõk 1100 kérdést tettek fel az Alkotmányter-
vezet egyes szakaszaival kapcsolatban.” Vörös Zászló, 1952. szeptember 23.



5. ’válasz az állampolgárok kérdéseire’ típusú rovatok: név szerint emlí-
tett állampolgárok (élmunkások, sztahanovisták, kollektivista parasz-
tok) kérdéseit válaszolják meg röviden.

Érdemes kicsit részletesebben szólni a Scânteia-ban megjelent, a MAT-ot
érintõ írásokról. Összesen 10 cikkrõl van szó. Az elsõ az Alkotmánytervezet
közzétételének másnapján, július 19-én, az utolsó szeptember 16-án jelent
meg. A keretet adó elsõ és utolsó cikkek írói romániai magyar politikusok: Bá-
nyai László parlamenti képviselõ és Juhász Lajos, a Magyar Népi Szövetség
vezetõségi tagja. Bányai László cikkének címe: Hazánk egyenlõ jogokat élvezõ
fiai. Megtudjuk: „Ennek a tervezetnek minden szavát áthatja a proletár inter-
nacionalizmus elve, a harci testvériség, amely alakul a különbözõ nemzetisé-
gû dolgozók között, akik egyenlõ részesei a szocializmus építése fénylõ mûvé-
nek”. A MAT létrehozása „újabb bizonyítéka annak a következetességnek,
amellyel a párt és a román népi demokratikus állam alkalmazza a marxista-le-
ninista tanításokat a nemzeti kérdésben. Ennek a fontos intézkedésnek az
a rendeltetése, hogy megerõsítse a román nép és a nemzeti kisebbségek közöt-
ti barátságot és kölcsönös bizalmat; fokozott lehetõséget fog adni a tartomány
magyar népének, hogy részt vegyen a román néppel együtt a szocializmus épí-
tésének mûvében.”

Juhász Lajos cikkének címe: A Román Népköztársaság erejének jelentõs forrá-
sa. Három részre tagolódik: a múlt bemutatása, amikor a román és magyar ki-
zsákmányolók egyaránt elnyomták a román és magyar dolgozókat, és egymás
ellen uszították õket. Következik a jelen bemutatása, azé a jelené, amikor a fel-
szabadulás és a népi hatalom meghozta a nemzeti kérdés megoldását; sorolja
a számokat, mi mindennel rendelkeznek a magyar dolgozók, részt vesznek
az országvezetésben és román testvéreik mellett élmunkások és sztahanovis-
ták. Végül beszél a MAT jövõjérõl: milyen gazdasági egységeket építenek
majd a közeljövõben,28 hiszen „Sztálin tanításától vezérelve, a párt vezetõsé-
ge úgy biztosítja a MAT magyar népességének jólétét, hogy a tartomány ter-
mészeti kincseit felhasználva fejleszti a szocialista ipart”. Így „a MAT a testvé-
ri egység és együttdolgozás képe lesz, amely a bármiféle nemzetiségû, ma-
gyar, román, német dolgozók teljes jogegyenlõségére alapul”.

Egy kivételével, amelyrõl részletesebben szólok majd, a cikkek lírai hang-
vételû, az új élet eredményeit bemutató riportok – csak éppen nem román
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28 Például átadják a gyulakutai hõerõmûvet, elkezdik építeni a Székelyudvarhely–Csíkcsi-
csó vasútvonalat, a gyergyószentmiklósi lenáztatót, a csíkszeredai posztógyárat és a Hargi-
tafürdõn kitermelt kaolint feldolgozó fajanszgyárat, nagy volumenû tõzegkitermelést in-
dítanak Csíkszereda határában.



vidékekrõl, hanem a „kompakt magyar tömegek” lakta székely rajonokból.
A Maros völgyén keresztül a címe egy július 25-én megjelent terjedelmes, több
tudósító anyagából összeállított cikknek. Aneta Almasan ír augusztus 16-án
Ditróról és a ditróiakról Új élet hajnala a székely falvakban címmel. Demeter Jó-
zsef, a RMP Udvarhely rajoni titkára A régi és a mai Udvarhely címmel közöl
cikket augusztus 20-án. I. Luchian augusztus 22-én megjelent írásának címe:
Testvériség. Arról ír, hogy két szomszéd falu, Székelymuzsna és Ereked a múlt-
ban egyaránt szenvedett a román és magyar kizsákmányolóktól; ma közöttük
húzódik a Magyar Autonóm és Sztálin tartománynak a határa, de mivel mind
a két faluban kollektív29 mûködik, és a kollektivisták egymást eddig is sokat se-
gítették, a határ nem választóvonal lesz, hanem a testvériségnek és bizalom-
nak olyan jele, amely összeköt.

Július 30-án jelent meg egy terjedelmes írás (a fordítása a Romániai Ma-
gyar Szó július 31-i számában). Konzultáció volt a rovatcím (magyarra így for-
dították: Elméleti tanácsadó), s a cikkcím pedig: A MAT létrehozása – a párt leninis-
ta-sztálinista nemzeti politikájának újabb sikere. Úgy gondolom, hogy ezt a megje-
lenés után a pártoktatás keretében dolgozták fel – tehát a RMP román
nemzetiségû káderállománya számára is ez tartalmazta a hivatalos, elsajátítan-
dó álláspontot és a hivatalos érvelést, a kötelezõ doktrínát. Az írást kijegyzetel-
tem, mint ahogy egykor tették a konzultáció résztvevõi. Az egyik alapvetõ té-
tel: a MAT megteremtése, akárcsak minden más vívmány a nemzeti kérdés megoldása
terén, megfelel a dolgozó román nép alapvetõ érdekeinek. A MAT integráns részét ké-
pezi a Román Népköztársaságnak, mint minden más tartománya az ország-
nak. Sztálin is kijelentette az autonómia fogalmának meghatározása kapcsán,
hogy „az autonómia nem jelent függetlenséget”, hanem ellenkezõleg, a terü-
leti autonómia a nemzeti összetételükben különbözõ tartományok és a köz-
pont „egyesülésének legreálisabb, legkonkrétebb formája”. A területi autonó-
mia a központi államhatalom megerõsítésének ügyét szolgálja, és éppen ezért
az Alkotmánytervezet 20. szakasza kimondja, hogy az RNK törvényei, az állam
központi szerveinek határozatai és rendeletei kötelezõek a MAT területén is. A magyar
dolgozók mély hálát éreznek a párt és kormány, a román nép iránt, mert sor
került erre az igazi internacionalista intézkedésre. (A kiemelések az eredeti-
ben – G. J.).

A három hónapos propagandakampány számunkra legtöbbet mondó cik-
ke nem a Scânteia-ban, hanem a Romániai Magyar Szóban jelent meg 1952.
szeptember 2-án, szerzõje a lap felelõs szerkesztõje, fõ ideológusa, Robotos
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Imre. Rovatcíme: Tanulmányozzuk Alkotmánytervezetünket, címe: A MAT megte-
remtése jelentõsen megerõsíti hazánk dolgozóinak egységét. Robotos alaposan doku-
mentálódott. Az írás nyolc Sztálin idézetet tartalmaz, és a kérdést tanulmá-
nyozó számára jelentõs támpontokat nyújt a döntés hátterének megértésé-
hez. Úgy tûnik, hogy a MAT megteremtése: a sztálini szovjet modell
kierõszakolt átvétele. A nemzeti kérdés megoldásának sztálini, központi
elve: nem kulturális, hanem területi autonómiát kell biztosítani a kisebbsé-
geknek, és ezeken a területeken nem nemzeti ismérv, hanem osztályszem-
pontok szerint elhatárolni az embereket. Ez köti tehát valójában és lényegé-
ben a MAT-ot az országhoz, és a sztálini birodalomhoz: nincsenek is és nem
is lehetnek valójában területi határok, ha abból indulunk ki, hogy a társadal-
mi határok nem nemzet és nemzetiség, terület és terület, hanem az osztályok
között húzódnak. Az autonómia pedig, tanítja Sztálin, „forma […] a kérdés
lényege az, milyen osztálytartalommal töltjük meg ezt a formát […] A szov-
jethatalom […] az autonómia mellett van, de olyan autonómia mellett, mely-
ben minden hatalom a munkásoké és a parasztoké, melyben a nemzetiségek
burzsoáziáját megfosztják nemcsak a hatalomtól, de még a kormányszervek
választásában való részvételtõl is.” A szovjet autonómia nem más, mint
„a Szovjetek akaratnyilvánításának formája” – azaz a helyiek megválaszthat-
ják azokat az államhatalmi szerveket, amelyek biztosítják helyi szinten is
a proletárdiktatúra megvalósulását.

A MAT megalakítása kísérlet volt arra, hogy az új hatalmat – a meghirde-
tett és remélt gazdasági, kulturális megvalósításokon keresztül – közelebb vi-
gyék a székelyföldi magyar, nemzetiségi tömegekhez. Csakhogy Erdélyben
gyökeresen mások a hagyományok, mint az orosz birodalom végvidékein.
A székely rajonok nem tekinthetõk Románia viszonylatában elmaradott vég-
vidéknek. Történelmi-kulturális különállás jellemzi õket, az Osztrák-Ma-
gyar Monarchiában valóban fejletlen területnek számítottak, de a második vi-
lágháború utáni Romániában az írni-olvasni tudás, a polgárosultság szem-
pontjából középszintre jutottak – egy polgárosult nemzet, a magyar nemzet
hagyományõrzõ részei. Amikor területi autonómiát emlegetnek, akkor a szé-
kelyföldi rajonokban a helyi, magyar társadalom a nemzeti-kulturális külön-
állást megerõsítõ határokra gondol. A társadalom számára az autonómia
nem csupán forma – hanem etnikai különállásának elismerése. Hiába suly-
kolja a propaganda, hogy az „elvtelen magyar egység” elítélendõ, a székelyföl-
di társadalom éppen a magyar egység elismerését látja a területi autonómia
megadásában. Ezt látja, és ekként viselkedik. Hivatalosan viszont nem levá-
lasztó és elkülönítõ, hanem integráló és uniformizáló politikai tett a Magyar
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Autonóm Tartomány létrehozása. Területi határt vontak, hogy intézményesí-
tett lehetõségek sorát alakítsák ki az etnikai határok eltüntetésére, az osztály-
határok felépítésére.

Végül néhány szó egy évfordulós cikkrõl. Elõbb a Scânteia-ban jelent
meg, majd néhány nap múlva átvette a magyar nyelvû sajtó (ld. Vörös Zászló,
július 29.). Címe: Az Adigej Autonóm Tartományról. Az évforduló ürügyén
a propaganda azt fogalmazta meg, milyen is kell legyen, milyen is lehet egy
szovjet modell szerint kialakuló MAT. Az Adigej (cserkesz) Autonóm Tarto-
mány egyébként az Orosz Szovjet Föderatív Szocialista Köztársasághoz tarto-
zott, mindössze 300 négyzetkilométer kiterjedéssel (összehasonlításképp:
a MAT négy évig létezõ, legkisebb rajonja, Keresztúr 470 négyzetkilométer
nagyságú volt), ahol a lenini-sztálini nemzeti politika új, boldog életet terem-
tett egy nemzetiség számára, amely azelõtt csak az elnyomatást és kizsákmá-
nyolást ismerte.

Társadalmi fogadtatás

A MAT létrehozása, a politikai gesztus félreértése, félremagyarázása ro-
mánok és magyarok részérõl egyaránt indulatokat szabadított fel. Mindkét
rész másnak, többnek gondolta a változást, mint ami valójában bekövetke-
zett. Mindkét fél ugyanabban a paradigmában gondolkozott, ami eltért attól,
amit a hatalom sulykolt. A MAT-on belül élõ magyarság úgy gondolta, hogy
ez határ, nem összeköt, hanem elválaszt: elválaszt a románoktól; azt nem érez-
ték problémának, hogy az ország, Erdély más magyarjaitól is. Ehhez a romá-
niai magyar társadalom, Erdély nagyobb, elkülönülõ vidékein élõ magyarság
egységének nem csak értelmiségi imperatívuszként, konstrukcióként kellett
volna léteznie. Magyar nemzeti egység a MAT elõtt is létezett – de Budapest
központtal. Nemcsak Kolozsvár és Marosvásárhely, de olyan kisváros, mint
Udvarhely magyar társadalma is budapesti tükörben és tükör által szemlélte
és ismerte fel önmagát.

Az Alkotmánytervezet megjelenése, és a MAT létrehozásának szándéka
meglepetésszerûen érte az embereket. A társadalmi fogadtatás részletesebb, mé-
lyebb elemzésére nincs kellõ anyagom. Szórványos adatokat említhetek arra vo-
natkozóan, hogy román és magyar részrõl igencsak nagy volt a tanácstalanság,
forrtak az indulatok ezekben a napokban. Egy éppen Tusnádfürdõn, a nagyszá-
mú román vendéget fogadó üdülõhelyen gyakornokoskodó röntgen-szakorvos
így emlékezik a hír megérkezésére: „Hát én akkor éppen Tusnádon voltam ilyen

140 GAGYI JÓZSEF



detasáláson,30 ahogy akkor mondták. S reggel csõdület volt a poliklinika elõtt.
Semmirõl nem volt addig szó az újságokban, én nagy újságolvasó voltam már
gyermekkorom óta.Hanem ezek az emberek ott jajgattak, ’vai, vai,Ardealulnost-
ru, Tuºnadul nostru, este cedat ungurilor din nou, ce porcãrie’,31 s ottan kiabál-
tak. Na és akkor kimentünk, hogy kérdezzük meg, mirõl van szó, s õk már hallot-
ták a rádiót, a kommünikét, s elmondták,hogyTusnadulnostru este cedat, ºiBor-
secul nostru, si Sovata noastrã,32 mindenki el van csedálva33 a magyaroknak,
s ilyen disznóság, s olyan disznóság, s meg voltak ijedve, hogy itt Magyarország
lesz, s pakolták a cuccukat, s pucoltak haza Bukarestbe, s ahova valók voltak. Úgy
hogy egy nap alatt kiürült Tusnádfürdõ, csak a magyarok maradtak s az alkalma-
zottak. Aztán késõbb, amikor kiderült, hogy ez nem ’csedáré volt’, s hogy ez tulaj-
donképpen csak név volt, s ennek semmi következménye s semmi közigazgatási
elõnye nem volt a magyarok számára, akkor kezdtek visszaszállingózni.Mert vol-
tak tisztviselõk is Tusnádfürdõn, azok is ijedtükben elpucoltak, azt hitték, jönnek
megint a magyarok. Nem volt feldolgozás, ilyesmi, hát akkor nem törõdtek […]
(Plakátok nem voltak?) Semmi, hát mondom, innen tudtuk meg, újságolvasó
voltam, de innen tudtam meg, hogy a románok jajgattak, hogy el van csedálva
szegény Tusnádfürdõ. Õk nagyon szerették, hát Tusnádfürdõre jártak ’18 elõtt is,
a XIX. század végén, s nagyon szerették ezeket a nyaralóhelyeket, Borszéket is,
mert itt civilizáltabban voltak, mint a regáti fürdõhelyeken. Ide jártak.”34

A frissen alakult Toplica rajonhoz tartozó Monoron az a rémhír terjedt,
hogy a román gyerekeknek magyarul kell tanulniuk; a lakosság arról érdeklõ-
dött, hogyan történik majd a lakosságcsere.35 Interjúzás során hallottam több
embertõl is: azt se tudták akkoriban pontosan, Magyarországon vagy Románi-
ában élnek; hogy a MAT kicsi Magyarország volt. Egy frissen kihelyezett ta-
nár így számolt be az elsõ találkozásról ezzel a mentalitással: „(Marosvásárhe-
lyen járt azelõtt, vagy akkor ismerkedett a várossal?) Akkor ismerkedtem,
s azt is megmondom, hogyan volt az az ismerkedés. Úgy volt, hogy Kocsárd-
ra, Kocsárdon át kellett szállni, jöttem Kolozsvárról. Jöttem a batyummal, a le-
génybútorommal, ami egy hatalmas csomag volt. És a vonaton elég kevesen
voltunk. S jön a kalauz, s látom, mindenütt magyarul beszélnek, a vonaton is.
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Én is szóba elegyedek a kalauzzal. Pontosabban õ kérdezett meg, a jegy meg-
vizsgálása után, hogy jártam még Vásárhelyen? Mondom, hogy nem, vala-
hogy elkerültem, sokat hallottam róla, de soha nem jártam. Pedig légvonal-
ban nem vagyunk csak száz kilométerre tõle. S azt mondja: meglátja maga,
hogy valóságos kis Magyarország. Ott nem hall egy román szót sem. S elkezd-
te dicséri, hogy így, s úgy. […] Na így informálódtam a vonatom. S ez így is
volt, nem hallottam román beszédet, effektíve, akármerre ment az ember,
a piacon, az üzletek, ott magyarul beszéltek, a Víkend teleprõl nem is beszél-
ve, s ilyen helyekrõl, vendéglõkrõl. Aztán a cigánymuzsika, a magyar nóta
ment nap mint nap. Mint legényember naponta mentem vacsorázni, flek-
kent enni. Hát olyan hangulatos volt a város, öröm volt élni”.36

Egy marosvásárhelyi orvos a következõket mondta: „Írom az önéletrajzo-
mat, s éppen ott leírom, hogy volt egy idõszak itt Romániában, amikor nem
tudtuk, hogy milyen országban élünk. Magyarországon vagy Romániában.
Nem volt nacionalizmus.”37

Az emberek afelõl érdeklõdtek, használhatják-e ezután a magyar zászlót,
vagy milyen katonaság lesz a MAT-ban, és a magyar fiatalok, akik a MAT terü-
letén élnek, hol töltik a katonai szolgálatot. Novák Nándor sepsiszentgyörgyi
tisztviselõt az MNSZ agitátorként küldte ki egy faluba az új Alkotmány vitája
kapcsán, ahol megkérdezte, miért nem teszik ki a magyar zászlót, mert Sepsi-
szentgyörgyön már megtették.38

Az újonnan alakult Tartományi Pártkollégium több vizsgálatot is folyta-
tott a nacionalista-sovén megnyilvánulásoknak tartott jelenségek okainak, ki-
terjedésének felderítésére. A rajoni pártbizottságok vizsgálatai nyomán írt je-
lentéseket késõbb összesítették. Ez ugyan nem nyújtja a jelenség árnyalt ké-
pét, de megtudhatjuk belõle, hogy magyar és román részrõl egyaránt „kis
bécsi döntésként” értékelték és élték meg a változást. Lécfalván és Nagyboros-
nyón a toronyban elõkészítették „a horthysta zászlót”, hogy kitûzzék. Kibé-
den Szabó Rozália özvegyasszony a kulák Bereczki Ferenc bíztatására kitûzte
a házára a magyar horthysta zászlót. Nyárádtõn az alkotmánytervezet megje-
lenése után Szabó Dénes és Rácz, a helyi milicista Sfarli Gyula lakásán együtt
ünnepelték az új alkotmányt, majd „Rácz és Szabó kilakoltatott 6 román kulá-
kot, és helyükbe magyarokat költöztetett, anélkül, hogy kilakoltatási paran-
csot kaptak volna”. Kézdivásárhelyen Áros István városi néptanácsi képviselõ
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felesége azt mondta, hogy a férje, aki aktivista, intézkedik majd, hogy az Apro-
zár39 román nemzetiségû elárusítónõjét kicseréljék egy magyar nemzetiségû-
vel. Kovászna városában Manole Mihai, a Néptanács Pénzügyi Osztályának
alkalmazottja kijelentette, hogy a magyarok ne büszkélkedjenek a MAT-tal,
mert hamarosan eljön az 1944-es esztendõ, és akkor majd sírni fognak. A ko-
vásznai bank igazgatója, Magyari Sándor azt hangoztatta, hogy a magyarok
örülhetnek, mert a román bankigazgatók helyére most magyarok kerülhet-
nek. A Kovásznához tartozó Vajnafalva üdülõjének igazgatója, Abrahanovici
azt mondta a szövetkezeti dolgozók elõtt, hogy ne higgyenek az alkotmány-
tervezet által megjelölt MAT-ban, mert az nem szolgál mást, mint elszigetel-
ni a magyarokat a románoktól, és az autonóm tartomány dolga nem egyéb,
mint kitalálás. Csíkszentmihályon Lakatos Károly és Todor Gavril szóváltás-
ba keveredett, Lakatos azt mondta Todornak, hogy 1944-ben, „a felszabadu-
láskor” „ti románok elüldöztétek a magyarokat, de most a MAT-ban a kisebb
testvér vagytok és nem tehetitek meg ezt”. Mire Todor azt felelte, hogy
a MAT-ban a románoknak nem biztosítanak egyenlõ jogokat a magyarokkal.
A csíkszeredai tõzegfeldolgozó vállalatnál Lajos Domokos raktáros azt mond-
ta Balazs Gheorghe technikai vezetõnek, hogy mint románnak nincs mit ke-
resnie a Magyar Autonóm Tartományban. Csíkmadarason a pártalapszerve-
zet titkára és a néptanács elnöke verekedést szervezett a magyarok és romá-
nok között, néhány románt a pincébe vittek és ott verték meg õket. Éjszaka
ittasan azt kiáltozták az utcán, hogy a románoknak nincs mit keresniük
a MAT-ban.40

Valószínû, hogy az összefoglalásban kiemelve, felsorolásszerûen emlí-
tett esetek helyi kontextusba illeszkednek. Egynek-egynek a részletesebb fel-
tárása mutatná meg, hogy valójában mi miért is történt. Esetünkben a lényeg
a központi, egynemûsítõ gondolkodás sémája: a nacionalizmus-sovinizmus
egyaránt jelen van románok és magyarok, egyszerû emberek és bankigazga-
tók vagy néptanácsi alkalmazottak körében, tehát harcolni kell ellene. Ezt pe-
dig csakis a központ által kialakított módszerekkel, központi irányítással és
központi ellenõrzés mellett lehet megtenni. A MAT újabb alkalom és ürügy
arra, hogy a harcot fokozzák, a párt és vezetõi körüli egységet még szorosabb-
ra fûzzék, még jobban megköveteljék.
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Az ideológia, amely a gyakorlati cselekvéseket és az értelmezést irányítja,
nem új. A MAT megszületése elõtt is voltak a tartomány területén nacionalis-
ta-sovinisztának tartott megnyilvánulások. Még Maros tartomány idején,
1952. április 21–22-én, az ortodox húsvétkor a párt nagyméretû helyi akciót
szervezett, bevonva nemcsak a tartományi, rajoni aktivistákat, hanem a ma-
rosvásárhelyi pártiskola több mint száz növendékét is. Vége felé közeledett
a tavaszi vetési kampány, és az akciónak az volt a közvetlen célja, hogy ünnep-
nap is munkára mozgósítsa a falusiakat. Ugyanakkor, természetesen, az egy-
házi ünnep ellenében, az uralom kiterjesztésének és gyakorlásának igen mar-
káns szimbolikus gesztusa volt ez. Az akcióról készült jelentés egyértelmûen
mutatja, hogy mindenütt nagy ellenállás fogadta a kiküldötteket.41 Szabédon
ªtefan Pop pártitkár „sovén” megnyilvánulása, hogy ha a magyarok két napot
tartottak, akkor nekik is joguk van ehhez. Monoron az alapszervezeti tikár azt
mondta, hogy „nincs ideje gyûlésbe menni, mert kell menjen a templomba.
A Néptanács szolgálatosa, valamint a kultúrház igazgatója, Achim Ioan is fel-
szólalt a delegátusokkal tartott gyûlésen, mondván hogy a párt delegátusai
azért jönnek a faluba, hogy elrontsák az emberek vallását, és hogy a magyarok
3 napon ünnepeltek, a zsidók 8–9 napon keresztül, és csak a románokat nem
hagyják ünnepelni”. Þagun „Lãzãreanu Toma azt hangoztatta a gyûlésen,
hogy õ elõször román, és csak azután kommunista, és nem ment a mezõre,
sõt, április 21-én hazaküldte az eke mellõl Paºca kulákot, megkérdezve, hogy
román-e”. Csapón Vrarcu ªofron és Pãcurar ªtefan azt mondták, hogy õk
a templomba mennek, mert keresztények, és azért adott az Úristen ünnepet,
hogy azt megüljék. Frunzeni faluban Moldovan Vasile párttikár azt mondta,
hogy nem megy dolgozni, mert fél, hogy megdöglenek a tehenei.

Az akció résztvevõinek végkövetkeztetése: a községek többségében az ak-
ció közben soviniszta, azaz: a pártutasítás ellen nemzeti különbségekre, „elõ-
jogokra” hivatkozó kijelentéseket és magatartást tapasztaltak még az alapszer-
vezetekben, tömegszervezetekben és az államapparátus szervezeteiben is.
A nacionalizmus és a sovén magatartás leküzdésére azt javasolták, hogy min-
den alapszervezetben jól felkészült elvtársak dolgozzák fel a nemzeti kérdést.
Értelmezésem szerint ez ügyben olyan tömegméretû és egységes megnyilvá-
nulást tapasztaltak, hogy különösebb szankciókra semmilyen szinten nem
gondoltak. Mindez azért fontos, mert mutatja: a MAT megalakításakor, az
ideológiai elveknek, a mûködés kereteinek kimunkálásakor a hatalomnak
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figyelembe kellett vennie azt is, hogy a társadalom hogyan reagál a fentihez
hasonló esetekben.

Véleményem szerint egyaránt vonatkozik a tartományon kívül, valamint
a tartományban élõ romániai magyarokra Gheorghiu-Dej 1953 januári kije-
lentése: Romániában megoldották a nemzetiségi kérdést. A kijelentés gyakor-
lati következményeire tett utalásra csak egy jóval késõbbi iratban bukkantam.
A megalakulástól a megszüntetésig hangoztatott hivatalos álláspont szerint
a MAT a marxi-lenini nemzetiségpolitika helyes alkalmazásának eredménye,
a helyes formája annak, ahogy a Román Munkáspárt, a román állam megol-
dotta a nemzetiségi kérdést. A Központi Bizottság propaganda és agitációs
osztályának fõnöke, Leonte Rãuþu 1959 márciusában Marosvásárhelyen, egy
az Orvosi és Gyógyszerészeti Intézetben leleplezett nacionalista megnyilvá-
nulás kivizsgálása után kijelentette: „A nemzeti problémát mi megoldottuk.
A harc azonban a nacionalizmussal hosszú ideig fog még tartani”.42 Úgy is le-
het érteni: a harc azok ellen folytatódik, akik azt állítják, és amellett érvelnek,
hogy nem oldották meg a „nemzeti problémát” Romániában, vagy akik
a MAT-ban és azon kívül nacionalista-soviniszta magatartást tanúsítanak.
Azaz, és ebben az 1952-es fordulatot ebbõl a szempontból hangsúlyozó szer-
zõknek van igazuk: a MAT megalakulásával bevezetik a magyar nemzeti ma-
gatartások, megnyilvánulások kettõs (MAT-on belüli és azon kívüli) román
állami kontrollját. A MAT egyetlen specifikuma, a létrehozó hatalom elkép-
zelése szerint, hogy magyar nyelven folyik itt az osztályharc, és a magyarok
között épülnek az osztályhatárok.

Mindjárt az elsõ momentum, amely erre az aspektusra, az újjászervezõ-
dõ kontrollra hívja fel a figyelmet közvetlenül a MAT megalakulása után: a ra-
joni szinteken végrehajtott vezetõcserék. Egyfelõl természetesnek felfogha-
tó folyamat: az új szerkezet kialakítása új embereket kíván. Érthetõ ez azok-
nál a rajonoknál, amelyek most kerültek a marosvásárhelyi tartományi
vezetõség hatókörébe: Sepsi, Kézdi. De ugyanez történik Gyergyó rajonban
is, amely azelõtt is Maros tartományhoz tartozott. Döntõen magyar többségû
rajonokról van szó, és a leváltás indoklásában ott található a Luka-féle jobbol-
dali elhajlásra való utalások mellett a „nemzeti egység” emlegetése is. Az új
összetételû pártkollégium már augusztus 22-én jelentést állított össze a Gye-
gyó rajonban tapasztaltakról, melynek konklúziója: fegyelmezetlenség, „ren-
detlenség és anarchia” a rajoni pártbizottságnál, valamint az osztályellenség
manõverei nyomán a rajoni pártbüróban létezõ magyar nemzeti egység –
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emiatt leváltásra javasolja az elsõ titkárt és a titkárokat.43 Szeptember 13-án vi-
tatják meg a Kézdivásárhely és Sepsiszentgyörgy rajonokban végzett feltárá-
sok eredményeit, elsõsorban azokat, amelyek az Alkotmánytervezet vitájával
kapcsolatos nacionalista-sovén és osztályellenes megnyilvánulásoknak te-
kinthetõk.44 A kézdivásárhelyi vezetõk cseréjére egy újabb, szeptember
30-án tartott megbeszélésen tettek javaslatot.45

A társadalom szintjén a probléma hivatalos, sorozatos, propagandiszti-
kus vagy erõszakszervek beavatkozásával történõ „kezelése” nem járt különö-
sebb, a vélekedéseket és magatartásokat alapvetõen módosító eredménnyel.
Négy év múlva, 1956 januárjában, amikor az újabb területi-adminisztratív át-
szervezés során Toplica rajonhoz csatolták az addig Neamþ megyéhez tartozó
Gyergyótölgyest és Gyergyóhollót, az ottani románok kérvényben terjesztet-
ték elõ, hogy nem akarnak Magyarországon élni.46 Több jelentés is szól arról,
hogy Csíkban, Gyergyóban a fiatalok magyar trikolórral feldíszített kalapban
jelentek meg a rajonközpontban a sorozáson.47 Az ötvenes évek második felé-
ben megsokasodtak az ilyenfajta jelentések, beszámoltak többek között Hort-
hy-dalok éneklésérõl, vagy arról, hogy Kovásznán a vendéglõben a székely
himnuszt énekelték, s a jelen levõ milicista nem avatkozott közbe.48 Az ötve-
nes évek végén bekövetkezett hangulatváltozást jelzi, hogy Csupor Lajos tit-
kársági ülésen beszélt arról, hogy Gyergyóban rémhírek terjednek, miszerint
egyesek emigrálni készülnek a Magyar Népköztársaságba. Ellenszerként
„elõadásokat tartanak Ditróban, Remetén és más községekben az aktuális po-
litikai problémákról, kapcsolva ezt a hazafiság kérdéséhez.”49

A MAT határai pedig, ha a napi mûködést tekintjük, nem elválaszta-
nak, hanem igenis összekötnek. Erre fokozatosan jönnek rá mindazok,
akik az elsõ idõszakban vágyaik szerint élték meg a helyzetet, illúzióknak
hittek. Így igen hamar ráébrednek a valóságra azok az ifjak, akik a szentke-
resztbányai fémipari szakiskolát végezték el 1952 végén, valamint az ifjak
szülei, rokonsága, környezete is. Ugyanis az ifjú székely szakmunkások

146 GAGYI JÓZSEF

43 ANM, Fond 1134 CRMP, 53/1952. 16–23. Colegiul de Partid (Pártkollégium), Raport in-
formativ asupra celor constatate cu ocazia anchetei nostre în raionul Gheorgheni. 22. aug.
1952.

44 ANM, Fond 1134 CRMP, 53/1952. 30–38. Colegiul de Partid, Proces verbal al ºedinþei de
lucru din 13 septembrie 1952.

45 ANM, Fond 1134 CRMP, 53/1952. 53–60. Colegiul de Partid, Proces verbal al ºedinþei de
lucru din 30 septembrie 1952.

46 ANM, Fond 1134 CRMP, 143/1956/143. 198–203. ªedinþe de birou.
47 Pl. ANM, Fond 1134 CRMP, 1955/117. ªedinþe de birou. 122–144.
48 ANM, Fond 1134 CRMP, 119/1955. ªedinþe de birou. 166–184.
49 ANM, Fond 1134 CRMP, 237/1959. ªedinþe de secretariat. 116–119.



közül 62-t, azaz legnagyobb részüket az ország különbözõ, távoli fémipari
központjaiba helyezték ki. 21-en egyenesen Brãilára kerültek, de onnan
mind egy szálig hazajöttek.50 Inkább visszaálltak a szüleik mellé gazdálkod-
ni, minthogy román környezetben kezdjék jelentõs anyagi elõnyökkel ke-
csegtetõ munkás-karrierjüket.

Ez a kihelyezés is jelzi: a tartományt és embereit, bármirõl szólt is a propa-
ganda, a politikai szándék már kezdetektõl fogva nem külön táborba terelni,
és külön kezelni, hanem integrálni akarta. Csak éppen más meggondolások
szerint, más ritmusban, más módszerekkel, mint Romániának a MAT-on kí-
vüli területeken élõ magyarjait.
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JÓZSEF GAGYI

A connecting border?

In July-September 1952 new internal borders were drawn up in Romania, abo-
ut which the press of the time wrote in connection with the Hungarian Autonomo-
us Region: “the border is not a dividing line, but a sign of brotherhood and trust,
which connects”. As a definition, a border separates two entities. The function of
the paradoxical ‘connecting’ border, as a result of the changing nationality policy of
the communist party, was to divide and rule Romanian Hungarian society in the fol-
lowing years.

Territorial-administrative reorganisation in Romania copied the Soviet mo-
del, it established the Soviet, precisely the Stalinist reality (i.e. worked out and imp-
lanted in practice by Stalin, as the commissar of nationality issues) of analysing and
dealing with the nationality issue. Adopting the Soviet model in this respect was
unique in the so-called People’s Democracies, i.e. an autonomous region on natio-
nality grounds was born. This essay examines the development, the conditions and
the position of a society under new administrative circumstances, i.e. the Hungari-
an Autonomous Region, as well as the reactions generated in the process of its for-
mation.

148 GAGYI JÓZSEF



OKTATÁSKUTATÁS

MARIÁN BÉLA – SZABÓ ILDIKÓ

A kisebbségi oktatás intézményi
környezete Magyarországon

A kutatásról

Az 1990–1995 közötti idõszakban Magyarországon jelentõsen nõtt
a nemzetiségi oktatásban résztvevõ oktatási intézmények, a nem-

zetiségi nyelven (is) oktató pedagógusok és a nemzetiségi nyelven (is) tanu-
ló diákok száma.1 Több olyan településen is megkezdõdött a nemzetiségi
anyanyelv tanítása, ahol korábban ez nem volt, vagy volt, de idõközben meg-
szûnt.2 Az érdeklõdés növekedése ugyan egyértelmûen csak a német nemze-
tiségi oktatás esetében mondható jelentõsnek, s itt is jórészt a német nyelv
iránti érdeklõdés következményeként, de a tanulólétszám a többi nemzeti-
ség esetében is tartósnak mondható, mindössze a szlovák nyelv iránti érdek-
lõdés csökkent az elmúlt évtizedben. Az intézményesített oktatás mellett

kisebbségi kulturális egyesületek is oktatják az anyanyelvet.

1 Magyarországon az Oktatási Minisztérium oktatási statisztikája szerint a következõkép-
pen alakult a nemzetiségi nyelven is oktató intézmények és pedagógusok, valamint nemze-
tiségi nyelven is tanulók száma:

Nemzetiségi nyel-
ven is (oktató)

1990 1995 1996 1997 1998 1999-

Óvoda
pedagógus
tanuló

287
680

14 009

364
935

20 470

365
959

20 486

386
993

20 440

390
1 010

19 703

...
1 039

19 792
Általános iskola

pedagógus
tanuló

322
1 048

44 545

398
1 255

49 821

384
1 338

51 627

390
1 357

53 021

393
1 433

53 998

395
1 461

55 013
Középiskola

pedagógus
tanuló

10
...

1 301

23
165

1987

26
164

2 136

22
196

2 224

21
211

2 335

23
226

2 8251
2 Például Mucsonyban ruszint kezdtek tanítani, Beloianniszban görögöt, Darvason

románt.



Magyar sajátosság, hogy anyanyelven, két nyelven, illetve a kisebbség
nyelvét tantárgyként oktató általános iskolák egyaránt vannak. Ezek száma
a rendszerváltás idején 322 volt, 2000-ben azonban már 395. Azonban az in-
tézményeknek csak a kis része nemzetiségi tannyelvû (1999-ben 18 általános
és 11 középiskola volt ilyen), és ennek megfelelõen viszonylag kevés tanuló
vesz részt az oktatás egészére kiterjedõ, nemzetiségi tannyelvû képzésben
(1999-ben 1760 általános és 1839 középiskolai tanuló).3 A kisebbségi oktatás
hálózata a nemzeti kisebbségek település-földrajzi sajátosságaihoz igazodik:
román oktatás a déli és a délkeleti határ közelében, szlovák az északi és a délke-
leti megyékben, szlovén a Muravidéken, horvát a nyugati széleken folyik.

Kivételt jelentenek a német kisebbségi oktatás intézményei, amelyek szinte
az egész országot behálózzák: 281 intézményükben 45 ezer diák tanul.

A „kisebbségi oktatás” gyûjtõfogalmába két, történetileg nagyon külön-
bözõ problémaegyüttes tartozik: a nemzeti kisebbségek oktatásának és a ci-
gány tanulók oktatásának problémaköre. Míg a nemzeti kisebbségek asszimi-
lációjának elõrehaladottsága elsõsorban szervezési és szakmai-módszertani
szempontból jelent nehézséget speciális oktatásukban, addig a cigányság tár-
sadalmi integrációjának problémái – beleértve ezekbe a velük szemben ta-
pasztalható általános elõítéletességet is – a legszélesebb értelemben vett társa-
dalmi szempontból. Márpedig a cigány tanulók iskoláztatásának kudarcai
azért is megkülönböztetett figyelemre kell, hogy számot tartsanak, mert
ahogy társadalmi hátrányaik újratermelõdésében az oktatási rendszer megha-
tározó szerepet játszik,4 úgy sikeres társadalmi integrációjukat is a megfelelõ
iskoláztatás segítené elõ a legjobban.

Az Országos Közoktatási Intézet 1999. õszén átfogó kutatássorozatot in-
dított a hazánkban élõ nemzeti és etnikai kisebbségek oktatási helyzetének fel-
tárására.5 Célunk egyfajta állapotrajz felvázolása volt. Ezért arra törekedtünk,
hogy sokféle forrásból nyerjünk képet a magyarországi kisebbségi oktatás
helyzetérõl és iskolai viszonyairól. Mintánkat többféle szempont egyidejû

figyelembe vételével próbáltuk összeállítani.6 A minta elkészítése jelentõs ne-
hézségekkel járt, hiszen a kisebbségek rendkívül szétszórtan élnek; a kisebb-
ségi törvény 13 nemzeti és etnikai csoportot különböztet meg; különbözõ tör-
ténelmi okok miatt nincsenek megbízható statisztikák a kisebbségekrõl, és
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3 OM Oktatási statisztika 1999–2000.
4 Lásd például: Girán János – Kardos Lajos: A cigány gyerekek iskolai sikertelenségének hát-

tere. Iskolakultúra, 1997. 10. Melléklet.
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Anna és Marián Béla végezte.
6 A mintát Marián Béla készítette.



a kisebbségi oktatási rendszer sem alkalmas önmagában arra, hogy kutatá-
sunk mintájához kiindulási alapul szolgáljon.7

Hazánkban 13 bejegyzett kisebbség alakított kisebbségi önkormányzato-
kat. Vizsgálódásunkat azonban csak nyolc kisebbségre kívántuk kiterjeszteni:
azokra, amelyek anyanemzete szomszédos hazánkkal, valamint a cigány

kisebbségre. A szomszédság ellenére is kihagytuk az ukrán kisebbséget, mi-
vel számaránya még a szlovén kisebbségnél is alacsonyabb, ráadásul a magu-
kat ukrán származásúnak érzõk szétszórtan élnek az országban. A kutatás so-
rán öt alminta kérdõíves lekérdezésére került sor.8

1. Az elsõ almintába a települések oktatásért felelõs választott önkormányzati
képviselõi kerültek: lehetõség szerint oktatási bizottsági elnökök, illetve tanács-
nokok, a legkisebb településeken pedig a polgármesterek. Elõször velük ké-
szítettünk interjúkat, mivel õket tekintettük a további interjúalanyok beazo-
nosításához a legilletékesebb forrásnak.

2. A második almintát kisebbségi önkormányzati képviselõk alkották, ugyan-
azokról a településekrõl, ahol az oktatásért felelõs önkormányzati képviselõ-
ket is kérdeztük. Lehetõség szerint azokkal a kisebbségi önkormányzati kép-
viselõkkel készítettünk interjúkat, akik felelõsek saját kisebbségük oktatási
helyzetéért, de legalábbis affinitást mutattak az oktatási kérdések iránt.

3. A harmadik almintába azok az iskolaigazgatók (esetleg igazgatóhelyette-
sek) kerültek, akik azokat az intézményeket irányítják a kiválasztott települé-
seken, ahova sok kisebbségi tanuló jár. Az intézmények kiválasztásában a kö-
vetkezõket tartottuk szem elõtt:

a) a kisebbségi tanulók aránya érje el az összlétszám 10 százalékát, vagy
b) legyen az intézményben olyan tanulócsoport, amelybe legalább egy-

harmadnyi kisebbségi tanuló jár, illetve
c) az intézmény pedagógiai programjában az önkormányzattól kapott in-

formációk szerint legyenek kisebbségekhez kötõdõ elemek is (pl.
nyelv- és/vagy kulturális ismeretek oktatása).
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7 A településeket többlépcsõs módon választottuk ki. Mindenütt a helyszínen kapott infor-
mációk alapján jutottunk el a kisebbségi oktatásban érintett iskolákhoz. Ezt az indokolta,
hogy a nemzetiségi oktatásnak több szintje van (nyelvoktató, kéttannyelvû és nemzetiségi
tannyelvû oktatás); a kisebbségi oktatás finanszírozási sajátosságaihoz tartozik, hogy az is-
kolák anyagilag érdekeltek a kiegészítõ támogatások megszerzésében, valamint, hogy
a magukat kisebbségekhez tartozóknak vallók száma a különbözõ forrásokban nagyon kü-
lönbözõ.

8 A sztenderdizált kérdõíves interjúkat független kérdezõbiztosok készítették. A mintába
került ötödik és nyolcadik osztályos tanulók osztálytermeikben töltötték ki a kérdõíveket
a kérdezõbiztosok jelenlétében, tanáraik távollétében.



A nagyobb városokban (és néhány kistelepülésen is) több kisebbséggel
kapcsolatban is készítettünk interjúkat, de egy kisebbség oktatásának vizsgála-
tához legfeljebb két intézményt választottunk ki településenként.

4. Azokban az iskolákban, ahol interjút készítettünk az intézményveze-
tõkkel, legalább két osztályfõnököt is kikérdeztünk: iskolánként minimum
egy ötödik és egy nyolcadik osztálynak megfelelõ évfolyamon tanító pedagógust. Azok-
ban az intézményekben, ahol sok – zömében kisebbségi tanulócsoport – mû-
ködik, maximum négy pedagógussal készítettünk interjút. Azt, hogy az intéz-
ményben hány interjút érdemes készíteni és pontosan kikkel, az intézmény-
vezetõktõl tudtuk meg. Néhány olyan középfokú oktatási intézménybe is
ellátogattunk, amelyek részei a kisebbségi oktatás hálózatának.

5. Végül azokban a tanulócsoportokban, ahol megkérdeztük az osztály-
fõnököket, kérdõíveket töltetettünk ki a diákokkal is, függetlenül attól, hogy
kötõdnek-e valamelyik kisebbséghez vagy sem.

A mintakészítés alapja a megfelelõ települések kiválasztása volt. Ehhez
három adatbázis állt rendelkezésünkre: a KSH kisebbségi statisztikái, az
1998-as önkormányzati választások kisebbségi önkormányzati választásainak
hivatalos eredményei, és a kisebbségi nyelvet oktató iskolák jegyzéke. Végül
is összesen 264 települést (a budapesti kerületeket külön településnek számít-
va) jelöltünk ki, ám a végsõ mintába csak 255 került. A hiányzó 9 településen
vagy nem alakult meg a kisebbségi önkormányzat, vagy az érintettek mere-
ven elzárkóztak az interjúadástól. A mintába került települések nem fedik le
pontosan az ország településszerkezetét és régióit. A kistelepülések száma jó-
val magasabb annál, mint amit az ott élõk aránya indokolna. Ugyanakkor min-
tánk a lehetõ legjobban illeszkedik a nemzetiségek országon belüli regionális
elhelyezkedéséhez. A minta kialakításánál arra törekedtünk, hogy a cigány

kisebbség a kiválasztott települések legalább felében, a többi nemzetiség pe-
dig számarányának megfelelõen legyen reprezentálva. Ez utóbbi csak rész-
ben sikerült. A kisebb nemzetiségek (szlovénok, románok) kissé túl vannak
reprezentálva, ám erre szükség volt ahhoz, hogy nemzetiségi bontásban is
tudjunk valamit mondani a kisebbségek oktatási helyzetérõl.

Az eredetileg kiválasztott 264 település közül 118-ban mûködik valamilyen
központilag is nyilvántartott nemzetiségi oktatás. A lekérdezésekre két fázisban
került sor 1999. szeptember közepe és 1999. november eleje között. Az elsõben
a települési és a kisebbségi önkormányzati képviselõket, a másodikban pedig az
intézményvezetõket és a pedagógusokat, illetve a tanulókat kérdeztük. A politi-
kai, kisebbségpolitikai szinteket viszonylag kevés válaszadó reprezentálja. Az in-
tézményvezetõk és fõleg a pedagógusok szintjén már valamivel jobb a helyzet,
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ám csak a tanulói minták elemszámai olyan magasak, hogy lehetõvé tegyenek iga-
zán mély elemzéseket is. A többi alminta esetében viszont inkább kvalitatív jelle-
gû a kutatás, mint kvantitatív.

I. A KISEBBSÉGI OKTATÁS – AZ OKTATÁSÉRT FELELÕS
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕK SZEMÉVEL

Az oktatásért felelõs választott önkormányzati képviselõktõl elõször is az
oktatási intézményekre, illetve az oktatás finanszírozására vonatkozó telepü-
lésszintû adatokra kérdeztünk. A cigányokra, illetve a nemzeti kisebbségekre
vonatkozó kérdéseket kettéválasztottuk, de ott, ahol értelmes volt, ugyanazo-
kat a kérdéseket tettük fel mind a cigányokkal, mind a nemzeti kisebbségek-
kel kapcsolatban. A kérdõívben minden kisebbségnek külön blokkot szentel-
tünk. Ahol több nemzetiség is él a településen, az önkormányzati képviselõk
több kérdésblokkra válaszoltak, mint ott, ahol csak egy nemzeti kisebbséget
találunk. (Több nemzetiség elsõsorban a nagyvárosokban él egymás mellett.)
Az ebbõl eredõ statisztikai problémákat úgy kezeljük, hogy ahol ennek értel-
me van, nemzetiségi bontásban is közöljük a válaszmegoszlásokat, még ak-
kor is, ha egyes nemzetiségek kapcsán csak nagyon kevés választ kaptunk. Kö-
zölt adataink amúgy sem tekinthetõk az oktatásért felelõs önkormányzati kép-
viselõk teljes alapsokaságára reprezentatívnak, hiszen a mintába került
településeket speciális szempontok szerint választottuk ki, és az összes válasz-
adó száma sem túl magas (255 fõ).
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1. Az oktatásügy képviselete a települési önkormányzatoknál

Bár mintánk nem az összes magyar településre reprezentatív, csak a ki-
sebbségi oktatás helyszíneire, de azért jellemzõ képet kaphatunk válaszadó-
ink személyes adataiból. A választott képviselõk 61 százaléka volt férfi és 39
százaléka nõ. Ez valamivel kedvezõbb arány, mint ami általában jellemzõ a te-
lepülési önkormányzati képviselõkre. Munkatársaink kifejezetten oktatási
kérdésekkel foglalkozó képviselõket kerestek, akik a legtöbbször maguk is pe-
dagógusok, így a pálya elnõiesedése okozza azt, hogy ezen a területen valami-
vel magasabb a nõk jelenléte a politikai szférában, mint egyéb területeken.
A képviselõk átlagéletkora 46,2 év. A férfiaké kissé magasabb (47,3 év), mint
a nõké (44,5 év). Azokon a településeken, ahol van román, illetve szerb nem-
zetiség, valamivel idõsebbek az oktatásért felelõs képviselõk az átlagosnál
(53,3, illetve 51,2 év). Az oktatásért felelõs önkormányzati képviselõk kéthar-
madának van pedagógiai végzettsége, 53 százalékuknak egyféle, 13 százalé-
kuknak pedig többféle is. A nõknek, illetve a városokban élõknek az átlagos-
nál is nagyobb valószínûséggel van pedagógiai végzettségük (1. táblázat):

1. táblázat. A pedagógiai végzettségek az oktatásért felelõs önkormányzati kép-
viselõk körében (%-ban)

Van Most szerzi meg
Óvodapedagógus szakon 2 –
Tanítóképzõ szakon 12 –
Tanárképzõ fõiskolán 37 1
Tudományegyetemen 22 1
Egyéb 8 2

Ha a pedagógus-végzettség nem is alapkövetelmény az oktatásért felelõs
önkormányzati képviselõk körében, a legalább középfokú végzettség, illetve
a diploma annak tûnik. Válaszadóink között még a legkisebb falvakban sem
akadt olyan, akinek legalább valamilyen szakképesítése ne lenne. Ugyanak-
kor a fõvárosi kerületek és a megyeszékhelyek oktatásért felelõs önkormány-
zati képviselõi egytõl egyig diplomások.

Figyelemre méltó, hogy a pártkötõdés nem jellemzõ az oktatásért felelõs
önkormányzati képviselõkre, legalábbis a kisebb településeken nem. A fõvá-
rosi kerületekben a képviselõk 76 százaléka tagja valamelyik pártnak, a megye-
székhelyeken 70 százalékuk, az 5000 fõnél népesebb településeken viszont
csak 31 százalékuk, az 5000 fõnél kisebbeken pedig mindössze 7 százalékuk.
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Úgy tûnik, hogy az oktatásért felelõs önkormányzati képviselõk körében
még jobban háttérbe szorulnak a pártszempontok, mint az egyéb területen te-
vékenykedõ képviselõknél. A pártszempontot nyilvánvalóan a szakmai szem-
pont szorítja háttérbe.

A felmérés során olyan településeket kerestek fel munkatársaink, ahol
koncentráltan él egy-egy nemzetiség. Ehhez képest mindössze az oktatásért
felelõs önkormányzati képviselõk 24 százaléka érzi úgy, hogy kötõdik valame-
lyik nemzetiséghez. A legtöbben a némethez (8%), a szlovákhoz (6%), illetve
a horváthoz (5%). Cigánynak azonban mindössze egyetlen (!) fõ tekinti ma-
gát a 255 megkérdezettbõl, noha a felkeresett települések több mint a felében
éppen a cigányok jelentik a legnagyobb lélekszámú kisebbséget. Nemzetisé-
gi kötõdésû települési önkormányzati képviselõket azonban többnyire csak
a kisebb településeken találhatunk, elsõsorban azokban, ahol többséget alkot
a kisebbség. A nemzetiségi kötõdésû önkormányzati képviselõk 52 százaléka
jól beszéli saját nemzetisége nyelvét, további 32 százalékuk pedig egy kicsit.
Nemzetiségi kötõdésük tehát csaknem mindig nyelvismerettel társul. Ebbõl
a szempontból a román és a német nemzetiség a kivétel, ahol a nemzetiségi
kötõdés kevésbé függ a nyelvtudástól, mint a többi nemzetiségnél.

Végül azt is megkérdeztük a települési önkormányzati képviselõktõl,
hogy személy szerint volt-e valamilyen konfliktusuk a településükön élõ
nemzeti vagy etnikai kisebbségekkel. A nemzetiségi kisebbségek esetén egy
százalék alatt volt az igennel válaszolók aránya, a cigányok esetén viszont hat
százalék. Ez a szám valójában az önkormányzati képviselõk legalább tizedét
jelenti, ha csak azok válaszait tekintjük, akiknek a településén valóban élnek
cigányok. Még erre is lehetne talán azt mondani, hogy nem túl jelentõs
a szám, de figyelembe kell vennünk, hogy a kérdõív felépítése és az, hogy az
Országos Közoktatási Intézet megbízásából készített felmérés „hivatalos-
nak” tûnhetett, afelé terelte válaszadóinkat, hogy elhallgassák személyes

ellenérzéseiket, illetve konfliktusaikat.
A cigány kisebbséggel kapcsolatban a legtöbbször segélyezési ügyek miatt

volt személyes konfliktusuk az önkormányzati képviselõknek. Ilyen válaszok
hangzottak el: „Szóváltások a pénz miatt.” „A szociális ellátással kapcsolatban.” „Segélye-
zési ügyek miatt.” „Ami pénzt kapnak, magukra költenék, de én hivatalból ellenõrzöm,

figyelem”. Néhányan bûnügyekrõl tettek említést, illetve csak úgy általában maga-
tartási problémákról: „Betörtek hozzánk.” „Életveszélyesen megfenyegettek.” „Hivatalos
személy elleni erõszak, bírósági tárgyalás lett belõle.” „Szórakozóhelyen indok nélkül belém
kötöttek.” „Magatartási problémák miatt.” „Nem akarnak dolgozni”. Kifejezetten neve-
lési kérdések miatt két képviselõ került konfliktusba a településén élõ romákkal:
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„A felzárkóztatás miatt volt szóváltás.” „Nagyon sokszor a szülõ akadályozza a nevelést.”
Végülkét képviselõnek a kisebbségiönkormányzatiképviselõkkelvoltak súrlódá-
sai: „Személyes nem volt, az önkormányzati képviselõvel voltak vitáim.” „A munkával
járó konfliktusaim voltak a képviselõikkel.”

Az a három önkormányzati képviselõ, akiknek nemzeti kisebbségekkel
volt személyes jellegû konfliktusuk, nem tudtak vagy nem akartak még utalás-
szerûen sem konkrétumokat mondani, így azt kell feltételeznünk, hogy ezek
jelentéktelenek vagy magántermészetûek lehettek.

2. A közoktatás finanszírozása

A magyar településeken 1998-ban átlagosan a települések költségvetésé-
nek 33 százalékát fordították oktatási-nevelési célokra. Meglepõ módon ez
a szám egyáltalán nem függ a települések, illetve a költségvetések fõösszegé-
nek nagyságától, sõt, attól sem, hogy az önkormányzati képviselõk becslése
szerint a lakosság hány százaléka 6–14 éves. Ugyanakkor a válaszok szóródása
meglehetõsen nagy: 10 és 75 százalék közötti, ami viszont azt sejteti, hogy so-
kan csak érzésre, a pontos adatok ismeretének hiányában válaszoltak. Ez azért
meglepõ, mert az oktatásügyekért felelõs választott politikai döntéshozók vol-
tak a válaszadók. Sejtésünket az is alátámasztja, hogy a képviselõk tizede nem
tudott vagy nem akart válaszolni arra, hogy költségvetésük hány százalékát
fordítják oktatási, nevelési célokra. A válaszmegtagadók elsõsorban a kistele-
pülések képviselõi közül kerültek ki, akiknek iskolai végzettsége általában ala-
csonyabb, mint a városok oktatásért felelõs önkormányzati képviselõké.

Az oktatási kiadások pontos összegét csak az önkormányzati képviselõk
78 százaléka tudta megmondani. Ezek nagysága 4 millió forinttól több mint
egymilliárd forintig terjedt a települések méretétõl, illetve a fenntartott intéz-
mények számától függõen. A kiadások forrásainak megnevezésénél pedig
még ennél is nagyobb volt a zavar. Az önkormányzati képviselõk 28 százaléka
nem tudott vagy nem kívánt válaszolni arra a kérdésre, hogy oktatási kiadása-
ik hány százalékát fedezik önkormányzati forrásból, illetve kiegészítõ norma-
tívából. Ráadásul egy részük az önkormányzati források közé számolta az álla-
mi normatívát, más részük viszont csak az állami normatíván felüli önkor-
mányzati részt vette figyelembe. Ezért az elsõ kérdésre kapott válaszok
használhatatlanok. Az viszont megállapítható, hogy a felkeresett települések
mindegyike kap valamennyi kiegészítõ normatívát, és ez az oktatási kiadások
átlagosan 28 százalékára nyújt fedezetet.
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Azon települések harmadánál van különbség az általános iskolák normatív
önkormányzati támogatásában, ahol több intézmény ismûködik.A különbségté-
telt két, egyformán gyakori okkal indokolták: az épületek állagával, felszereltség-
beli különbségével, illetve a nemzetiségi oktatás többlettámogatottságával.

Néhány helyen a tanulók szociális rászorultsága, illetve a kisebb létszámú tanuló-
csoportok miatt van különbség a normatív támogatásban. Ezeket a szemponto-
kat a roma gyerekeket oktató intézmények esetében említették.

A települések 26 százaléka külföldrõl (praktikusan a nemzetiségek anya-
országától) is kap valamilyen támogatást az oktatási, nevelési feladatok ellátá-
sához. A leggyakrabban a kisebb városok, illetve a német, a szlovén és a ro-
mán nemzetiségûek részesülnek külföldi segítségben. Ugyanakkor a testvér-
városi kapcsolatok léte vagy hiánya alig befolyásolja azt, hogy kap-e
valamilyen külföldi segítséget az adott település vagy sem. Az oktatási, nevelé-
si feladatokhoz nyújtott segítség tehát nemcsak a testvérvárosi kapcsolatokon
keresztül érkezik.

Külföldrõl legtöbbször tárgyi segítséget kapnak az oktatási intézmények:
(használt) iskolabútort, számítógépeket, a nyelvi laborhoz szükséges felszere-
léseket, illetve különbözõ játékokat (az óvodák) és demonstrációs eszközö-
ket (az iskolák). Gyakori a könyvadomány is, amikor nyelvkönyvekkel
és/vagy nemzetiségi nyelven írott könyvekkel segíti az anyanyelv ápolását az
anyaország. Ezekhez képest másodlagos, de azért nem ritka a csereüdülteté-
sek formájában nyújtott támogatás sem. Pénzadományokról viszont mind-
össze két kistelepülésen számoltak be. Az egyik helyen a német oktatás finan-
szírozására kaptak támogatást Németországból, a másikon pedig a roma tanu-
lók szociális jellegû segélyezésére Hollandiából.

A finanszírozási kérdésekkel kapcsolatban végül azt is megkérdeztük,
hogy az oktatási folyamat egyes szereplõinek mekkora súlyuk van az oktatás
finanszírozásában, illetve az oktatás tartalmának meghatározásában általá-
ban. A finanszírozásban az iskolafenntartó önkormányzatoknak tulajdonítot-
ták a legnagyobb súlyt a képviselõk, az oktatás tartalmának meghatározásában
viszont az iskolák vezetésének, s közel hasonló mértékben az Oktatási

Minisztériumnak.
Mivel elsõdleges célunk a kisebbségek oktatásával kapcsolatos kérdések

feltárása volt, azt is megkérdeztük, hogy a felsorolt intézményeknek mekko-
ra súlyuk van a kisebbségi oktatás tartalmának meghatározásában, illetve a ki-
sebbségi oktatás finanszírozásában (2. táblázat). A két válaszsor tulajdonkép-
pen csak a kisebbségi szervezetek szerepét illetõen különbözik egymástól.
Az adatok mindenesetre arról tanúskodnak, hogy az önkormányzati
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képviselõk sem finanszírozási, sem tartalmi kérdésekben nem tulajdoníta-
nak igazán nagy súlyt az oktatás közvetlen szereplõinek, összhangban azzal,
hogy az egész oktatási rendszert eléggé felülrõl vezéreltnek látják.

3. Vélemények az oktatási intézményekrõl

A települések 46 százalékában mûködik egynél több általános iskola, érte-
lemszerûen a nagyobb helyeken. Ahol több iskola is van, a megkérdezettek

általában különbségeket látnak az iskolák színvonala között. Igaz, tipikusan
csak kisebbeket. Az önkormányzati képviselõk szerint a településen mûködõ
általános iskolák színvonala között jellemzõen kisebb különbségek vannak,
ezt állította a kérdezettek 58%-a, egyötödük jelentõsnek ítélte az iskolák szín-
vonala közti különbséget, másik egyötödük úgy látta, hogy nincsenek jelen-
tõs különbségek közöttük (21–21%) (2. ábra).

Az önkormányzati képviselõk az országos átlaghoz képest általában nem
érzékelnek különbséget a település oktatási intézményeinek felszereltségé-
ben sem. 61%-uk átlagosnak vélte a településen mûködõ oktatási intézmé-
nyek feltételeit, mindössze egyhetedük véli úgy, hogy ezen a téren elmaradná-
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2. táblázat. Mekkora súlya van az oktatás általános tartalmának, illetve
a kisebbségi oktatás tartalmának a meghatározásában, illetve mekkora súlya
van az oktatás finanszírozásával kapcsolatban? (százfokú skálára vetítve)

Oktatás általában Kisebbségi oktatás

Tartalom Finan-
szírozás Tartalom Finan-

szírozás
Az iskolafenntartó

önkormányzatnak 62 82 60 75

Az Oktatási
Minisztériumnak 77 72 71 70

A helyi önkormányzat
oktatási bizottságának 54 61 54 54

Az iskolák vezetésének 79 52 77 51
A tanulók szükségleteinek 55 38 54 38
Az iskola pedagógusainak 73 35 71 38
A helyi kisebbségi

önkormányzatoknak 38 35 57 49

Az egyházaknak 38 35 24 17
Az országos kisebbségi

önkormányzatoknak 32 29 52 44

A szülõknek 47 29 45 28



nak az országos átlagtól, s 17%-uk szerint jobb annál. Ugyanakkor a válaszok
településtípusonkénti elemzésébõl az a figyelemre méltó összefüggés derül
ki, hogy az iskolák felszereltségének megítélése alapvetõen a település nagysá-
gának függvénye. Minél nagyobb településrõl van szó, annál inkább úgy vélik
az önkormányzati képviselõk: iskoláik az átlaghoz képest jobb felszereltségû-
ek. Ebbõl a szempontból különösen szembeszökõ a budapestiek kedvezõ vé-
leménye (3. ábra).

A település oktatási intézményeiben folyó pedagógiai munkával már sok-
kal elégedettebbek az önkormányzati képviselõk, mint felszereltségükkel.
Közel fele gondolja, hogy az oktatási intézmények pedagógiai munkája jobb,
mint az országos átlag, és azok is, akiknek más a véleményük, csak az országos
átlagnak megfelelõ színvonalúnak, nem pedig ennél rosszabbnak tartják az in-
tézményekben folyó pedagógiai munkát.

Míg iskoláik tárgyi felszereltségérõl a budapesti önkormányzati képvise-
lõk vélekedtek a legjobban, addig a bennük folyó pedagógiai munkát már
a megyei jogú városok önkormányzati képviselõi értékelik a legmagasabbra
(4. ábra). Ez összhangban van a lakosság körében végzett közvélemény-kuta-
tások hasonló eredményeivel.

Mindezek után arra kértük az önkormányzati képviselõket, hogy nevez-
zék meg településük legjobb, illetve leggyengébb általános iskoláját, valamint
mondják meg, melyik általános iskolába jár a legtöbb cigány, illetve nemzeti-
ségi tanuló. Az önkormányzati képviselõk a négy kategóriához még a fõvárosi
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2. ábra. A településen mûködõ általános iskolák színvonala közötti különbsé-
gek az önkormányzati képviselõk szerint (a több iskolát is mûködtetõ
települések százalékában)

jelentõs
különbségek vannak

nincsenek számottevõ
különbségek

kisebb különbségek
vannak



kerületekben, illetve a megyeszékhelyeken, megyei jogú városokban sem
mindig tudtak négy különbözõ intézményt megfeleltetni. Legjobb iskolát 30
százalékuk, leggyengébbet 22 százalékuk tudott kiemelni. Olyat, ahová a leg-
több cigány tanuló jár, a települések harmadában említettek, olyat pedig, aho-
vá a legtöbb nemzetiségi tanuló, a negyedükben. A legjobb iskolák között
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3. ábra Az iskolák felszereltségének megítélése az önkormányzati képviselõk
körében, településnagyság szerint (-100-tól +100-ig terjedõ mérleg-indexre
vetítve)

4. ábra Az iskolák pedagógiai munkájának megítélése az önkormányzati képvi-
selõk körében, településnagyság szerint (-100-tól +100-ig terjedõ mérleg-in-
dexre vetítve)



gyakran említettek gyakorló, illetve egyházi iskolákat, a legtöbb cigány tanuló
által látogatott intézmények között pedig feltûnõen magas volt a kihelyezett
tagozatok és a kisegítõ iskolák aránya. Azokon a településeken, ahol mûködik
kifejezetten nemzetiségi oktatási intézmény, természetesen ezeket nevezték
meg, mint a nemzetiségiek által leginkább látogatott intézményeket, más jel-
legzetességeket azonban nem tudtunk megállapítani.

A 3. táblázatban összevetettük a legjobb iskolák átlagait a leggyengébbek-
kel. Ilyen összevetést 71 településen lehetett készíteni. Az átlagokat két tize-
desjegy pontossággal adtuk meg, noha ezek megbízhatósági intervalluma
ilyen kis elemszámnál mindössze ±0,08–0,14 körüli (az osztályzatok szóró-
dásától függõen). A 4. táblázatban a legjobb iskolák átlagait azokkal vetettük
egybe, ahova a legtöbb cigány tanuló jár. Ilyen összevetést mindössze 46 tele-
pülésen lehetett készíteni. Ez egyben azt jelenti, hogy a 4. táblázat átlagainak
megbízhatósága csak ±0,11–0,17. Végül az 5. táblázatban a legjobb iskolák átla-
gait a legtöbb nemzetiségi tanuló által látogatott iskolák átlagaival vetettük
egybe. Ezt az egybevetést 31 településen lehetett elkészíteni, és az átlagok
megbízhatósága itt ±0,13–0,24.
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3. táblázat. A település legjobb és leggyengébb általános iskolájának értékelése
(1-tõl 5-ig terjedõ átlagosztályzatokban)

N=71 Legjobb Leg-
gyengébb Különbség

A diákok tanulmányi teljesítménye 4,17 3,02 1,15
A diákok továbbtanulási esélyei 4,56 3,47 1,09
Az oktatás színvonala 4,37 3,44 0,93
A diákok szorgalma, fegyelmezettsége 3,92 3,27 0,65
Az iskola számítástechnikai felszereltsége 3,96 3,33 0,63
Kulturális tevékenység, a szakkörök száma

és színvonala 4,24 3,61 0,63

Sportolási lehetõségek, sporttevékenység 4,34 3,76 0,58
A pedagógusok felkészültsége, képzettsége 4,30 3,77 0,53
Az iskola felszereltsége 3,77 3,36 0,41
A tanulók számára szervezett szabadidõs

programok 4,00 3,63 0,37

A napközi, a tanulószoba színvonala 3,98 3,62 0,36
Az iskolaépület állaga 3,66 3,38 0,28
A diákétkeztetés színvonala 4,12 3,91 0,21
A szociális és gyermekvédelmi munka

színvonala 3,98 3,83 0,15

A pedagógusok bérezése 3,06 2,93 0,13



A táblázatból elsõsorban az derül ki, hogy az önkormányzati képviselõk
azt az iskolát tekintik a legjobbnak, amelyik a legtöbb esélyt nyújtja a továbbta-
nulásra, másrészt az, hogy az iskolák anyagi lehetõségeivel és különösen a pe-
dagógusok bérezésével nem igazán elégedettek.

A legjobb és a leggyengébb iskola között elsõsorban tanulmányi eredmé-
nyesség szerint tesznek különbséget az oktatásért felelõs önkormányzati kép-
viselõk. Az iskolák eltérõ anyagi lehetõségei ehhez képest másodlagosak. Ok-
tatáspolitikai szempontból különösen figyelemre méltó, hogy a pedagógu-
sok bérezésében nem látnak lényegi különbséget, azaz egyáltalán nem érzik
jellemzõnek a magyar iskolákra, hogy érvényesülne a minõségi szempont a ta-
nárok bérezésében. Ugyanakkor a szociális és a gyermekvédelmi munka szín-
vonalában sem éreznek lényeges különbséget a legjobb és a leggyengébb isko-
la között.

Ha megnézzük az 4. táblázatot, amelyben a település legjobb iskoláját
a legtöbb cigány tanuló által látogatott iskolával hasonlítottuk össze, akkor ta-
lán az a legfeltûnõbb, hogy az adatok nagyon hasonlítanak a legjobb és a leg-
gyengébb iskolákat összehasonlító 3. táblázat adataihoz. Ez egyáltalán nem

162 MARIÁN BÉLA – SZABÓ ILDIKÓ

4. táblázat. A település legjobb és a legtöbb cigány tanuló által látogatott
általános iskolájának értékelése (1-tõl 5-ig terjedõ átlagosztályzatokban)

N=46 Legjobb Cigány
tanulók Különbség

A diákok továbbtanulási esélyei 4,63 3,33 1,30
A diákok tanulmányi teljesítménye 4,21 3,07 1,14
Az oktatás színvonala 4,51 3,76 0,95
A diákok szorgalma, fegyelmezettsége 4,02 3,10 0,92
Az iskola számítástechnikai felszereltsége 4,00 3,36 0,64
Sportolási lehetõségek, sporttevékenység 4,41 3,80 0,61
Kulturális tevékenység, a szakkörök száma és

színvonala 4,36 3,77 0,59

Az iskola felszereltsége 3,77 3,36 0,41
Az iskolaépület állaga 3,67 3,33 0,34
A pedagógusok felkészültsége, képzettsége 4,31 4,00 0,31
A diákétkeztetés színvonala 4,18 3,89 0,29
A napközi, a tanulószoba színvonala 3,98 3,76 0,22
A pedagógusok bérezése 3,15 3,02 0,13
A szociális és gyermekvédelmi munka

színvonala 4,02 3,90 0,12

A tanulók számára szervezett szabadidõs
programok 3,72 3,72 0,00



véletlen, ugyanis a leggyengébbnek ítélt iskolák a lehetséges esetek 80 százalékában
megegyeznek azzal az iskolával, ahova a legtöbb cigány tanuló jár. Ez meglehetõsen
súlyos összefüggés. Az egyetlen komoly különbség a két táblázat között a ta-
nulók szorgalma, fegyelmezettsége terén mutatkozik. Eszerint az oktatás ön-
kormányzati felelõsei hajlamosak a cigány tanulókat az átlagosnál is fegyelme-
zetlenebbnek és kevésbé szorgalmasnak látni. Ugyanakkor a szociális munka
és a bérezés tekintetében itt sincsenek szignifikáns különbségek. Ez persze
csak részben jó hír, hiszen a cigány családok szociális helyzete rosszabb, mint
a többséghez tartozó családoké, és gyermekeik nagy része jelentõs kulturális
hátránnyal kerül az iskolákba, így a pozitív diszkriminációnak nagyon is he-
lye lenne az iskolai gyermekvédelemben, illetve a cigány tanulók oktatását vál-
laló pedagógusok bérezésében (5. táblázat).

A legjobb iskolák és a legtöbb nemzetiségi tanuló által látogatott iskolák kö-
zött kisebbek a különbségek,mint a legjobbak ésa legtöbb cigány tanuló által láto-
gatottak között. Ez azt mutatja, hogy a nemzetiségi tanulók oktatásában kisebbek
a feszültségek, mint a cigány tanulók oktatásában. Ráadásul néhány esetben a leg-
jobb iskola és a legtöbb nemzetiségi tanuló által látogatott iskola egybeesik.
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5. táblázat. A település legjobb és a legtöbb nemzetiségi tanuló által látogatott
általános iskolájának értékelése (1-tõl 5-ig terjedõ átlagosztályzatokban)

N=31 Legjobb Nemzetiségi
tanulók Különbség

A diákok továbbtanulási esélyei 4,72 4,03 0,69
Az oktatás színvonala 4,45 3,81 0,64
A diákok tanulmányi teljesítménye 4,16 3,58 0,58
Sportolási lehetõségek, sporttevékenység 4,47 3,93 0,54
A diákok szorgalma, fegyelmezettsége 4,00 3,59 0,41
A napközi, a tanulószoba színvonala 4,15 3,74 0,41
Kulturális tevékenység, a szakkörök száma

és színvonala 4,24 3,86 0,38

A pedagógusok felkészültsége, képzettsége 4,26 3,90 0,36
A diákétkeztetés színvonala 4,23 3,90 0,33
Az iskola számítástechnikai felszereltsége 4,00 3,72 0,28
Az iskolaépület állaga 3,74 3,58 0,24
Az iskola felszereltsége 3,73 3,57 0,16
A szociális és gyermekvédelmi munka

színvonala 3,97 3,83 0,14

A tanulók számára szervezett szabadidõs
programok 3,97 3,87 0,10

A pedagógusok bérezése 2,88 2,88 0,00



Ugyanakkor van néhány elgondolkozató adat az 5. táblázatban. Például az, hogy
a nemzetiségi tanulókat oktató intézmények kulturális tevékenysége nem ki-
magasló, noha azt gondolhatnánk, hogy ezeknek az egyik legfontosabb felada-
ta a nemzetiségi kultúrák életbenntartása magas színvonalú szakköri munká-
val és egyéb módon.

4. A kisebbségek helyzetének megítélése az önkormányzati képviselõk
körében

Mintánk kialakításánál arra törekedtünk, hogy jól reprezentáljuk a ki-
sebbségek által is lakott településeket, és ez alapvetõen sikerült is. Ennek fé-
nyében érdekes adat, hogy mindössze a felkeresett települések 15 százaléká-
nak határán láthatók nemzetiségi nyelvû helységnévtáblák. A középületek
esetében valamivel jobb a helyzet, ezek 18 százalékán látható nemzetiségi
nyelvû tábla. A magyar településeken horvát, német, szlovák és cigány nyel-
vû feliratokkal találkozhatunk a leggyakrabban (ebben a sorrendben). Itt az
a figyelemreméltó, hogy a sorrend nem fedi le a nemzetiségek számarányait.
Ez elsõsorban abból fakad, hogy nemzetiségi nyelvû táblákat ott helyeznek
el, ahol nem szórványos az adott nemzetiség jelenléte.

Az önkormányzati képviselõk többsége szerint hazánkban jobb a nemze-
ti kisebbségek helyzete, mint a környezõ országokban (5. ábra). Ha az ábrán
látható adatokat -100-tól +100-ig terjedõ mérleg-indexre vetítjük, akkor
+53 pontnak adódik a válaszok átlaga – összhangban azzal, hogy azért nem
gondolják sokan, hogy sokkal jobb lenne nálunk a nemzeti kisebbségek hely-
zete, mint szomszédainknál. Az index-értékek alakulását érdemben nem be-
folyásolja a válaszadók, illetve a település egyetlen jellemzõje sem. Az azon-
ban megállapítható, hogy a német kisebbség helyzete a legjobb: azokon a tele-
püléseken, ahol számottevõ a német nemzetiség jelenléte, 62 pont a mutató
átlaga, míg a többi helyen csak 50 pont.

Amikor arra kértük a képviselõket, hogy hasonlítsák össze saját települé-
süket más magyar településekkel a nemzeti, etnikai kisebbségek helyzete
szempontjából, a modális vélemény az volt, hogy nincs közöttük különbség.
A mérleg-index átlaga pedig +31 pontnak adódott. Az index-értékek alakulá-
sát ebben az esetben befolyásolja a válaszadók iskolai végzettsége is. A diplo-
más önkormányzati képviselõk hajlamosabbak saját településükön kedve-
zõbbnek látni a kisebbségek helyzetét, míg a kevésbé iskolázottak még az átla-
gosnál is nagyobb valószínûséggel vélekednek úgy, hogy nincs különbség
saját településük és más települések között. Az is megállapítható, hogy a
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németek és a szlovákok által lakott településeken magasabbak az index-átla-
gok, mint máshol.

Végül ara kértük az önkormányzati képviselõket: mondják meg, mennyire
értenek egyet 12 állítással, melyeket a cigány kisebbség és a többség viszonyával
kapcsolatban fogalmaztunk meg (6. táblázat). A válaszok szerint az önkormányza-
ti politikusoknak nincsenek komoly elõítéleteik a cigánysággal szemben.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden képviselõ teljesen elõítélet-mentesen
viszonyulna hazánk legnagyobb lélekszámú kisebbségéhez. Viszonylag sokan vé-
lekednek úgy, hogy a romák tehetnek arról, hogy hátrányos a helyzetük az okta-
tásban.Az is elgondolkoztató,hogynagyon egyetértenek azzal is,hogya nemzeti-
ségi tanulóknak elsõsorban magyarul kell megtanulniuk. Ez talán a pártállami tí-
pusú nemzetiségpolitika továbbélésének tûnik, amely szerint a jó nemzetiségi
polgárokat csak népviseletük és táncaik különböztetik meg a többiektõl, anya-
nyelvi jogaik viszont erõsen korlátozottak.

A válaszok együtt-járásai azt mutatják, hogy a 12 állítás 4+1 faktor (atti-
tûd) köré rendezõdik az önkormányzati képviselõk fejében. A +1 faktort az
az állítás alkotja önmagában, miszerint: „A nem cigányok többsége elõítélet-
tel viseltetik a cigányokkal szemben.” A többi állítás alapján kirajzolódó négy
faktor struktúráját a 7–9. táblázatokban mutatjuk be.

Az 1. faktorhoz nagy súllyal kötõdõ állításokkal azok értenek egyet, akik
szükségesnek vélik az állami szerepvállalást a cigány tanulók felzárkóztatásá-
ban. Ez viszont együtt jár azzal, hogy kik mennyire tartja felelõsnek magukat
a romák tanulási szempontból (is) hátrányos helyzetéért. Ahol számottevõen

A kisebbségi oktatás intézményi környezete Magyarországon 165

5. ábra. Milyen a nemzeti kisebbségek helyzete a környezõ országokhoz viszo-
nyítva? (%-ban)

jobb

kitérõ válasz

ugyanolyan
roszabb

sokkal jobb



sok roma él, egyértelmûen pozitív a faktor-értékek átlaga, míg, ahol nem él-
nek romák, negatív az átlag. Ez azt jelzi, hogy a cigány tanulók oktatásával kap-
csolatos problémákkal valóban találkozó önkormányzati politikusok érzik
csak igazán fontosnak az állami szerepvállalást ezek orvoslásában. Másrészt
annál pozitívabb a faktor-értékek átlaga, minél nagyobb a település. Negatív
átlagot csak a községekben kaptunk (8. táblázat).

A 2. faktorhoz kötõdõ állításokkal azok hajlamosak egyetérteni, aki érték-
nek tekintik a kulturális sokszínûséget, és akik szerint jó módszer a kisebbsé-
gekkel szembeni elõítéletek oldására kultúrájuk megismerése. A faktorérté-
kek átlaga kiugróan magas azokon a helyeken, ahol számottevõ a szerb, illetve
a horvát nemzetiség jelenléte. A válaszadók életkora is befolyásolja a faktorér-
tékek átlagait. A 30–45 évesek körében határozottan negatív az átlag, míg
a többi korcsoportban nulla körüli, de pozitív (9. táblázat).
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6. táblázat. Mennyire ért egyet a következõ kijelentésekkel? (százfokú skálára
vetítve)

Önkormányzati
képviselõk

A cigányoknak ugyanolyan lehetõségeket kell biztosítani
az oktatásban, mint a többi nemzetiségnek. 94

Az iskolában minden kisebbségi tanulónak elsõsorban
magyarul kellene megtanulnia. 83

A cigány tanulók felzárkóztatásának költségeit az államnak
kell állnia. 81

Azoknak a pedagógusoknak, akik cigány tanulókat
tanítanak, ismerniük kell a cigányság kultúráját. 76

Megfelelõ pedagógiai módszerrel a cigány gyermekek
jó eredményt érhetnek el az iskolákban. 76

Az államnak a cigány tanulók továbbtanulását külön
is támogatnia kellene. 67

A nem cigányok többsége elõítélettel viseltetik
a cigányokkal szemben. 64

A cigányok többségének iskolázatlanságáért maguk
a cigányok felelõsek. 60

A nem cigány gyerekeknek is meg kell ismerkedniük
a cigányok kultúrájával és történelmével. 56

Ahol sok nemzetiség él, azoknak is tanulniuk kellene a nem-
zetiség nyelvét, akiknek más az anyanyelvük. 44

A cigány szülõk pont olyan fontosságot tulajdonítanak
gyermekük iskolai sikerességének, mint mások. 38

A cigány tanulókat minden iskolában külön kellene tanítani. 10
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7. táblázat. A többség és a kisebbségek viszonyának gondolati struktúrái a fak-
torelemzés szerint (faktorsúlyokban)

1. faktor: állami szerepvállalás Faktorsúly
A cigány tanulók felzárkóztatásának költségeit az államnak

kell állnia. +0,77

Az államnak a cigány tanulók továbbtanulását külön is
támogatnia kellene +0,76

Azoknak a pedagógusoknak, akik cigány tanulókat tanítanak,
ismerniük kell a cigányság kultúráját. +0,54

Megfelelõ pedagógiai módszerrel a cigány gyermekek jó
eredményt érhetnek el az iskolákban. +0,29

A cigány szülõk pont olyan fontosságot tulajdonítanak
gyermekük iskolai sikerességének, mint mások. -0,40

A cigányok többségének iskolázatlanságáért maguk a cigányok
felelõsek. -0,29

8. táblázat
2. faktor: multikulturalitás Faktorsúly

Ahol sok nemzetiség él, azoknak is tanulniuk kellene
a nemzetiség nyelvét, akiknek más az anyanyelvük. +0,77

A nem cigány gyerekeknek is meg kell ismerkedniük
a cigányok kultúrájával és történelmével. +0,75

Azoknak a pedagógusoknak, akik cigány tanulókat
tanítanak, ismerniük kell a cigányság kultúráját. +0,46

Megfelelõ pedagógiai módszerrel a cigány gyermekek
jó eredményt érhetnek el az iskolákban. +0,40

9. táblázat.
3. faktor: egyenlõsdi Faktorsúly

Az iskolában minden kisebbségi tanulónak elsõsorban
magyarul kellene megtanulnia. +0,76

A cigányoknak ugyanolyan lehetõségeket kell biztosítani
az oktatásban, mint a többi nemzetiségnek. +0,75

A cigányok többségének iskolázatlanságáért maguk a cigányok
felelõsek. +0,49

10. táblázat
4. faktor: egyenlõség Faktorsúly

A cigány szülõk pont olyan fontosságot tulajdonítanak
gyermekük iskolai sikerességének, mint mások. +0,61

Megfelelõ pedagógiai módszerrel a cigány gyermekek
jó eredményt érhetnek el az iskolákban. +0,55

A cigány tanulókat minden iskolában külön kellene
tanítani. -0,67

A cigányok többségének iskolázatlanságáért maguk
a cigányok felelõsek. -0,56



Akik a 3. faktorhoz kötõdõ állításokkal értenek egyet, azok a többség és
a kisebbségek között nem kívánnak különbségeket tenni, de látni sem. Érde-
kes, de nem meglepõ módon ehhez az attitûdhöz kötõdik annak az állításnak
az elfogadása is, hogy a cigányok többségének iskolázatlanságáért maguk a ci-
gányok felelõsek. Ez jól jelzi, hogy a nagyon pozitív faktor-étékek a pozitív
diszkrimináció elvének elvetését is jelzik, de a negatív megkülönböztetését
is. Arra is érdemes felfigyelnünk, hogy éppen az e faktorhoz nagy súllyal kötõ-
dõ két állítással értenek a leginkább egyet az oktatásért felelõs önkormányzati
politikusok. A faktor-értékátlagokat csak a válaszadók lakóhelye és iskolázott-
sága befolyásolja jelentõsen. Az egyetemi végzettségûek körében egyértelmû-
en negatív az átlag, míg a csupán érettségivel rendelkezõk körében határozot-
tan pozitív. A település nagyságával pedig egyenes arányban nõ a faktor elutasí-
tottsága. Az összefüggést érdemes ábrával is szemléltetni (6. ábra).

Végül a 4. faktor pozitív értékei azt jelzik, hogy a válaszadó nem tesz kü-
lönbséget a romák és a többséghez tartozók tanulási potenciáljai között, míg
a negatív értékek ennek az ellenkezõjét. A legnegatívabb átlagokat azoknak
a képviselõknek a körében kaptuk, akiknek még érettségijük sincs, de pozitív-
vá csak a diplomások körében váltanak az átlagok. Részben ebbõl adódik az is,
hogy a fõvárosi képviselõk körében a legmagasabbak a faktorátlagok, míg
a községekben élõk körében negatív (10. táblázat).
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6. ábra. A 3. („egyenlõsdi”) faktor átlagai településnagyság szerint



5. A cigány kisebbség helyzetének megítélése az önkormányzati képviselõk
körében

A 255 település közül 160-ban számottevõ volt a cigány kisebbség jelenlé-
te. Ezeken a településeken egy külön kérdõív-blokkot is lekérdeztünk az ok-
tatásért felelõs önkormányzati képviselõk körében. Elõször is arra kértük
õket, hogy iskolai osztályzatokkal értékeljék a cigányok és a nem cigányok
kapcsolatát saját településükön. A legtöbben közepesnek (41%), illetve jónak
(37%) ítélték ezt, ám két településen súlyos konfliktusok vannak a romák és
a nem romák között, további 7 százalékuknál pedig az elégségest választották
a képviselõk a kapcsolat jellemzésére. Ha a válaszokat százfokú skálára vetít-
jük, 63 pontnak adódik az átlag. Az átlagértékek alakulásából az alacsony eset-
szám miatt nem tudunk túl sok következtetést levonni. Annyi azért elmond-
ható, hogy a vidéki városokban valamivel rosszabbnak értékelték a romák és
a nem romák kapcsolatát a képviselõk, mint a fõvárosban, illetve az 5000 la-
kosnál kisebb településeken.

Azoktól a képviselõktõl, akik 1-est, 2-est vagy 3-ast adtak, megkérdez-
tük, hogy mik voltak a legsúlyosabb konfliktusok az elmúlt években a cigá-
nyok és a nem cigányok között. A kérdésre néhányan kitérõ választ adtak, így
mindössze 50 képviselõ mondott értékelhetõ dolgokat. Az említett konfliktu-
sok eltérõ súlyúak és természetûek (a többször említett válaszok mellett záró-
jelben feltüntettük az említések számát):
• Az országos médiákban is helyet kapó botrányok: „Rádió u. 11. lakásfogla-

lás, kiköltöztetés, bontás.” „Telepi cigányok kilakoltatása.” „Molotov-koktélos me-
rényletek.”

• Elõítélet-gyökerû konfliktusok: „Skinhead megmozdulások.” „Kocsmai vere-
kedések, atrocitások tömegközlekedési eszközökön.” „Apróbb összetûzések.” „Ki-
sebb perpatvarok.” „A polgároknak elõítéleteik vannak, ez hátráltatja az önkor-
mányzat munkáját.” „Kisebb verekedések voltak csak.” „Megrongálták a cigány
holocaust emlékmûvet.”

• Oktatással kapcsolatos konfliktusok: „Egy helyi általános iskola eltanácsolt
12 gyereket a cigány származása miatt. Ezt a nagy ellentéteket szító helyzetet az
Önkormányzat oldotta meg.” „Jelentõsen növekszik a számuk, egy iskolában kon-
centrálódnak, és a nem cigányok nem viszik oda a gyerekeiket.” „Iskolai tankötele-
zettség teljesítése, magyar-cigány tanulócsoportra osztás.”

• Munkanélküliség, szociális segélyezés: „Munkanélküliség, segélyezés.”
(3 említés) „Szociálpolitikai feszültségek.” „Lakáshelyzetbõl adódó gondok.”
(2 említés) „Nincsenek munkahelyi lehetõségek.” „A munkanélküliség miatt
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kialakult helyzet és szociális háttér.” „Munkanélküliségbõl és lopásokból szárma-
zók.” (2 említés) „A munkavállalási lehetõségek okozzák a legnagyobb problé-
mát.” „A segélyek osztása a közvéleményben rossz érzést kelt.”

• Bûnözés: „Kéregetés, iskolás gyerekek bántalmazása, megélhetési bûnözés, vere-
kedések.” „Bûnesetek, lopások, betörések.” (9 említés) „Vagyon elleni bûncselek-
mények, agresszív magatartás.” „Lopások, verekedések.” „Szomszéd-lopások.”
„Kábellopások, verekedések.” „Rablótámadások.” „Prostitúció, alapvetõ együttélé-
si normák be nem tartása.”

• Életmód, kulturális különbségek: „Különbözõ tisztasági igények.” „Nagyon
eltérõ kulturális háttér, életmódbeli különbségek.” „A cigányság elmaradottsága, tár-
sadalmi problémái miatt.” „Életviteli problémák.” „Viselkedési kultúrájuk kifogá-
solható.” „Eléggé kiszámíthatatlanok, megbízhatatlanok.”

• Egyéb: „Az etnikai program kialakításában félreértések voltak a kisebbségi önkor-
mányzattal.”
Mint láttuk, az önkormányzati képviselõk nem tartják felhõtlennek tele-

pülésükön a romák és a többség kapcsolatát. Országos szinten viszont sokkal
problémásabbnak vélik ezt a kapcsolatot, mint saját településük szintjén. A sa-
ját településen 63 pont volt a kapcsolat harmonikusságának mutatója, orszá-
gos szinten viszont ugyanez az index mindössze 44 pont.

Természetesen arra is megkértük az oktatásért felelõs önkormányzati képvise-
lõket, hogy értékeljék a települési és a cigány kisebbségi önkormányzat kapcsolatát.
E mutató átlaga 74 pontnak adódott. A három mutató természetesen korrelál egy-
mással, de nem igazán szorosan. Ez azt jelenti, hogy egyrészt egy általános attitûd
alapján válaszoltak a képviselõk, másrészt a tapasztalataik alapján. Mindennek fé-
nyében különösen figyelemre méltó, hogy a települési és a cigány kisebbségi ön-
kormányzat kapcsolatát a legmagasabb iskolai végzettségû válaszadók tartják a leg-
kevésbé harmonikusnak. Azoktól, akik közepesnek vagy gyengébbnek ítélték ezt
a kapcsolatot, megkérdeztük: mik voltak a legsúlyosabb konfliktusok az elmúlt
években. A kérdésre csak kevesen válaszoltak érdemben, de a válaszok tanulságo-
sak: „Nincs konfliktus, de nincs kapcsolat sem, illetve csak egyirányú.” (3 említés) „Tudatla-
nok,nemlátjukõket.”„Nemtartjákbeahatáridõket,még saját érdekükben sem.”„Költségveté-
si elszámolási vita.” (4 említés) „Önkényes lakásfoglalás, az önkormányzat tulajdonának el-
foglalása, rongálás.” „Csak akkor mûködik a cigány önkormányzat, ha pénz kell nekik.”
(2 említés)„Magatartási problémák, feltûnési viszketegség.”„Öt éve folyik egyvitaa lakásépí-
téssel kapcsolatban, a polgármesteri hivatal rajta ül az ügyön, nem mérik ki a telkeket.”

A legtöbb képviselõ úgy vélekedik, hogy az lenne a legjobb a cigányság szá-
mára, „ha nem adnák fel saját kultúrájukat, de nem is különülnének el a nem cigányoktól”.
86 százalékuk választotta ezt a válaszlehetõséget. 9 százalékuk viszont úgy véli, az

170 MARIÁN BÉLA – SZABÓ ILDIKÓ



lenne a legjobb, „ha átvennék a nem cigányok életmódját, és teljesen beolvadnának a több-
ségbe”. Azt viszont mindössze 3 százalékuk gondolja jónak, ha a cigányok elkülö-
nülten, egymás között élnének”. A képviselõk tehát tisztában vannak azzal, hogy a ci-
gányoknak és a nem cigányoknak együtt kell élniük, és csak kisebb részük erõltet-
né rá teljes mértékben a többség kultúráját a romákra.

Ugyanakkor az oktatásért felelõs önkormányzati képviselõk fele szerint
a cigány tanulók oktatását pontosan ugyanúgy kellene megszervezni, mint
a többi tanulóét. Egyharmaduk viszont azt a válaszlehetõséget találta vonzóbb-
nak, hogy a cigány tanulókat vegyes osztályokban tanítsák, de külön kisebbségi
foglalkozásokat kellene tartani a számukra. További 8 százalékuk szerint is ve-
gyes osztályokban kellene tanítani õket, de délutáni vagy vasárnapi fakultatív
foglalkozásokkal kiegészítve. Végül 5 százalékuk szerint vegyes iskolákban, ön-
álló cigány osztályokban kellene megszervezni a roma gyerekek oktatását. A kü-
lön cigány iskoláknak viszont egyetlen híve sem akadt a mintánkban. (4 száza-
lék kitérõ válasz adott.)

Ugyanakkor a vizsgált települések 26 százalékában van olyan iskola, ahol
a tanulók többsége cigány származású. Szegregált intézmények a nagyváro-
sokban mûködnek a leggyakrabban. A budapesti kerületek 37 százalékában
válaszoltak igennel az erre vonatkozó kérdésre, míg a megyeszékhelyek, me-
gyei jogú városok 55 százalékában. Ez különösen azért elgondolkodtató,
mert a nagyvárosokban sohasem élnek többségben a romák, másrészt csak
ezekben van tényleges lehetõség a szegregált oktatási rendszer mûködtetésé-
re. Mindenesetre a két adat azt mutatja, hogy bár az oktatásért felelõs döntés-
hozók nem hívei a roma gyerekek iskolai elkülönítésének, ugyanakkor nem
is tesznek sokat elkülönítésük felszámolásáért.

Az oktatásért felelõs önkormányzati képviselõk zöme többé-kevésbé elége-
dett a cigány tanulók oktatásának színvonalával saját településén, elégtelen osz-
tályzatot pedig egyikük sem adott. A mutató százfokú skálára vetített átlaga 70
pontnak adódott. Az átlagokban nincsenek igazán jelentõs különbségek (már
csak a részminta alacsony esetszáma miatt sem). Annyi azonban megállapítható,
hogy a nõk, illetve a pedagógusi végzettséggel rendelkezõk körében valamivel
jobbak az átlagok, mint a férfiak, illetve a más végzettségûek körében.
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II. A KISEBBSÉGEKET TANÍTÓ ISKOLÁK IGAZGATÓI
– A KISEBBSÉGI OKTATÁSRÓL

1. A vizsgált iskolák nemzetiségi és etnikai profilja

Az OKI 1999 õszén végzett kisebbségi oktatás helyzetének feltárására irá-
nyuló kutatás részeként felkerestük a kiválasztott iskolák igazgatóit is. A kér-
dezõbiztosok összesen 281 iskola igazgatójával készítettek interjút. Az igazga-
tók olyan iskolákat vezetnek, amelyekbe a településen a legtöbb kisebbségi ta-
nuló jár. A válaszolók 87 százaléka az iskola igazgatója volt, további
4 százalékuk alsó tagozatos, 7 százalékuk felsõ tagozatos, 1 százalékuk pedig
gimnáziumi igazgatóhelyettes.

Az önkormányzatoktól kapott információink szerint a vizsgált települé-
seken az iskolák kisebbségi profilja a következõ volt: 51 százalékukban

cigány, 23 százalékukban német, 10 százalékukban szlovák, 7 százalékukban
horvát, 4 százalékukban szerb és 3 százalékukban román tanulók vannak szá-
mottevõ arányban.9 Elõször abból a szempontból csoportosítottuk az iskolá-
kat, hogy az igazgatók válaszai szerint is oktatnak-e bennük nemzetiségi, illet-
ve cigány tanulókat (11. táblázat).

A táblázat jól mutatja, hogy a nemzetiségi profilúként kiválasztott isko-
lák jelentõs részében – egyharmadában–kétötödében – a nemzetiségi tanu-
lók mellett cigány tanulók vannak nagyobb arányban. A különbözõ források
összevetésébõl azonban az is kiderül, hogy az önkormányzatok és az iskola-
igazgatók véleménye nem esik egybe az iskolák kisebbségi profiljának megíté-
lésében. Az önkormányzatok minõsítéséhez képest az igazgatók szerint az

iskolák egy részében vagy csak cigány tanulók járnak jelentõsebb arányban,
vagy egyáltalán nem jellemzõ iskolájukra a kisebbségi tanulók jelenléte. Leg-
inkább a cigány tanulók, utána a horvát tanulók számottevõ jelenlétét illetõ-
en van egyetértés az önkormányzatok és az intézményvezetõk között.
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9 Az OM Oktatási statisztikája szerint 1999-ben a következõ volt a nemzetiségi oktatásban
részt vevõ tanulók nemzetiségek szerinti megoszlása az egyes iskolatípusokban:

Nemzetiségi nyelven (is) tanul horvát német román szerb szlovák szlovén egyéb
óvodában 1388 14141 547 181 3050 112 373
nemzetiségi tannyelvûben 253 1488 130 87 103 - 239
általános iskolában 2526 46254 1198 275 4424 116 137
nemzetiségi tannyelvûben 319 758 427 164 92 - -
középiskolában 219 1978 257 126 118 9 118
nemzetiségi tannyelvûben 219 1129 129 126 118 - 118



Az elõbbi esetben az igazgatók 93 százaléka, az utóbbi esetben a 76 százalékuk
erõsítette meg az önkormányzatok minõsítését.

A kétféle besorolás közötti eltérést azzal magyarázhatjuk, hogy a nemzeti-
ségek az egyes településeken belül sem alkotnak homogén tömböt; hogy
asszimilációjuk elõrehaladt, és ezért a gyerekek már általában a magyar nyel-
vet használják; végül pedig, hogy ezekkel az okokkal összefüggésben az isko-
lák egy részében sem tartják õket nemzetiségieknek, bár oktatási programjaik-
ban vannak elemei a kisebbségi oktatásnak. Már pedig ilyen elemek megléte
esetén is bekerülhettek iskolák vizsgálatunkba. A német nemzetiségûek isko-
lai jelenlétének megállapításában további problémát jelent, hogy a németet,
mint Közép-Európában különösen elfogadott világnyelvet is oktatják (eset-
leg a település német hagyományai alapján), s ezt a tényt az önkormányzatok
hajlamosak az iskola kisebbségi profiljaként értelmezni.

Az igazgatók az iskolájukba járó nemzetiségi és a cigány tanulók arányát
a következõképpen becsülték meg:
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11. táblázat. Az iskolák nemzetiségi és etnikai profilja (%-ban)

Az önkor-
mányzatok

szerint

Az iskolaigazgatók szerint Összesen
(%-ban és
abszolút

számokban)

Nemzetiségi
és cigány
tanulók

Csak
nemzetiségi

tanulók

Csak
cigány
tanulók

Nem tudja,
nem tartja jel-
lemzõnek a ki-

sebbségeket

Cigány 14 – 79 7 100
(N=142)

Német 36 33 14 17 100
(N=64)

Szlovák 38 21 24 17 100
(N=29)

Horvát 33 43 10 14 100
(N=21)

Szerb 40 40 – 20 100
(N=10)

Román 44 11 11 33 100 (N=9)

Összesen N=71 N=44 N=131 N=35 100
(N=281)



12. táblázat. A nemzetiségi és a cigány tanulók iskolaigazgatók által becsült ará-
nya az iskolák kisebbségi profilja szerint (%-ban)

Kisebbségi profil Nemzetiségi tanulók
aránya

Cigány tanulók
aránya

Nemzetiségi és cigány tanulók 34 12
Csak nemzetiségi tanulók 53 –
Csak cigány tanulók – 32

A nemzetiségi tanulók aránya magasabb azokban az iskolákban, amelyek-
be nem járnak cigány tanulók számottevõ arányban. A vegyes kisebbségi pro-
filú iskolákban a cigány tanulók aránya csak 12 százalék. Ritka tehát az olyan
iskola, amelynek egyszerre több kisebbséghez tartozó diákcsoport oktatását
is biztosítania kell.

A vizsgált iskolák igen jelentõs részében, 26 százalékában vannak olyan
osztályok, amelyekben a tanulók többsége cigány. Különösen magas a cigány
osztályok aránya azokban az iskolákban, amelyekben a cigány tanulók alkot-
ják az egyetlen kisebbséget. Míg a vegyes kisebbségi profilú iskoláknak „csak”
18, addig a nemzetiségeket nem, csak cigány gyerekeket tanító iskoláknak már a 45
százalékában (!) vannak cigány osztályok. Figyelemre méltó, hogy azoknak az
igazgatóknak a 6 százaléka is azt mondta, hogy iskolájukban vannak olyan osz-
tályok, amelyekben a tanulók többsége cigány, akik szerint nincsenek kisebb-
ségi tanulóik, vagy, hogy nem tudnak róla (11. táblázat). Nehéz magyarázatot
találni arra, hogy ezek az igazgatók miért nem tartják kisebbségieknek a többi-
ektõl elkülönítve oktatott cigány tanulóikat. A cigány osztályok nagy számát
a települések nemzetiségi összetételére vonatkozó statisztikai adatok nem in-
dokolják. A vizsgált településeknek ugyanis csak a két százalékában (öt he-
lyen) alkot többséget a cigány kisebbség. Ez viszont egyértelmûen azt jelzi,
hogy a cigány osztályok szervezése mögött nagyon sok esetben iskolán belüli
szegregáció húzódik meg.

A továbbiakban az igazgatók válaszai alapján kialakított profilok mentén néz-
zük meg, konkrétan milyen képzés folyik a vizsgált iskolákban (13. táblázat).

A különbözõ képzési profilú iskolák száma jól mutatja, hogy ha nemzeti
és etnikai kisebbségekhez tartozó tanulókat keresünk a magyar közoktatás-
ban, alapvetõen az általános iskolákhoz jutunk el. Ezt az is alátámasztja, ha
megnézzük azoknak az iskoláknak a számát, amelyekben az igazgatók megbe-
csülték a nemzetiségi és a cigány tanulók arányát (14. táblázat).

A középiskolákban a cigány tanulók aránya minimális. Kertesi Gábor
úgy becsüli az 1993/94-es országos, reprezentatív vizsgálat adatai alapján,
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13. táblázat. Az iskolák képzési és nemzetiségi profilja (%-ban)11
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4–6 évfolyamos általános
iskola 31 23 38 8 100

(N=13)

8 évfolyamos általános
iskola 26 14 47 13

100
(N=25

5)

Szakiskola 17 8 67 8 100
(N=12)

Szakmunkásképzõ 25 – 50 25 100
(N=4)

Szakközépiskola 100 – – – 100
(N=2)

6–8 évfolyamos
gimnázium 40 20 20 20 100

(N=5)
4 évfolyamos

gimnázium 17 41 29 12 100
(N=17)

14. táblázat. A nemzetiségi és a cigány tanulók iskolaigazgatók által becsült ará-
nya az iskolák képzési profilja szerint (%-ban)

Nemzetiségi
tanulók

Cigány
tanulók

Összesen
(abszolút
számok)

4–6 évfolyamos általános iskola 32 17 13
8 évfolyamos általános iskola 16 17 255
Szakiskola 8 25 12
Szakmunkásképzõ 18 6 4
Szakközépiskola 36 2 2
6–8 évfolyamos gimnázium 18 3 5
4 évfolyamos gimnázium 26 7 17

10 Kertesi Gábor: Minõségi oktatást! Egy alapfokú oktatási reform vázlata. Elõadás a Roma esélyek
az oktatásban címû konferencián. Budapest, 2000. június 29.

11 Mivel a magyar iskolák szerkezeti átalakulása következtében egy iskolában általában több-
féle képzés is folyik (az alapfokú mellett középfokú is, vagy egyszerre többféle középfokú
képzés), az iskolaprofilok összege természetesen több mint a felkeresett iskolák száma.



hogy a 24–25 ezer fõnyi, 8 osztálynál magasabb iskolai végzettséggel nem ren-
delkezõ fiatalok körülbelül 30 százaléka cigány.12

2. Az igazgatók

A kisebbségeket jelentõsebb számban tanító iskolák igazgatóinak többsé-
ge nem beszéli az iskolájába járó kisebbségi tanulók anyanyelvét. Általában
a magyar nyelvet használják munkájuk során. A második helyen a német
nyelv áll.

15. táblázat. Az iskolaigazgatók nyelvhasználata (%-ban)

Csak
magyarul

beszél

Csak a kisebb-
ség nyelvén

beszél

Mindkét
nyelvet

használja
A tanítási órákon 75 6 19
A tanórákon kívül, az iskolában 72 2 16
Az iskolán kívül 72 2 16
A kisebbségi gyermekek szüleivel 74 7 19

Érdekességként megjegyezzük, hogy a tantestületben 20 százalékuk
gyakran, 14 százalékuk néha használja a kisebbség nyelvét.

2. A kisebbségi oktatás formái

Az iskolák kisebbségi profilja meghatározza, hogy az iskolák mit tartanak
inkább feladatuknak: a tehetséges tanulók kiemelt gondozását, vagy a nehéz-
ségekkel küzdõk felzárkóztatását. Az elõbbit az iskoláknak csak a kisebb része
vállalja önmagában. Az igazgatók többsége a kétféle feladatot egyaránt iskolá-
ja fõ feladatának tekintette (16. táblázat).

Vizsgálatunk talán egyik legbeszédesebb adata, hogy a cigány tanulókat
tanító iskolák igazgatói közül senki nem tartotta iskolája fõ feladatának a te-
hetséges tanulók felzárkóztatását. Ugyanakkor minden ötödik azt mondta,
hogy náluk a felzárkóztatás a legfontosabb feladat. A kisebbségi programok
arányát a 17. táblázat mutatja.

Azoknak az iskoláknak a felében, amelyekben csak cigány tanulók van-
nak, nemzeti kisebbségekhez tartozók nincsenek, létezik cigány felzárkózta-
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12 Kertesi Gábor: Minõségi oktatást! Egy alapfokú oktatási reform vázlata. Elõadás a Roma esélyek
az oktatásban címû konferencián. Budapest, 2000. június 29.



tó program. Az igazgatók 16 százaléka (41 igazgató) maga is részt vesz ebben
a programban. Ugyanakkor azoknak az iskoláknak az egyharmadában, ame-
lyekben csak nemzetiségi tanulók vannak, cigány tanulók nincsenek, folyik
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16. táblázat. Az iskolák fõ feladata az igazgatók szerint a kisebbségi profilnak
megfelelõen (%-ban)
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A tehetséges tanulók
kiemelt gondozása 6 – 2 – 2

A nehézségekkel küzdõk
felzárkóztatása 14 14 21 6 16

Mindkettõ egyformán 80 86 77 93 82

17. táblázat. Kisebbségi programok az iskolák kisebbségi profilja szerint
(%-ban)
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Idegen nyelvû oktatás 89 90 86 87
Kétnyelvû oktatás 23 32 8 18
Anyanyelvû oktatás 44 56 56 51
Interkulturális program 34 28 32 29
Cigány felzárkóztató program 36 – 52 36

18. táblázat. Kisebbségi programok a többségükben cigány tanulókból álló
osztályok megléte szerint (%-ban)

Az iskolában van(nak) Cigány osztályok
vannak

Cigány osztályok
nincsenek

Idegen nyelvû oktatás 82 89
Kétnyelvû oktatás 15 26
Anyanyelvû oktatás 59 48
Interkulturális program 37 27
Cigány felzárkóztató program 71 23



kétnyelvû oktatás, valamivel több, mint felükben pedig anyanyelvû oktatás
is. Azt, hogy azokban az iskolákban, amelyekbe nem járnak nemzetiségi gye-
rekek, miért mondta az igazgatóknak több, mint a fele, hogy anyanyelvû okta-
tás folyik náluk, nehéz megmagyarázni. Valószínûleg nem minden igazgató
értette azonos módon az általunk használt kifejezéseket, például az „anya-
nyelvû oktatáson” a kisebbségek iskolai oktatásának egyik – méghozzá a leg-
teljesebb kisebbségi nyelvhasználaton alapuló – nyelvi formáját, és az „anya-
nyelvi” szó jelentésébõl kiindulva anyanyelvû oktatáson a magyar nyelv és iro-
dalom oktatását.

Ahogy láttuk, az igazgatók 26 százaléka mondta, hogy iskolájában
van(nak) olyan osztály(ok), amely(ek)ben a cigány tanulók alkotják a többsé-
get. A cigány osztályok megléte szempontjából a következõ különbségeket ta-
láljuk a kisebbségi programokban (18. táblázat).

A cigány osztályok megléte és a cigány felzárkóztató programok között
szoros összefüggés van. Valószínûleg a cigány felzárkóztató programok jelen-
tik az ilyen, többségükben cigány tanulókból álló osztályok indításának leg-
fõbb szakmai ideológiáját. Ami a cigány tanulók társadalmi integrációjának
egyik közoktatási eszköze kívánt lenni, az iskolai szegregációjuk szolgálatába
állt. Ugyanakkor az is kiderül az adatokból, hogy ezekben az iskolákban gyak-
rabban van interkulturális program is.

3. Az iskolák színvonalának megítélése

Végül azt nézzük meg, hogy az iskolák kisebbségi profilja, illetve a cigány
osztályok megléte szempontjából az igazgatók szerint milyen különbségek
vannak az iskolák színvonala tekintetében (19. táblázat).

A csak cigány tanulókat nagy számban tanító és a csak nemzeti kisebbsé-
geket tanító iskolák között igazgatóik drámai különbségeket látnak. Azok az
iskolák, amelyekbe nem járnak nemzetiségi gyerekek, viszont cigányok igen,
több szempontból is rosszabb minõsítést kaptak igazgatóiktól, mint a többi-
ek. Ezekben szerintük rosszabb a tanulók teljesítménye és magatartása, és a ki-
sebbségi kultúrák oktatása szempontjából is rosszabb a helyzet, mint máshol.
Ugyanakkor jobbnak látják iskolájukat az alternatív pedagógiai programok al-
kalmazása szempontjából. Ezt valószínûleg a cigány osztályok számára szer-
vezett felzárkóztató programok megléte alapján mondják, amelyek pedagógi-
ai módszertani alibi gyanánt is szolgálhatnak.

A tisztán nemzeti kisebbségi profilú iskolák igazgatói ezzel szemben úgy
látják, hogy náluk jobb a tanulók teljesítménye és magatartása, mint máshol,
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és iskolájuk a kisebbségi kultúrák oktatása szempontjából is jobb. Ugyanak-
kor másokéhoz képest rosszabbnak látják számítógépes ellátottságukat, és
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19. táblázat. Az iskolák színvonala más iskolákhoz képest az igazgatók szerint
(%-ban)13

Az iskola/az iskolában
más iskolákhoz képest…
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A tanulók teljesítménye
Jobb
Körülbelül ugyanolyan
Rosszabb

27
71
1

39
59
–

22
59
18

47
47
–

29
61
9

A tanulók magatartása
Jobb
Körülbelül ugyanolyan
Rosszabb

46
50
3

70
30
–

30
58
11

47
44
3

42
50
6

A tanárok felkészültsége
Jobb
Körülbelül ugyanolyan
Rosszabb

51
46
–

44
56
–

46
53
2

47
50
–

47
51
1

A számítógépekkel való ellátottság
Jobb
Körülbelül ugyanolyan
Rosszabb

41
31
23

29
48
21

37
30
33

59
29
9

39
33
25

Az idegen nyelvek oktatása
Jobb
Körülbelül ugyanolyan
Rosszabb

53
38
3

51
44
5

30
52
18

6
47
41

41
46
10

Az alternatív pedagógiai programok
szempontjából
Jobb
Körülbelül ugyanolyan
Rosszabb

23
60
13

19
48
29

29
45
22

26
48
7

26
50
19

A kisebbségi kultúrák oktatása
szempontjából
Jobb
Körülbelül ugyanolyan
Rosszabb

66
22
6

84
16
–

40
37
15

41
44
4

55
30
9

13 A táblázat nem tartalmazza azok válaszait, akik nem tudtak vagy nem akartak ezekre a kér-
désekre válaszolni. Arányukat megkapjuk, ha az adott kérdésre válaszolók arányát kiegé-
szítjük 100 százalékra.



nem igazán elégedettek az idegen nyelvek oktatásának színvonalával sem.
Ebben valószínûleg az fejezõdik ki, hogy a kisebbségi nyelvet „idegen nyelv-
nek” tekintik, és oktatását nem tartják eléggé hatékonynak.

Ugyancsak jelentõs különbségek vannak az iskolák között az igazgatók
szerint abból a szempontból, hogy vannak-e bennük cigány osztályok vagy
nincsenek (20. táblázat).
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20. táblázat. Az iskolák színvonala más iskolákhoz képest az igazgatók szerint
abból a szempontból, hogy vannak-e bennük cigány osztályok (%-ban)14

Az iskola más iskolákhoz képest… Vannak cigány
osztályok

Nincsenek
cigány osztályok

A tanulók teljesítménye szempontjából
Jobb
Körülbelül ugyanolyan
Rosszabb

14
54
28

35
62
2

A tanulók magatartása szempontjából
Jobb
Körülbelül ugyanolyan
Rosszabb

24
54
19

48
49
2

A tanárok felkészültsége szempontjából
Körülbelül ugyanolyan
Rosszabb

44
50
1

49
51
–

A számítógépekkel való ellátottság szempontjából
Jobb
Körülbelül ugyanolyan
Rosszabb

32
28
38

42
35
21

Az idegen nyelvek oktatása szempontjából
Jobb
Körülbelül ugyanolyan
Rosszabb

22
54
21

49
43
7

Az alternatív pedagógiai programok szempontjából
Jobb
Körülbelül ugyanolyan
Rosszabb

35
33
23

23
56
17

A kisebbségi kultúrák oktatása szempontjából
Jobb
Körülbelül ugyanolyan
Rosszabb

44
33
13

59
29
7

14 A táblázat nem tartalmazza azok válaszait, akik nem tudtak vagy nem akartak ezekre a kér-
désekre válaszolni. Arányukat megkapjuk, ha az adott kérdésre válaszolók arányát kiegé-
szítjük 100 százalékra.



Az adatok sokkoló bizonyítékai annak, hogy azok az iskolák, amelyekben
cigány osztályok vannak, csapdahelyzetben vannak. Ezeknek az iskoláknak
az igazgatói minden szempontból rosszabbra értékelik iskolájuk színvonalát,
mint azok a kollégáik, akiknek az iskolájában nincsenek ilyen osztályok.
Az pedig, hogy egyetlen szempontból – az alternatív pedagógiai programok
szempontjából – mégis jobbnak ítélik iskolájukat, valószínûleg ezúttal is csak
azt bizonyítja, hogy egyenlõségjelet tesznek az úgynevezett cigány felzárkóz-
tató programok és az alternatív pedagógiai programok közé.
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21. táblázat. Végzõs tanulóik hány százaléka tanul tovább?
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Gimnáziumban 27 39 21 34 27
Szakközépiskolában 37 40 28 36 33
Szakmunkásképzõben 33 25 45 31 38

22. táblázat. Az iskolában végzett tanulók hány százaléka jut be fõiskolára és
egyetemre? (%-ban)
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Fõiskolára 17 24 10 22 15
Egyetemre 13 19 6 19 11

23. táblázat. Az iskolákban végzett diákok hány százaléka lesz munkanélküli
az igazgatók szerint? (%-ban)
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Az iskolák színvonalának talán legobjektívebb mérõszáma az, hogy há-
nyan és hol tanulnak tovább a végzõs diákok közül. Ebbõl a szempontból is
azok az iskolák vannak kedvezõbb helyzetben, amelyekben csak nemzetiségi
tanulók vannak, és azok a „vesztesek”, amelyekben a kisebbségek közül csak
cigány tanulók vannak. (21. táblázat)

Még nagyobbak az iskolák közötti különbségek nemzetiségi profil sze-
rint, amikor a fõiskolán, illetve egyetemen továbbtanulók arányainak becslé-
sére kértük az intézményvezetõket (22. táblázat).

A munkanélküliség prognózisát tekintve viszont megint csak azok az is-
kolák „vezetnek”, ahol a cigány gyerekek jelentik az egyetlen kisebbséget.

Jól jelzi a nemzeti kisebbségekhez tartozó és a cigány tanulók esélykü-
lönbségeit az is, hogy az intézményvezetõk szerint a nemzetiségiek 3–3 száza-
léka szokott évismétlõ lenni az alsó, illetve a felsõ tagozaton, miközben
ugyanezek az arányok a cigány tanulók esetében 11, illetve 14 százalék.

III. A KISEBBSÉGI OKTATÁS –
AZ OSZTÁLYFÕNÖKÖK SZEMÉVEL

Az OKI 1999-es kisebbségi kutatása során olyan adatokat is elemztünk, ame-
lyek a települési önkormányzatok információi alapján kiválasztott, nemzetiségi
és etnikai kisebbségekhez tartozó tanulókat jelentõsebb arányban tanító 281 isko-
lában az 5. és a 8. évfolyamok egy-egy osztályának, valamint néhány középiskolai
osztálynak az osztályfõnökeitõl származnak.15 Az osztályfõnökök kiválasztását
a magyar oktatási rendszerben hagyományosan betöltött szerepük indokolta.
Az osztályfõnöki szerep íratlanul, de annál erõsebb hagyományként megkívánja,
hogy betöltõiknek személyre szólóan kell törõdniük osztályuk tanulóival; hogy
érdeklõdniük kell tanítványaik élete és problémái iránt, és hogy iskolai elõmene-
telük érdekében adott esetben családi körülményeikkel is foglalkozzanak. Joggal
gondolhattuk tehát, hogy az osztályfõnökök más tanároknál többet tudnak osztá-
lyuk tanulóiról, így nemzeti, etnikai hovatartozásukról is és az ezzel összefüggõ
iskolai problémáikról.

Összesen 519 osztályfõnökkel készült kérdõíves interjú. 49–49%-uk ötö-
dik, illetve nyolcadik osztályt vezet, 2%-uk pedig középiskolai osztályt. Az önkor-
mányzatoknál kapott elõzetes információk szerint a felkeresett iskolák 54%-ába
jár viszonylag sok cigány tanuló; 20%-ukba viszonylag sok német nemzetiségû;
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tuk ki azokat, amelyeknek a tanulói egy tanóra keretében töltették ki kérdõívünket kérde-
zõbiztosaink jelenlétében.



további 26%-ukba pedig egyéb (horvát, román, szerb, szlovák, szlovén) nemzeti-
ségû tanulók. Természetesen számítottunk arra, hogy az iskolák ama 46%-ába is
járhatnak cigány tanulók, amelyeket elsõsorban nemzetiségi tanulóikra számítva
kerestünk fel, és fordítva: a cigány tanulók jelenléte miatt kiválasztott iskolákban
is elõfordulhatnak nemzeti kisebbségekhez tartozó gyerekek.

A kisebbségi oktatás sajátosságainak vizsgálata nehéz feladatnak bizo-
nyult azok körében, akik maguk is olyan osztályban tanítanak, amelyekbe vi-
szonylag sok kisebbségi tanuló jár. A kérdezõbiztosok gyakran tapasztalták,
hogy a kisebbségekhez tartozás témáját az iskolaigazgatók és a tanárok hárít-
ják, esetenként tabukérdésként kezelik. Az elzárkózás hátterében több ok áll.
Szerepet játszanak benne tudásszociológiai problémák: a kisebbségekkel kap-
csolatos témák általános társadalmi tisztázatlansága, a negatív történelmi em-
lékek gátló hatása, a kisebbségek asszimilációjával összefüggõ kategorizációs
problémák, a „nemzetiségi” és az „etnikai” kategóriák közötti megkülönböz-
tetés ismeretének hiánya. De szerepet játszik az elzárkózásban a megfelelõ tár-
sadalmi technikák kialakulatlansága is: a kisebbségi identitások iskolai kezelé-
sének ellentmondásossága, a kisebbségekhez való viszony kultúrájának prob-
lémái, az elõítéletesség látszatától való félelmek, a kisebbségi hovatartozások
vállalásának szabadságát védõ jogok sajátos értelmezése is (az a felfogás, hogy
ha egyénileg nem lehet senki nemzetiségi és etnikai hovatartozását nyilvántar-
tani, iskolai vagy osztályszinten sem szabad beszélni a kisebbségekhez tarto-
zó tanulókról). Végül nem zárhatjuk ki, hogy a tanárok attitûdjeit a kisebbségi
oktatással kapcsolatos szakmai, pénzügyi és oktatáspolitikai problémák is be-
folyásolták. Így aztán többször elõfordult, hogy a papírforma szerint kisebbsé-
gi oktatással is foglalkozó iskolákban készült interjúk egyes kérdéseire nem
tudtak válaszolni az osztályfõnökök – vagy úgy válaszoltak, mintha náluk
nem lennének kisebbségekhez tartozó tanulók.

A válaszokból e problémák ellenére is – vagy talán éppen ezért – figyelemre
méltó kép rajzolódik ki. A kérdések egy részére ugyan valóban csak abban az eset-
ben tudtak érdemben válaszolni az osztályfõnökök, ha iskolájukban nemzetiségi
és etnikai kisebbségekhez tartozó tanulói is voltak, illetve, ha tudtak jelenlétük-
rõl, valamint, ha valamilyen formában folyt náluk kisebbségi oktatás. A kérdések
másik része azonban a kisebbségi oktatás elveit, lehetséges koncepcióit, a többség
és a kisebbségek viszonyának problémáit érintette. Külön is kitértünk a cigány ta-
nulók iskolázásával kapcsolatos problémákra. Ezekre az általánosabb kérdésekre
már azok is tudtak válaszolni, akik a helyi kisebbségi oktatással vagy az iskolák
konkrét gyakorlatával kapcsolatos kérdéseket nem vonatkoztatták magukra.
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1. Kisebbségi tanulók

Az osztályfõnökök sokszor bizonytalanok a kisebbségekkel kapcsolatos
kérdésekben. Az 519 megkérdezett tanár közül megközelítõleg minden má-
sodik válaszolt azokra a kérdésekre, amelyek a nemzeti kisebbségekhez tarto-
zó gyerekeket is oktató iskolákra vonatkoztak. Ugyanakkor a cigány tanulók-
kal és oktatásukkal kapcsolatos kérdésekre ennél többen válaszoltak.

24. táblázat. Nemzetiségi és a cigány tanulók jelenléte az iskolák kisebbségi jel-
lege szerint (%-ban)

Az osztályfõnökök
szerint az iskolában…

Az iskola kiválasztásakor
feltételezett kisebbségek

Cigány
tanulók

Német
nemzeti-

ségû
tanulók

Egyéb
nemzeti-

ségû
tanulók

Összesen

Nemzetiségi tanulók
vannak, megbecsüli az arányukat
vannak, nem tudja az arányukat
nincsenek

12
4
83

66
26
8

64
29
7

38
15
47

Cigány tanulók
vannak, megbecsüli az arányukat
vannak, nem tudja az arányukat
nincsenek

85
11
4

48
26
26

60
21
19

76
14
10

Összesen 54 20 26 100

A cigány tanulókat oktató iskolákról alkotott elõzetes tipizálásunk he-
lyességét megerõsíti az osztályfõnökök válasza. Ezekben az iskolákban csak
4%-uk szerint nincsenek cigány tanulók. Ugyanakkor becsléseik szerint a ci-
gány tanulók által nagyobb számban látogatott iskolák 83%-ában nincsenek
nemzetiségi tanulók. (24. táblázat) Ez akár így is lehetne. Ám azoknak az osz-
tályfõnököknek a 43%-a, akik szerint a tanulók egy része cigány, a nemzeti ki-
sebbségekhez tartozó tanulók arányát firtató kérdésünkre is válaszolt (igaz,
legtöbbször azt, hogy nem tudják, hány %-uk tartozik nemzeti kisebbség-
hez). E két kérdés alapján pedig a cigány tanulókat nagyobb számban tanító is-
koláknak csak az 57%-ában nincsenek nemzetiségi tanulók. Elképzelhetõ,
hogy sokan a cigány tanulókra gondolva, illetve néhány nemzetiségi tanuló is-
merete alapján válaszoltak a nemzetiségi tanulók arányára vonatkozó
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kérdésre olyan iskolákban is, amelyekben nincsenek számottevõen. Minden-
esetre a válaszok tükrözik a tanárok bizonytalanságát abban a kérdésben,
hogy vannak-e – és ha igen, milyen arányban – kisebbségekhez tartozó tanu-
lók az iskolában.

Ugyanakkor az osztályfõnökök közül sokan nem tudták vagy nem akarták
megbecsülni, hogy a lakosság, illetve iskolájuk tanulóinak hány %-a tartozik a te-
lepülésen számon tartott nemzeti kisebbségekhez. Azok válaszaiból viszont,
akik számszerûsítették a kisebbségekhez tartozó tanulók arányát, az derült ki,
hogy a cigány tanulókat is tanító iskolákban a tanulóknak átlagosan az egynegye-
de cigány, a nemzeti kisebbségeket is tanító iskolákban pedig legalább az egyhar-
maduk tartozik valamelyik nemzeti kisebbséghez (25. táblázat).

25. táblázat. Az iskolába járó kisebbségi tanulók legjelentõsebb csoportjának
tanárok által becsült aránya az érdemi választ adók %-ában
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Cigányok (n=324) 58 23 10 9 25 32 344
Horvátok (n=20) 10 20 30 40 57 6 218
Németek (n=67) 40 18 28 13 35 7 374
Románok (n=15) 53 - 7 40 45 13 130
Szerbek (n=12) 58 - 17 25 35 3 269
Szlovákok (n=30) 23 27 30 20 42 7 212
Szlovének (n=5) 20 - - 80 73 10 186

Azokban az iskolákban tehát, amelyekrõl azt feltételeztük, hogy tanu-
lóik egy része valamelyik nemzeti kisebbséghez tartozik, az osztályfõnö-
kök becslései szerint õk alkotják a tanulók 35–73%-át. Ugyanezekben
a tanintézményekben a becslések szerint a tanulók további 25%-a cigány.
Azokban az iskolákban, amelyekben jelentõs számú cigány tanulót feltéte-
leztünk, ennél magasabb az arányuk: az osztályfõnökök szerint átlagosan
a tanulók 32%-a cigány. Ugyanakkor a becslések szerint ezekben az isko-
lákban nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók is vannak, a legnagyobb
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arányban románok. Ezek az adatok megerõsítik, hogy a kutatásunk színhe-
lyeiül kiválasztott iskolákban valóban számottevõ arányban vannak nem-
zeti és etnikai kisebbségekhez tartozó tanulók. Ugyanakkor – ahogy ez
a késõbbi adatokból többszörösen is kiderül majd – nem vonhatjuk le belõ-
lük azt a következtetést, hogy a kisebbségi tanulók aránya pontosan olyan,
ahogy az osztályfõnökök vélik. Azokban az iskoláknak a létszáma, ame-
lyekben jelentõsebb arányban tanulnak kisebbségi tanulók, 130–344 kö-
zött van. A viszonylag alacsony létszámot mintánk sajátosságaival magya-
rázhatjuk.

2. Interetnikus kapcsolatok a településen és az iskolában

Valamilyen kisebbség (esetleg több is) minden településen és iskolában
található jelentõsebb számban. Az együtt élõk közötti viszonyokat az iskolai
osztályzatok segítségével értékelték a tanárok. (26. táblázat)

A kérdések kényességét mutatja, hogy sokan nem válaszoltak rájuk.
A tanárok a cigányok és a magyarok kapcsolatait értékelték a legnagyobb,
a nemzetiségek és a cigányok kapcsolatait a legkisebb arányban. A legjobb-
nak a nemzeti kisebbségek és a magyarok kapcsolatait látják. Ezek rendre
4,8 átlagosztályzatot kaptak. Összességében a cigányok és a magyarok kap-
csolataira adták a legalacsonyabb osztályzatokat, amelyek azonban önma-
gukban nem igazán alacsonyak (a településen 3,5, az iskolában 4, az osz-
tályban 4,3). Ez némileg ellentmondani látszik a hétköznapi tapasztalatok-
nak. Lehetséges, hogy azok a tanárok is, akik vállalkoztak a magyarok és
a cigányok közötti kapcsolatok értékelésére – kényesnek ítélvén a témát –
egyfajta óvatossággal válaszoltak ezekre a kérdésekre. Érdekes, hogy ezen
belül a település szintjén látják a kapcsolatokat a legrosszabbnak és saját
osztályukban a legjobbnak.

Az interetnikus viszonyokról árnyaltabb képet kapunk, ha megnézzük,
hogy azok, akik 1-es vagy 2-es osztályzatot adtak valamelyik kapcsolattípusra,
konkrétan miket tartottak az elmúlt években a legsúlyosabb konfliktusok-
nak. Ezek aránya a településen élõ cigányok és magyarok közötti viszonyt ille-
tõen a legnagyobb (10%). Az alábbiakban csak az iskolai oktatást érintõ konf-
liktusokat idézzük fel. A konkrétumokat firtató kérdésekre adott válaszokból
kiderül, hogy a pedagógusok jó része beleértette a nemzetiségiek fogalmába
a cigányokat is. Íme, a válaszok:
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a) A legsúlyosabb konfliktusok az iskolában

• Lopásra utaló válaszok: „Lopás(ok)” (20 említés). „Diákok biciklit loptak
a szülõktõl, a gyerekek agresszívek, zsarolják egymást, durvák.” „Lopási ügyek, a gyere-
kek próbálják védeni a gyerekeket.”
• Agresszivitásra utaló válaszok: „Verekedés(ek)”(24 említés). „Veszekedések”
(2 említés). „Agresszió, agresszivitás, agresszív magatartás” (8 említés). „A cigány
gyerek nekimegy a magyarnak, üti, veri.” „Terrorizálás, fenyegetés.” „Durvaság, rossz
munkafegyelem.” „Csúnyán beszélnek, verekednek.” „Itt folyamatos probléma, hogy
a cigányokkal kisebbségben vannak a magyarok, félnek, csak együtt mernek hazamen-
ni, bántják a magyar gyerekeket.” „Megfélemlítés, gyakori verekedések, a viselkedésük
miatt nem szeretik a cigányokat.” „A nagyobb tanuló a kisebbet terrorizálja.” „A cigá-
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26. táblázat. Az interetnikus kapcsolatok értékelése (%-ban és 1-tõl 5-ig terje-
dõ átlagosztályzatokban)

Milyen a kapcsolat(a)… Válasz-
hiány

Osztályzatok Átla-
gok1 2 3 4 5

A településen a … nemzetiségû-
ek és a magyarok között? 49

– 1 5 15 30 4,4

A településen a cigányok és
a magyarok között? 24 2 8 27 30 9 3,5

A településen a cigányok és a …
nemzetiségûek között? 71

1 2 6 11 9 3,9

Személy szerint önnek az itt élõ
… nemzetiségûekkel? 52 – – 1 10 37 4,8

Személy szerint önnek az itt élõ
cigányokkal? 21 – 1 9 40 29 4,2

Az iskolában a … nemzetiségû-
ek és a magyarok között? 52

– 1 2 5 40 4,8

Az iskolában a cigányok és
a magyarok között? 22 – 2 17 38 – 4

Az iskolában a … nemzetiségû-
ek és a cigányok között? 71

– 1 4 10 15 4,3

Az osztályában a … nemzetiségû-
ek és a magyarok között? 56 – – 1 6 37 4,8

Az osztályában a cigányok és
a magyarok között? 26 – 1 7 27 29 4,3

Az osztályában a … nemzetisé-
gûek és a cigányok között? 82 – – 2 5 12 4,5



nyok verekedtek, kötekedtek.” „Brutalitás, durvaság, lopás, trágár beszéd, fenyegetés,
megfélemlítés.” „Fizikai erejük fitogtatása.” „A cigányok durvák, csúnyán beszélnek,
csúfolódás a cigányok és a magyarok között, sokszor indokolatlanul.” „Rágalmazás, ha-
zudozás, durva beszéd.” „Provokatív viselkedések, dohányzás, iskolakerülés, rendetlen
iskolai munka.” „Békétlenkedés.”
• Magatartási problémákra utaló válaszok: „Beilleszkedési problémák, tiszta-
ság.” „Nem alkalmazkodnak a többiekhez, nem akarnak tanulni, hangoskodnak.”
„Beilleszkedési zavarok, igazolatlan hiányzás, hiányos felszerelés.” „Hiányzás, csúnya
beszéd, magatartásbeli problémák.” „A magatartási problémák.”
• A cigányok sajátos tulajdonságaira utaló válaszok: „Nincs, aki jobban képvi-
selné a saját közösségüket a cigányok között.” „Túlzott nemzeti öntudat a cigányok részé-
rõl, ha valamiért felelni kell, a cigányságukra hivatkoznak.” „A cigánygyerekek egymást
is nehezen fogadják el, elsõsorban életvitelük miatt.” „A cigány összetartó.” „Viselkedé-
sek, napi összeszólalkozások, alaptulajdonságok különbözõsége miatt.” „Az alap intelli-
genciában hatalmas különbség. Alapvetõ viták, gyerekek közötti általános problémák.”
„A cigány gyerekek „bandába” verõdve fenyegetnek iskolás gyerekeket.”
• Elõítéletekre utaló válaszok: „Elõítélettel viselkednek a magyarok.” „Fegyelme-
zetlenség, veszekedések elõfordulnak, lecigányozás is, de viszont is a lemagyarozás. Van
egy kis elõítélet.” „Nem igazán fogadják be mindet (nem tiszták, más szokások). Egy-
szerûen nem szeretik.” „Vegyes osztályban elõítéletbõl fakad a megkülönböztetés, a ci-
gány gyerekek verekednek.” „A magyar gyerekek csúfolódnak, a cigány gyerekek dohá-
nyoznak, vagányok, ölre mennek.” „Ellenszenvesek egymással szemben.”

b) A legsúlyosabb konfliktusok az osztályban

• „Verekedések, szünetben hangoskodás, durván kiosztják egymást.” „Egy brancsot
képeznek a nemzetiségiek.” „Felszerelés, házi feladatok hiánya.” „Durvaságok.” „Lo-
pás, verekedés.” „Fenyegetés, lopás.”
• „Lopás” (3 említés). „Néha lopások történnek, összeverekednek.” „A cigány gyerek
akarta a magyar gyereket csicskáztatni.” „Óraközi összetûzések, hatalmi viszony kialakítá-
sa.” „Elõítéletek a magyar gyerekek részérõl.” „Durvaság, tízórai pénz elvétele.” „Viszályok,
eltérõ viselkedési normák.” „Érzékenyek arra, hogy cigányok, ebbõl adódik, hogy durvák,
csúnyán beszélnek. Nem tartják cigánynak magukat, szégyellik.” „Elõítéletek a magyar gye-
rekek részérõl, amit otthon tanulnak.” „Megfenyegetés, durvaságok.” „Csúfolódás.” „Csúfol-
ódás, vita.” „Hajba kapnak, ütnek.” „Felszerelés, házi feladat hiánya.” „Túlkoros és ag-
resszív cigány gyerek (egy).” „A roma gyerekek agresszívek, verik a gyerekeket.” „Órai figyel-
metlenség, rendszeres tanulás hiánya.”
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A szöveges válaszok arról tanúskodnak, hogy a konfliktusok legfõbb for-
rását a cigányok magatartásában, viselkedésében, életformájában látják az osz-
tályfõnökök. A nemzeti kisebbségek magatartását nem tartják igazán proble-
matikusnak. A válaszokból a tanárok tehetetlensége is kiolvasható, ugyanak-
kor az is, hogy nincsenek szakmai ismereteik a kulturális különbségekrõl,
a magatartások mögött meghúzódó okokról, de arról sem, hogy az iskolának
milyen lehetõségei vannak ezeknek a konfliktusoknak a kezelésére.

3. Kisebbségi oktatás az iskolában
a) Csoportszerkezeti sajátosságok

Az osztályfõnökök négyötöde szerint iskolájuk egyaránt feladatának tart-
ja a nehézségekkel küzdõ tanulók felzárkóztatását és a tehetségesek kiemelt
gondozását. Az iskolák mintegy felében vannak különbségek a párhuzamos
osztályok között, és négyötödükben van csoportbontás bizonyos tanórákon.
Azokban az iskolákban, amelyekben van csoportbontás, nagyobb arányban
tartják az iskola feladatának a tehetséggondozást és felzárkóztatást együttesen
(83%), és kisebb arányban érzik annak csak a felzárkóztatást (16%). Ahol vi-
szont nincs csoportbontás, valamivel kisebb arányban tulajdonítják iskolájuk
együttes feladatának a felzárkóztatást és a tehetséggondozást (73%), és na-
gyobb arányban csak a felzárkóztatást (24%). Ez arra utal, hogy ahol nagyobb
szükség lenne a nehézségekkel küzdõ tanulók felzárkóztatására, kevésbé él-
nek ennek egyik lehetõségével, a csoportbontással, illetve, hogy ez a módszer
inkább a tehetséggondozás szolgálatában áll.

Magyarországon a hatvanas évek elejétõl kezdve mûködnek külön osztá-
lyok a cigány tanulók számára.16 Vizsgálatunkban az összes megkérdezett ta-
nár 32%-a válaszolta azt, hogy iskolájukban vannak olyan osztályok, amelyek-
be többségükben cigány tanulók járnak.17 Ezek 28%-a mondta, hogy iskolája
inkább a felzárkóztatást tartja feladatának, 71%-uk pedig, hogy a felzárkózta-
tást és a tehetséggondozást egyaránt feladatának tartja. Ahol viszont
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16 „1974-re az ország mintegy háromezer településén 181 cigány osztály jött létre. Az akkori vizs-
gálatok azonban egyértelmûen kiderítették: ezek az osztályok a többinél jóval alacsonyabb
színvonalon és rosszabb körülmények között mûködnek, így nem alkalmasak a romák társa-
dalmi hátrányainak leküzdésére.” Nagy Emese Ildikó interjúja Kemény Istvánnal, i. m.

17 Kemény István szerint „a helyzet […] 1971 óta nem sokat változott. A rendszerváltáskor
az általános iskolás roma gyerekeknek ugyanúgy mintegy 20%-a járt elkülönített, alacso-
nyabb színvonalú osztályba, miként most is. A hatvanas években létrehozott cigányisko-
lák egy része pedig ma is ilyen formában mûködik tovább.” Nagy Emese Ildikó interjúja
Kemény Istvánnal, i. m.



nincsenek ilyen osztályok, kevésbé érzik kizárólagos feladatuknak a felzár-
kóztatást (12%), és inkább a kétféle alapfeladat együttes ellátására töreksze-
nek (86%).

Azokban az iskolákban, amelyekben jelentõs arányban vannak cigány ta-
nulók, az osztályfõnökök 37%-a szerint vannak olyan osztályok, amelyekben
a többség cigány. Ugyanakkor abból a 44 osztályfõnökbõl is azt mondták ha-
tan, hogy náluk vannak cigány osztályok, akik szerint iskolájukban nincsenek
cigány tanulók. Attól függõen, hogy az iskolákban milyen kisebbségekhez ta-
rozó tanulók vannak, különbségeket találunk az alapfeladatok értelmezésé-
ben, az osztályok tanulmányi színvonaltól függõ szervezésében és a csoport-
bontások gyakorlatában (27. táblázat).

A cigány tanulókat tanító iskolákban viszonylag sok osztályfõnök érzi az is-
kola elsõdleges feladatának a nehézségekkel küzdõ tanulók felzárkóztatását, és
ezekben az iskolákban van a leggyakrabban különbség tanulmányi szempontból
is a párhuzamos osztályok között. A cigány tanulók nagyobb számát a közvéle-
mény is összekapcsolja az osztályok rosszabb teljesítményével. Ez lehet az egyik
oka annak, hogy egy 1997-es közvélemény-kutatásban a megkérdezetteknek
a 16%-a válaszolta azt, hogy gondot okozna nekik, ha gyermekük olyan osztályba
járna, amelyben néhány tanuló cigány, míg az, ha olyan osztályba járna, amely-
ben a tanulók harmada cigány, már 54%-uknak okozna gondot.18

Az osztályok közötti teljesítménybeli különbség okait a következõkép-
pen látják a tanárok:
• Képességek, adottságok szerint: „képességbeli különbségek”, „képesség szerin-
ti összetétel”, „képességek szerinti szétválogatás” (50 említés). „A képességek megoszlá-
sa nem egységes.” „Képességbeli problémák.” „Már az 1. osztálytól külön vannak válo-
gatva, képesség szempontjából.” „A gyerekek adottságai szerint” (2 említés). „Képessé-
gek miatt más módszerrel tanulnak.” „Értelmi szintkülönbség.” „Csoportosítva lettek
a képességeik szerint.” „Tudásszint szerint csoportosításban dolgoznak.” „Nívóbeli kü-
lönbség.” „Már az óvodai teljesítmény szerint, otthoni, baráti kapcsolatok.”
• Jó tanulók – rossz tanulók osztálya: „Tanulmányi eredmény alapján”(4 emlí-
tés).„Azegyik osztály tehetséggondozó” (2említés).„Szétválasztás,A – B, tehetséges– fel-
zárkóztató.” „A különbözõ orientáltságú osztályok között a tanulmányi eredmények között
is van különbség.” „Külön osztályban foglalkozunk a tehetséges tanulókkal, más osztályok-
ban van a felzárkóztatás.” „Külön felvételi alapján, tehetséggondozó osztályba, illetve felzár-
kóztató osztálybakerülnek, ahaladás a cél.” „Emelt szintû osztályok is vannak.” „Kis létszá-
mú, felzárkóztató osztályok.” „A tanulmányi eredmények miatt az egyik osztályban jobb
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tanulók vannak, a másikban gyengébbek.” „A tanuláshoz való viszonyulásból.” „Különbö-
zõ érdeklõdés.” „Felzárkóztatás miatt a szelekció eredményes volt.” „Képesség szerint próbál-
ják az osztályokat összeállítani, de vannak mindig lemaradók.” „A jobban tanulókat külön
tagozaton tanítjuk, a másik két osztályban a gyengébb tanulókat tanítjuk.” „Vannak jobb és
rosszabb képességû osztályok.”
• Szakmai szempontok: „Felvételnél erõs a szelektálás a tagozatok miatt. Osztály
összetétele miatt.” „Az egyik osztály nyelvoktató, a másik emelt szintû nyelvoktató”
(2 említés). „A tagozatos osztályokban jobbak a gyerekek.” „Szakosított, normál osz-
tályok.” „Az „a” osztályokba a német nemzetiségû nyelvet tanuló diákok kerülnek.”
„A tagozatos gyerekek jobban kezelhetõk.” „Van tagozatos osztály, már az óvodában is.”
Egyes tantárgyaknál a tanulmányi eredmény alapján sorolják a gyerekeket.” „Reál irá-
nyultságú osztályba válogatott gyerekek járnak.” „Nemzetiségi nyelv oktatásának óra-
számából, teljesítési különbségek.” „Különbözõ nyelvi tudásszint.” „A kéttannyelvûek
jobbak.” „Kéttannyelvû, képességek miatt.” „A különbség évrõl évre csökken, a jobb telje-
sítményû osztályok korábban ének-zene, majd néptánc tagozatosok voltak.” „Tagozatos
osztályban elvileg mûködik a kiválogatás elve, így jobbak az eredmények.” „A tagozat-
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27. táblázat. A tanulókkal való differenciált foglalkozás gyakorlata az iskolák-
ban (%-ban)

Az iskolába járó kisebbségi tanulók
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Az iskola feladata
Inkább a tehetséggondozás 1 3 4 6 - - - 2
Inkább a felzárkóztatás 25 13 6 11 18 4 33 17
Mindkettõ egyformán 74 84 90 83 82 96 67 81

Egy évfolyamon tanulmányi szempontból az osztályok között
Van különbség 54 31 54 29 38 31 33 49
Nincs különbség 18 24 23 18 19 27 33 20
Nincsenek párhuzamos
osztályok 26 45 23 53 44 42 33 30

Az iskolában bizonyos tanórákon
Van csoportbontás 78 73 88 56 77 84 80 80
Nincs csoportbontás 22 27 12 44 23 16 20 20

Az õ osztályában
Van csoportbontás 67 65 76 63 75 71 67 69
Nincs csoportbontás 33 35 24 37 25 29 33 31



ra eleve jobb képességû gyerekek kerülnek.” „A jobban tanulókat külön tago-
zaton tanítjuk.” „A tagozatos osztályok jobb összetétele, jobban terhelhe-
tõk.” „A párhuzamos osztályok közül az egyik német tagozatos és nagyobbak
a követelmények, jobb teljesítményû diákok kerülnek ide.”
• Családi háttér szerint: „Családi háttér”, „szülõi háttér” (21 említés). „A falu
egyik vége vagy a másik vége, sok a hátrányos helyzetû, nem csak cigány.” „Alternatív és
normál osztályok vannak a 6–7 évfolyamon.” „A szülõk mûveltsége, iskolázottsága, vi-
selkedése.” „A szülõi háttér miatti adottság.” „Az elsõ a kiválasztás alapja, otthoni hát-
tér, pedagógiai hozzáállás.” „Gazdasági és családi háttér.” „A gyerekek összetétele, a csa-
ládi háttér, és indíttatásból.” „Az osztály összetétele, más képességek, szülõi háttér.”
„Családi háttér határozza meg a tanulás szintjét.” „Tehetség, az osztály összetétele, szü-
lõi háttér, motiváltság.” „A szülõk anyagi helyzete, felszereltség hiánya.” „Eleve olyan
hátránnyal jönnek a gyerekek, nem akarnak tanulni.”
• Pedagógiai szempontok szerint: Kisegítõbe jönnek a problémás gyerekek.”
„Elég sok az értelmi fogyatékos gyerek.” „Homogén osztályban eredményesebb a mun-
ka.” „Egyéni értékrend alapján.” „Fogyatékosság, hátrányos helyzet.” „A tanulók fegyel-
mezetlenek.” „Túlkorosak, magatartási problémák.”
• Származás szerint: „Otthoni hátrányos különbségek, tanulási problémák, indí-
táskor (elsõben) nemzetiségi.” „Származás.” „Nemzetiségi összetétel.” „A cigány osz-
tály sokkal értelmesebb, de nem akarnak tanulni, ezért rosszabb az eredményük.” „Ke-
resztényi szellemû csoportok, hátrányos helyzet.” „Attól, hogy több cigány van, ezért
gyengébb a teljesítmény.” „Az egyik 5. cigány, a másik magyar.”
• Egyéb válogatási szempontok: „Óvodai javaslat alapján.” „A rengeteg hiány-
zás miatt” (2 említés). „Az alsó tagozatból három osztályt kettõbe osztottak felvételi
alapján.” „A gyerekek összetétele” (14 említés). „Eltérõ szorgalom” (5 említés). „Az
osztályok összetételébõl, elõzetes felkészülés.” „Beíratási követelmény.” „Bejárók azok
a tanulók.” „Csoportbontás.” „Eltérõ pedagógiai munka.” „Differenciált osztályok van-
nak.” „Sok tényezõ okozza.”
• A véletlen: „Véletlenszerû”(7 említés). „Beiratkozásból adódott” (3 említés).
„A szülõk módszert, illetve tanárt választanak.” „Nem szelektálnak, mégis az egyik jobb.”
„Szülõk és gyerekek választanak osztályt és csoportot.” „Hogy melyik osztályba íratták be
a gyereket.” „Már eleve adott volt, attól függõen, hogy melyik osztályba írattak be valakit.”
„Nem lehet tudni.” „Létszám miatt.” „Az elsõ osztályban kialakított csoport viszonya, elté-
rõ pedagógiai munka.” „Az elsõ osztályba eleve úgy iratkoznak a gyerekek.”

b) A kisebbségi oktatás programjai és eredményessége

Az iskolák 45%-ában készültek helyi kisebbségi tantervek, további 6%-uk-
ban szándékoznak készíteni. Míg a nemzeti kisebbségeket tanító iskolák
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66%-ában készültek helyi kisebbségi tantervek, addig a cigány gyerekeket taní-
tóknak csak a 39%-ában. Ahol vannak többségükben cigány tanulókból álló osz-
tályok, ugyancsak kisebb arányban készültek ilyenek, mint amelyekben nincse-
nek (36, illetve 49%). A tanárok 30%-a egyaránt mondta azt, hogy náluk készül-
tek helyi kisebbségi tantervek, és azt, hogy használnak máshol készült iskolai
tanterveket. Ez azt jelenti, hogy ahol készítettek ilyet, az esetek 66%-ában más-
hol készült tantervet használtak. Ezekben az esetekben a „készítés” fogalma mö-
gött a máshol készült tantervek adaptálása húzódik meg, mivel gyakorlatilag min-
denki (94%) azt mondta, hogy adaptálva használják a máshol készült tanterve-
ket. Azoknak az iskoláknak az 57%-ában, amelyekben nem készítettek helyi
kisebbségi tantervet, máshol készült tanterveket használnak. Összesen az iskolák
53%-ában használnak vagy saját készítésû, vagy máshol készült tantervet,
13%-ukban pedig nem készítettek és nem is használnak máshol készült tanterve-
ket, és nincs is szándékukban készíteni vagy átvenni ilyet.

A kisebbségi oktatáshoz közelebb esõ kérdés, hogy milyen kisebbségi
programot használnak az iskolák. Kemény István, Havas Gábor és Liskó Ilo-
na 1999-es vizsgálata 192 olyan önkormányzati iskolára terjedt ki, amelyekbe
számításaik szerint a roma tanulók mintegy egynegyede jár. Õk gyakorlatilag
egyetlen olyan roma oktatási programmal sem találkoztak, amely eredménye-
sen mûködött volna.19 A mi kutatásunk szerint azok az iskolák, amelyekben
vannak többségükben cigány tanulókból álló osztályok, a többiekhez képest
hátrányban vannak az idegen nyelv oktatásában, a kétnyelvû oktatásban és az
interkulturális oktatási programokban is. Ugyanakkor 71%-ukban vannak ci-
gány felzárkóztató programok (28. táblázat).

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy milyen különbségeket látnak az osztály-
fõnökök az egyes osztályok és iskolák között a feltételek és az eredményesség
szempontjából. Szempontjaink közül kettõ érintette magukat a diákokat: a ta-
nulmányi eredmény és a magatartás, a többi az oktatás „infrastruktúrájára” vo-
natkozott. Ahogy látjuk, az osztályfõnökök a cigány osztályok tanulmányi tel-
jesítményét és magatartását egyaránt rosszabbnak ítélik meg, mint a többi osz-
tályét. Itt utalunk rá, hogy az 1998-as osztályfõnök-vizsgálatban azt
tapasztaltuk: az a tény, hogy osztályfõnökök osztályában vannak-e kisebbsé-
gekhez tartozó – köztük cigány – tanulók, befolyásolja az osztály csoportsajá-
tosságairól kialakított képet. Ebben a kutatásban az osztályfõnökök 12 szem-
pontból „osztályozhatták” 1-tõl 5-ig osztályukat (versenyszellem, közösségi
szellem, a tanárokkal való jó viszony, széthúzás, közömbösség, szorgalom, az
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iskola szeretete, érdeklõdés, kritikusság, segítõkészség, fegyelmezettség és
durvaság). Azok, akiknek az osztályában voltak kisebbségi tanulók, összessé-
gében 1,8-del osztályozták rosszabbra osztályukat, mint azok, akiknek az osz-
tályában nem voltak. Az elõbbiek durvábbnak, széthúzóbbnak, kevésbé szor-
galmasnak és érdeklõdõnek és kevésbé kritikusnak tartották osztályukat,
mint az utóbbiak.20

Ami az oktatás „infrastruktúráját” illeti, azokban az iskolákban, ahol van-
nak cigány osztályok, a tanárok az átlaghoz képest rosszabbnak ítélik meg az
iskola számítógépes felszereltségét és az idegen nyelv oktatásának lehetõsége-
it is, míg az alternatív pedagógiai programok szempontjából, valamint a ki-
sebbségi kultúrák oktatása szempontjából az átlagnál jobbnak tartják iskoláju-
kat. A cigány osztályokban tanuló diákok oktatási feltételeivel kapcsolatos
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28. táblázat Van-e az iskolában kisebbségi oktatás? (%-ban)

Többségükben cigány ta-
nulókból álló osztályok Összesen
vannak nincsenek

Idegen nyelv oktatása
Nincs
Van, de nem vesz részt benne
Van és részt vesz benne

20
67
14

9
68
23

12
68
20

Kétnyelvû oktatás
Nincs
Van, de nem vesz részt benne
Van és részt vesz benne

94
5
1

77
16
11

79
12
8

Anyanyelvû oktatás
Nincs
Van, de nem vesz részt benne
Van és részt vesz benne

45
27
29

44
37
19

44
34
22

Interkulturális program
Nincs
Van, de nem vesz részt benne
Van és részt vesz benne

60
23
15

65
16
14

63
18
14

Cigány felzárkóztató program
Nincs
Van, de nem vesz részt benne
Van és részt vesz benne

29
31
39

80
12
7

64
18
17

20 Marián Béla – Szabó Ildikó: i. m. 1998.



véleményekkel megegyeznek azoknak az esettanulmányoknak a tapasztala-
tai, amelyek a cigány tanulók iskolai körülményeit vizsgálták.21

29. táblázat Az iskola színvonala az iskolák átlagához képest a többségükben ci-
gány tanulókból álló iskolákban (%-ban)

Cigány többségû
osztályok

Vannak Nincsenek
A tanulók teljesítménye szempontjából

Jobb
Rosszabb

16
24

37
3

A tanulók magatartása szempontjából
Jobb
Rosszabb

16
24

37
3

A pedagógusok felkészültsége szempontjából
Jobb

Rosszabb

6
2

5
-

A számítógépekkel való ellátottság szempontjából
Jobb
Rosszabb

8
23

5
18

Az idegen nyelvek oktatása szempontjából
Jobb

Rosszabb

19
22

43
7

Az alternatív pedagógiai programok szempontjából
Jobb

Rosszabb

24
12

18
17

A kisebbségi kultúrák oktatása szempontjából
Jobb

Rosszabb

35
8

47
11

Az osztályfõnökök tipikusan átlagosnak vagy az átlagnál valamivel jobb-
nak érzik iskolájukat mind tanulóik teljesítményét illetõen, mind pedig a pe-
dagógiai munkát illetõen. Azok viszont, akiknek az iskolájában vannak ci-
gány osztályok, csak az alternatív pedagógiai programok szempontjából érzik
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21 Girán János – Kardos Lajos: Iskolapélda. Egy Hajdúhadházon elkezdett kutatás tapasztalatainak
összegzése c. tanulmányból kiderül például, hogy Hajdúhadházon mindkét iskolában, ahol
a cigány tanulókat nem csak elkülönített osztályokban, de külön épületekben is tanítják,
a cigány osztályok szakmai és tárgyi feltételei (épületek, szaktanárok, tankönyvek, tananya-
gok, nyelvtanulás, írásvetítõk, számítógépek stb.), rosszabbak, mint a nem cigány osztályo-
kéi. Polgárjogi Füzetek 2000. 1. 7–19. o.



iskolájukat jobbnak (amelyek hatékonyságát megkérdõjelezi, hogy minden
más szempontból rosszabbnak érzik iskolájuk helyzetét).

c) Kisebbségi népismeret

Az iskolák 7%-ában tanítanak külön kisebbségi népismeretet, további
45%-ukban közismereti tárgyakba integráltan tanítják. A tanárok 4%-a nem tud-
ta, hogy tanítanak-e ilyet náluk (!). A cigány tanulókat nagyobb számban tanító is-
kolákban ebbõl a szempontból nem rosszabb számottevõen a helyzet, mint a töb-
biben. Bár a pedagógusok kisebbségi népismerete független ennek tanításától, ér-
demes felidézni, hogy a közvéleményben elterjedt az a nézet, hogy azoknak, akik
cigány tanulókat tanítanak, ismerniük kell a cigányság kultúráját. 1997-ben
a megkérdezettek 67%-a értett egyet ezzel az állítással.22

Ahol tanítanak valamilyen formában kisebbségi népismeretet, általában
heti egy órában teszik (58%), ritkábban két órában (21%), és rendszerint ma-
gyar nyelven (24%). A nem magyar nyelvû népismerethez elsõsorban néme-
tül (13%) juthatnak a diákok. Ezt követi a szlovák (5%), a horvát és a román
nyelvû (3–3%) népismeret-oktatás. A szorosan vett tanórákon kívül a kisebb-
ségi oktatás támaszkodhat az iskola kisebbségi hagyományokra épülõ kulturá-
lis tevékenységére is. Arra a kérdésre, hogy iskolájukban vannak-e ilyen tevé-
kenységeket folytató csoportok, a tanároknak csak a kis része válaszolt
„igen”-nel. Ebben az esetben is éles választóvonalat húzott az iskolák közé az,
hogy vannak-e többségükben cigány tanulókból álló osztályaik (30. táblázat).
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30. táblázat. A kisebbségek kultúrájának ápolása az iskolákban (%-ban)

Van
Többségükben cigány

tanulókból álló osztályok Összesen
Vannak Nincsenek

Nemzetiségi énekkar
Cigány énekkar

7
19

33
2

21
7

Énekkar összesen: 26 35 28
Nemzetiségi tánccsoport
Cigány tánccsoport

11
23

52
2

32
8

Tánccsoport összesen: 34 54 40
Nemzetiségi hagyományõrzõ kör
Cigány hagyományõrzõ kör

7
13

36
5

23
7

Hagyományõrzõ kör összesen: 20 41 30

22 Marián Béla: i. m. 1997.



Annak ellenére, hogy a kisebbségi identitás erõsítésének és a kisebbségi
kultúrák megõrzésének legismertebb módja a kulturális önkifejezés lehetõsé-
gének biztosítása, és hogy a cigányságra vonatkozó sztereotípiák közül szinte
csak mûvészeti hagyományaikkal kapcsolatban élnek pozitív sztereotípiák
a közgondolkozásban,23 a cigány osztályokat fenntartó iskolákban kevesebb
énekkar, tánccsoport és hagyományõrzõ kör van, mint a többiben (!).

4. A kisebbségi oktatás elveirõl alkotott elképzelések

a) Mit tanuljanak a kisebbségi tanulók?

A kisebbségek anyanyelvének tanítása nem tekinthetõ pusztán oktatási
vagy szakpedagógiai kérdésnek. Megítélésében a kisebbségek jogairól, egyen-
rangúságukról vagy éppen az egyenrangúságuk biztosítása érdekében érvé-
nyesített pozitív diszkriminációról vallott nézetek is kifejezõdnek. E kérdés-
ben a magyar társadalom nem teljesen elutasító. A kisebbségek nyelvének is-
merete azonban a többség szemében nem érték. Egy 1997-es, a felnõtt
lakosság körében végzett közvélemény-kutatás szerint a megkérdezetteknek
csak a 37%-a értene egyet azzal, hogy gyermeke az iskolában egy magyarorszá-
gi nemzetiség (például a szlovák vagy a román nemzetiség) nyelvét tanulja,
míg 61%-uk nem értene ezzel egyet.24

Arra a kérdésre, hogy a településen élõ kisebbséghez tartozó gyerekek-
nek mit kellene az anyanyelvükön tanulniuk, a tanárok 12%-a nem tudott vá-
laszolni. 4%-uk válaszolta azt, hogy minden tárgyat anyanyelvükön kellene
tanulniuk, 8%-uk, hogy a tantárgyak többségét, 22% szerint csak egy-egy tár-
gyat, további 40%-uk szerint pedig csak a nyelvet. Ez a kérdés elsõsorban azo-
kat bizonytalanította el, akiknek az iskolájában vannak többségükben cigány
tanulóból álló osztályok: 24%-uk nem tudott rá válaszolni. Az ilyen iskolák-
ban tanító pedagógusok minden lehetõséget kisebb arányban tartottak kívá-
natosnak, mint a cigány tanulókat nem tanító iskolákban dolgozó kollégáik.
Nem csak az anyanyelvhez kötõdõ oktatást tudták másoknál kevésbé elkép-
zelni, hanem az interkulturális programok és a cigány felzárkóztató progra-
mok oktatását is. (31. táblázat)
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23 Azzal a kijelentéssel, hogy „a cigányok mûvészete gazdagítja a magyar kultúrát”, 1987-ben
a megkérdezettek 66, 1992-ben 67%-a értett egyet. Lázár Guy: A felnõtt lakosság nemzeti
identitása a kisebbségekhez való viszony tükrében. In: Többség – kisebbség(szerk.: Terestyé-
ni Tamás), Osiris Kiadó, 1996. 78. o.

24 Marián Béla: i. m. 1997.



31. táblázat. A kisebbségi tanulók oktatásáról alkotott elképzelések (%-ban)

Nemzetiségi
tanulók

Cigány
tanulók

Van-
nak

Nincse-
nek

Van-
nak

Nincse-
nek

Az itteni kisebbségekhez tartozó gyerekeknek
mit kellene az anyanyelvükön tanulniuk?

– minden tantárgyat 3 7 5 -
– a tantárgyak többségét 14 2 6 11
– csak egy-két tantárgyat 37 10 22 33
– csak a nyelvet 42 52 49 56

Az iskoláknak hogy kellene tanítaniuk
a nemzeti kisebbségekhez tartozó gyerekeket?

– oktassák a nemzetiségi nyelvet 89 60 77 93
– legyen kétnyelvû az oktatás 48 30 35 47
– legyen anyanyelvû az oktatás 48 47 45 55
– legyen interkulturális program 56 51 51 76

Az iskoláknak hogy kellene tanítaniuk
a cigány gyerekeket?

– oktassák a nemzetiségi nyelvet 52 35 39 68
– legyen kétnyelvû az oktatás 29 18 19 30
– legyen anyanyelvû az oktatás 32 40 34 48
– legyen interkulturális program 43 55 49 74
– legyen cigány felzárkóztató program 70 83 76 83

Az adatokból kiderül, hogy a tanárok nem hívei annak, hogy a kisebbségi ta-
nulók minden tárgyat anyanyelvükön tanuljanak. A nemzetiségi gyerekeket is ta-
nító iskolák tanárai a leginkább arra hajlanak, hogy bizonyos tantárgyakat anya-
nyelvükön tanuljanak iskolájuk kisebbségi tanulói. Azt azonban, hogy minden
tantárgyat így tanuljanak, elutasítják. Ugyanakkor, amikor általában kérdeztük
meg a véleményüket a nemzeti kisebbségekhez tartozó gyerekek tanításáról,
minden második megkérdezett azt mondta, hogy legyen kétnyelvû az oktatás.
Ennek az ellentmondásnak talán az az oka, hogy helyi szinten jobban érzékelik
a kisebbségek asszimiláltságát, illetve azt, hogy a nyelvjárások és az úgynevezett
irodalmi nyelv közötti eltérések megnehezíthetik a kisebbségek anyanyelvi isko-
lázását, mint amennyire ezt általában gondolnák. Emellett a „kétnyelvû oktatás”
kifejezés hivatalosabb hangulata is szerepet játszhatott abban, hogy nagyobb
arányban értettek egyet szükségességével, mint a pragmatikusabb „tantárgyak
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többsége” kifejezéssel. Végül nem zárhatjuk ki, hogy az elsõ kérdésben szereplõ
„kisebbségekhez tartozó gyerekek” fogalmába ezúttal is beleértették a cigány ta-
nulókat is, akiknek az anyanyelvi oktatásával kevésbé értenek egyet, mint a nem-
zetiségi gyerekek anyanyelvi oktatásával.

A nemzeti kisebbségeket tanító iskolák tanárai között két esetben voltak
jelentõs különbségek abból a szempontból, hogy iskolájukba melyik kisebb-
ség gyermekei járnak. Azokban az iskolákban, amelyekben német tanulók
vannak, az osztályfõnökök 94%-a szerint kellene a nemzetiségi kisebbségek-
hez tartozó gyerekek számára a nemzetiségi nyelvet oktatni, míg a többi, nem-
zetiséget tanító iskola tanárai közül csak 84%-nak volt ez a véleménye. Ebben
nyilvánvalóan szerepet játszanak a német nyelvnek, mint az egyik világnyelv-
nek a használhatóságáról kialakult vélemények, valamint az a tény, hogy a né-
met nyelvoktatás hagyományai, infrastruktúrája és feltételei – beleértve ebbe
a társadalmi igényeket, az iskolák és a német kisebbségi szervezetek közötti
kapcsolatokat és a tanárképzést is – kiemelkedõen jók. A cigány gyerekeket il-
letõen pedig a német tanulókat tanító iskolák osztályfõnökeinek 52%-a, míg
a többiek 44%-a tartaná szükségesnek, hogy oktassák számukra a nemzetiségi
nyelvet. A német kisebbséghez tartozó gyerekek anyanyelvi oktatásáról alko-
tott elképzelések tehát hatottak a cigány gyerekek anyanyelvi oktatására vonat-
kozó elképzeléseikre.

Figyelemre méltó, hogy a cigány tanulókat nagy számban oktató iskolák
osztályfõnökei jóval kevésbé tartják kívánatosnak, hogy az iskolákban a ci-
gány gyerekek saját nyelvükön tanuljanak, mint azok az osztályfõnökök, akik-
nek az iskolájában nincsenek számottevõ arányban cigány gyerekek. Ennek
valószínûleg az lehet az oka, hogy a cigány gyerekek egy része maga is magyar
anyanyelvû. Ugyanakkor nehéz magyarázatot találni arra, hogy miért tartják
kevésbé kívánatosnak az interkulturális programokat és a cigány felzárkózta-
tó programokat, mint a cigány gyerekeket nem tanító kollégáik.

b) Együtt vagy külön?

A felnõtt lakosság körében végzett közvélemény-kutatásokban a követke-
zõ két kijelentéssel vizsgálták több alkalommal is, hogy az emberek mit gon-
dolnak arról, hogy a kisebbségeknek saját iskolájuk legyen-e, vagy pedig a töb-
bi gyerekkel közös iskolába járjanak:

• „A kisebbségeknek, nemzetiségeknek joguk van saját iskolához.”
• „A kisebbségek, nemzetiségek gyermekei is ugyanabba az iskolába járja-

nak, mint minden magyar gyerek.”
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A két kérdésre adott válaszokat együtt kezelve, úgynevezett mérleg-in-
dexre vetítve õket egy –100-tól +100-ig terjedõ skálán fejezhetjük ki, hogy
a vélemények hol helyezkednek el. Ebben az esetben minél közelebb van egy
érték a –100-hoz, annál inkább azzal értenek egyet az emberek, hogy a kisebb-
ségeknek, nemzetiségeknek joguk van saját iskolához, és minél közelebb van
a +100-hoz, annál inkább azt a véleményt teszik magukévá, hogy a kisebbsé-
gek, nemzetiségek gyermekei is ugyanabba az iskolába járjanak, mint min-
den magyar gyerek. Az így kapott mutatókat összehasonlítva azt tapasztaljuk,
hogy az elmúlt évtizedben egyre csökkent a kisebbségek saját iskolához való
jogának elismerése, de a mérleg végig azok javára billent, ha egyre kevésbé is,
akik szerint a kisebbségeknek joguk van saját iskolához. A válaszokból képe-
zett mutató 1990-ben –31, 1995-ben –19, 1997-ben –7, 1999-ben –8 volt.25

Az erre a kérdéspárra adott válaszokat kétségtelenül befolyásolta „a saját isko-
lához való jog” kifejezésben rejlõ normatív elem. Emellett az is befolyásolhat-
ta a válaszokat, hogy a „kisebbségek, nemzetiségek” megfogalmazás nem tesz
különbséget a nemzeti kisebbségekhez tartozó és a cigány tanulók iskolázása
között, miközben tudjuk, hogy a közgondolkozásban ebbõl a szempontból is
vannak különbségek.26 Ezeknek a különbségeknek a létét vizsgálatunk adatai
is megerõsítették. Ugyanakkor a válaszok tendenciája egyértelmûen arra
utal, hogy a kisebbségek iskolázását egyre inkább a többséggel együtt tartják
kívánatosnak.

Egy másik vizsgálatban, amelyet az OKI 1998-ban végzett az osztályfõnö-
kök körében, három véleményt fogalmaztunk meg a cigány gyerekek iskolá-
zásával kapcsolatban. A tanárok többsége azokkal a véleményekkel értett
egyet, amelyek a cigány gyerekek integrált oktatásának szükségességét hang-
súlyozták (32. táblázat).

A cigány gyerekek külön osztályokban való tanításának kérdését az
1993-as kisebbségi törvény és az ugyancsak 1993-as, 1996-ban módosított
közoktatási törvény is szabályozza. Ezek a törvények a szülõk akaratához és
a helyi kisebbségi önkormányzatok egyetértéséhez kötik a külön cigány osztá-
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25 Marián Béla: Közoktatás és közvélemény.Kézirat, 1999. OKI
26 További problémát jelent, hogy a cigány tanulók külön iskolába járását támogató vélemé-

nyekben gyakran inkább a külön cigány osztályok létrehozásának igénye, a negatív diszkri-
mináció törekvése húzódik meg, és nem a saját iskola jogosultságának elismerése.
1997-ben például, a már említett közvélemény-kutatásban a megkérdezettek 35%-a (!) ér-
tett egyet azzal, hogy a cigány tanulókat minden iskolában külön osztályokban kellene ta-
nítani.



lyok mûködtetését.27 Ebbõl a törvényi lehetõségbõl azonban természetesen
még sem az nem következik, hogy ezeknek az osztályoknak az indításához
mindig kikérnék az érintettek véleményét,28 sem pedig az, hogy a cigány osz-
tályok mûködését egyértelmûen pedagógiai sikerek kísérnék. Köztudott,
hogy a cigány osztályok a gyakorlatban sokszor a tanulók iskolai gettósításá-
nak eszközeivé válnak.

A cigány gyerekek külön osztályokban való tanításával a pedagógusok ke-
vésbé értettek egyet, mint amennyire osztja ezt az elképzelést a közvélemény.
A már többször említett 1997-es közvélemény-kutatásban az emberek egy-
harmada értett egyet azzal, hogy a cigány tanulókat külön osztályokban kelle-
ne tanítani.29 Az egyetértõk és az egyet nem értõk tényleges nagyságát nagyon
nehéz megbecsülni, de ez a nagy különbség arra utal, hogy a pedagógusok

A kisebbségi oktatás intézményi környezete Magyarországon 201

32. táblázat. A különbözõ iskolatípusokban tanító osztályfõnökök véleménye
a cigány és a nem cigány tanulók iskolázásáról 1998-ban (%-ban)

Százalék
A cigány és nem cigány tanulóknak közös osztályokba kell

ugyan járniuk, de a cigány tanulók számára külön felzárkó-
zató programokat kell szervezni.

41

A cigány és nem cigány gyerekeknek közös osztályba kell
járniuk, és ugyan-olyan oktatásban kell részesülniük a ci-
gány és nem cigány tanulóknak.

36

A cigány gyerekek számára külön osztályokat kell szervezni,
hogy speciális programok szerint lehessen õket tanítani. 13

Nem tudja, nem válaszolt 10

27 Lásd a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXXVII. törvény 42–46.
paragrafusait és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (az 1995. évi LXXIX. tör-
vénnyel, az 1995. évi CXXI. törvénnyel és az 1996. évi LXII. törvénnyel egységes szöveg)
8. paragrafusát.

28 Girán János és Kardos Lajos hajdúhadházi tanulmányából például kiderül, hogy az elsõ év-
folyamos felzárkóztató osztályban, amelyben csak cigány gyerekek tanulnak, az egyik isko-
lában mindössze két gyerekkel kapcsolatban volt a nevelési tanácsadó szakvéleménye a fel-
zárkóztató, fejlesztõ oktatásban való részvétel javaslata, a többi esetben az óvoda és az isko-
la együtt döntött, a szülõk akaratát figyelmen kívül hagyva, a felzárkóztató osztályba való
beiskolázás mellett, amely az iskola gyakorlatában véglegesen elzárja a gyerekek elõl az
utat a párhuzamos osztályokba való átlépés elõl, a másik iskolában pedig egy szülõ hozzájá-
rulását kérték. A felzárkóztató tagozatra járó diákok szülei körében végzett kutatásból pe-
dig az is kiderült, hogy gyermekeiket akkor sem vették fel a központi iskola osztályaiba, ha
külön is jelezték, hogy nem akarják õket elkülönített homogén cigány osztályokba járatni.
Girán János – Kardos Lajos: Iskolapélda. Egy Hajdúhadházon elkezdett kutatás tapasztala-
tainak összegzése. Polgárjogi Füzetek 2000. 1. 15–17. o.

29 Marián Béla – Szabó Ildikó: i. m.



szakmai kultúrájában erõteljesebben érvényesülnek a cigány tanulók iskolai
szegregációjával szembeni állampolgári normák.30 Õk szembesülnek a legin-
kább a cigány gyerekek iskolázásnak különbözõ kudarcaival, de õk tudják
a leginkább azt is, hogy az ilyenkor szokásos szakmai érvek csak a pedagógiai
kudarcok elleplezését hivatottak leplezni, és a többségi társadalom elõítéletei-
nek az elfogadását kifejezni.31 A külön cigány osztályok indokoltságát valló
osztályfõnökök hajlamosabbak arra, hogy olyan további érveket is találjanak
felfogásuk mellett, amelyek mintegy a cigány gyerekek saját szempontjainak
érvényesülését igazolják. Így például az integráció híveinek mutatkozó kollé-
gáiknál nagyobb arányban vélték úgy, hogy a gyerekek barátkozásában szá-
mít, hogy családjaik életfelfogása és anyagi helyzete hasonló legyen, vala-
mint, hogy azonos nemzetiségûek legyenek.32

Ami mostani vizsgálatunkat illeti, az osztályfõnökök meglepõen magas
arányban tértek ki az elõl a kérdés elõl, hogy a településen élõ nemzeti kisebb-
ségi tanulók oktatását hogyan kellene megszervezni (27%-uk nem válaszolt,
további 15%-uk pedig azt mondta, hogy nem tudja).33 A településen élõ ci-
gány tanulók oktatására vonatkozó kérdésre 16%-uk nem válaszolt, 4%-uk
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30 Úgy vélem, a szegregáció híveinek tényleges nagyságát azért sem lehet pontosan megálla-
pítani, mert a rendszerváltás utáni évtizedben több esetben kapott nagy nyilvánosságot,
hogy a különbözõ jogvédõ szervezetek felemelték szavukat a cigány tanulók iskolai disz-
kriminációja ellen. Girán János és Kardos Lajos idéznek egy hajdúhadházi nyugdíjas isko-
laigazgatót, aki elmondta, hogy 1992-ben felmérést végzett a tantestületben, hogy mi a há-
rom legjobb dolog az iskolában, és mi a három legnagyobb probléma. A legjobb dolgok
rangsorában a harmadik helyre került „a cigány tanulók más épületben történõ elkülönü-
lése”, és hogy ezt kívánta tõle az egyik politikai párt is. Amikor ez az elkülönítés 1994-ben
megvalósult, egy olyan tanárt bíztak meg a cigány tagozat vezetésével, aki rendszeresen
bottal verte a gyerekeket (s aki 1994-ben cigány etnikai nevelõ-oktató munkájáért állami
kitüntetést is kapott). S bár ezt a tanárt 1998-ban eltávolították az iskolából, amikor
a Roma Polgárjogi Alapítvány kivizsgálta az egyre durvábbá vált testi fenyítéseket, eltávo-
lították azt a gyermekvédelmi felelõst is, aki ezeket az ügyeket nyilvánosságra hozta… Gi-
rán János – Kardos Lajos: Iskolapélda. egy Hajdúhadházon elkezdett kutatás tapasztalatai-
nak összegzése. Polgárjogi Füzetek 2000. 1. 8. o.

31 Emlékeztetünk az éppen 1997-ben kirobbant tiszavasvári ügyre. Az iskola a cigány tanu-
lóknak külön ballagást szervezett, arra hivatkozva, hogy a tanulók tetvesek. Ugyanakkor
az is kiderült, hogy az iskolában is elkülönítve tanultak (nem csak külön homogén cigány
osztályokban, de külön épületben is), a tornatermet és a büfét sem használhatták. A szegre-
gáció mellett a tetvességre való hivatkozáson kívül itt is szakmai érveket vonultattak fel
a Pethe Ferenc Általános Iskola tanárai, miközben annak ellenére nem volt felzárkóztató
program, hogy az önkormányzat fizette egy heti hatvan órás felzárkóztató program költsé-
geit. Részletesebben is lásd ennek az ügynek a dokumentumait: Polgárjogi Füzetek2000. 1.

32 Marián Béla – Szabó Ildikó: i. m.
33 Ebben a tartózkodó magatartásban szerepet játszhatott az is, hogy nyilvánvaló volt: vizsgá-

latunk egésze a kisebbségi oktatásra irányul.



pedig azt válaszolta, hogy nem tudja. Azok aránya, akik valamilyen választ ad-
tak, a következõ volt:

33. táblázat. Hogyan kellene megszervezni a településen élõ kisebbségi tanulók
oktatását? (%-ban)
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Hogyan kellene oktatni az itt élõ nemzeti kisebbségeket?
Önálló iskolákban 16 7 9 22 8 14 12
Vegyes iskolákban, de önálló

osztályokban 18 9 16 13 6 17 15

Vegyes osztályokban, külön
kisebbségi foglalkozásokkal 42 25 33 44 34 36 36

Vegyes osztályokban, fakultatív
délutáni foglalkozásokkal 12 23 19 6 21 14 16

Iskolán kívül, vasárnapi
iskolában 1 - 1 - 1 1

Nem tudja 11 37 23 14 32 17 21
Hogyan kellene oktatni az itt élõ cigány tanulókat?
Önálló iskolákban 8 6 5 17 8 6 7
Vegyes iskolákban, de önálló

osztályokban 13 14 14 9 15 12 13

Vegyes iskolákban, külön
kisebbségi foglalkozásokkal 53 45 48 52 48 48 49

Vegyes osztályokban, fakultatív
délutáni foglalkozásokkal 18 32 28 15 27 25 26

Iskolán kívül, vasárnapi
iskolában 1 1 1 1 - 1 1

Nem tudja 8 3 5 6 2 7 5

A nemzeti kisebbségekhez tartozó gyerekek oktatására vonatkozó kér-
désre a legkevésbé azok a tanárok tudtak válaszolni, akiknek az iskoláiba az ön-
kormányzatok szerint sok cigány tanuló jár (35%). A vegyes osztályokban
szervezett külön kisebbségi foglalkozásoknak van a legtöbb híve. A horvát
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gyerekeket tanító iskolákban 55%, a németeket tanítókban 43%, a szlováko-
kat tanítókban 42% gondolja, hogy ez lenne a legjobb.

A nemzeti kisebbségek önálló iskoláinak a leginkább a románokat (33%),
szerbeket (24%) és horvátokat (21%) tanító iskolák tanárai a hívei. A némete-
ket is tanító iskolák tanárai szerint viszont inkább vegyes iskolákban, de önál-
ló osztályokban kellene tanulniuk a nemzeti kisebbségeknek (27%). Ugyan-
akkor õk lennének a leginkább amellett, hogy a cigány gyerekek külön iskolá-
ba járjanak (10%). Az önálló nemzetiségi osztályokat a többi nemzeti
kisebbségeket tanító iskolák tanárai kevésbé tartják elfogadhatónak (12%).
Õk inkább gondolkoznak önálló iskolákban (21%).

A cigány tanulók oktatásában is a vegyes iskolákat, de külön kisebbségi
programokat látják a legtöbben jónak. Ezzel többen is értenek egyet, mint
a nemzeti kisebbségek oktatásának esetében. Ennek talán az az oka, hogy a ci-
gány gyerekek esetében inkább hívei az integrált oktatásnak, mint a nemzeti-
ségek gyermekei esetében: kevesebben értenek egyet mind a külön iskolák-
kal, mind a külön osztályokkal. Lehet, hogy a válaszokban az „elvárásokhoz”
való igazodás és a szegregáció jogellenességével kapcsolatos ismeretek is sze-
repet játszanak.

A nemzeti kisebbségekhez tartozó, valamint a cigány gyerekekkel kapcso-
latban megkérdeztük az osztályfõnököket, hogy szerintük hogyan kellene
õket tanítani. (34. táblázat)

A német tanulókat tanító iskolák tanárai a leginkább hívei a nemzetiségi
nyelv oktatásának. 94%-uk szerint kellene így oktatniuk a nemzeti kisebbsé-
gekhez tartozó gyerekeket, 52%-uk szerint pedig a cigány gyerekeket. Õk tá-
mogatnák a leginkább azt is, hogy a cigány gyerekek számára legyen az isko-
lákban interkulturális program (49%).

A 34. táblázatból kiderül, hogy a tanárok a cigány gyerekeket az anyanyel-
vi oktatás egyik formájában sem részesítenék olyan magas arányban, mint
a nemzeti kisebbségekhez tartozó gyerekeket. Ebben nemcsak az játszik sze-
repet, hogy a cigány gyerekek közül a romungrók magyar anyanyelvûek, ha-
nem az is, hogy a tanárok nem tartják természetesnek, ha egy cigány gyerek
nem magyar anyanyelvû, illetve az õ anyanyelvét nem tekintik más nyelvek-
kel egyenrangúnak. Egyik interjúalanyunk a következõképpen fogalmazta
ezt meg: „Na most ezek a cigány gyerekek még olyan háttérbõl jöttek, hogy ha a szülõ
nyugtatni akarja a gyereket, akkor bizony cigányul megy oda hozzá beszélni, és sokszor
ez a probléma abban, hogy én szegénykét magyarul próbálom megtanítani olvasni.
És a nagyon nagy többségnek ez rettenetes nagy gond.”

204 MARIÁN BÉLA – SZABÓ ILDIKÓ



Az interkulturális programnak is fõként azok a hívei, akiknek az iskolájá-
ban nincsenek cigány gyerekek. Ugyanakkor a cigány felzárkóztató program-
mal már sokkal inkább egyetértenének. Különösen azok a tanárok gondolják,
hogy cigány felzárkóztató program keretében kellene a cigány tanulókat taní-
tani, akiknek az iskolájában vannak „cigány” osztályok.

5. Pedagógusok kisebbségekkel és a kisebbségek oktatásával kapcsolatos
attitûdjei

a) Az iskolai szegregáció

A többségi társadalom és a cigányság közötti érintkezés demarkációs vo-
nalát és a „cigány osztályok” létrehozásának gyakorlatát ismerve tettük fel
a kérdést: mit tartanának a tanárok a legjobbnak a cigányság számára: az asszi-
milációt, a szegregációt vagy pedig identitásuk megõrzését és társadalmi in-
tegrációjukat? A tanárok 90 %-a ez utóbbi alternatíva hívének bizonyult. Eb-
ben bizonyára a „politikailag korrekt” egyfajta megtanulásának eredménye is
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34. táblázat. Hogyan kellene tanítani a nemzeti kisebbségekhez tartozó
gyerekeket, valamint a cigány gyerekeket? (%-ban)

Nemzeti
kisebb-
ségek

Cigány
tanulók

Cigány
többségû
osztályok

Ö
ss

ze
se

n

V
an

na
k

N
in

cs
en

ek

V
an

na
k

N
in

cs
en

ek

V
an

na
k

N
in

cs
en

ek

Hogyan kellene tanítani a nemzeti kisebbségekhez tartozó gyerekeket?
Oktassák a nemzeti nyelvet 89 61 77 86 68 83 79
Legyen kétnyelvû az oktatás 48 30 35 58 32 44 41
Legyen anyanyelvû az oktatás 48 46 45 53 57 44 47
Legyen interkulturális program 56 52 51 65 59 53 55
Hogyan kellene tanítani a cigány gyerekeket?
Oktassák a nemzeti nyelvet 52 35 40 61 40 45 43
Legyen kétnyelvû az oktatás 29 17 19 40 24 22 23
Legyen anyanyelvû az oktatás 32 39 34 42 45 31 36
Legyen interkulturális program 43 56 49 57 62 44 50
Legyen cigány felzárkóztató program 70 82 76 79 90 69 77



tükrözõdik. Figyelemre méltó, hogy azok sem tartják jónak a cigányság elkü-
lönülését, akiknek az iskolájában elkülönítik a cigány tanulókat. Ugyanakkor
azzal, hogy a „különbözõ képességû” gyerekeket külön osztályokba kellene
tenni, már jóval többen értettek egyet. Úgy tûnik, ebben az esetben az elkülö-
nítést pedagógiailag tudják legitimálni.

35. táblázat. Vélemények a társadalmi és az iskolai szegregációról (%-ban)
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A cigányság számára a legjobb lenne, ha…
Átvennék a nem cigányok kultúráját,

szokásait, és minden szempontból
úgy élnének, mint a nem cigányok

5 4 5 3 6 4 5

Ha a nem cigányoktól elkülönülten,
egymás között élnének 2 3 3 2 2 3 3

Ha nem adnák fel saját kultúrájukat,
szokásaikat, de nem is különülné-
nek el a nem cigányoktól, hanem
közösen vennének részt a lakóhely,
a munkahely, a helyi társadalom
életében

90 92 91 93 92 91 91

Nem tudja 3 – 2 2 – 3 2
Az azonos életkorú gyerekek iskolai teljesítményében

sokszor nagy különbségek vannak. Mi a jobb: ha…
Közös osztályban, de az osztályon be-

lül külön csoportokban tanulnak 66 58 58 77 60 64 63

A tudásszintjüknek megfelelõen külön
osztályba kerülnek 19 26 25 12 26 21 22

Minden gyerek együtt, közös osztály-
ban ugyanazt és ugyanúgy tanulja 14 15 16 10 14 15 14

Nem tudja 1 1 1 1 – 1 1

Azok a tanárok, akiknek az iskolájában vagy cigány tanulókat tanítanak,
vagy cigány osztályok vannak, valamivel hajlamosabbak a „különbözõ képes-
ségû” gyerekeket külön osztályokba tenni (25, illetve 26%-uk), míg a többiek
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inkább a közös osztálynak, de a külön csoportoknak a hívei. Azok 19%-a is kü-
lön osztályokba tenné a „különbözõ képességû” gyerekeket, akik a cigányság
kulturális identitása megõrzésével és társadalmi integrációjukkal értettek
egyet. Ez alátámasztja, hogy sokan valamiféle elvárásnak eleget téve vallották
magukat a cigányság integrációja hívének.

b) A cigány családok és az iskola viszonya

A következõkben azt vizsgáltuk, hogy a pedagógusok milyennek látják
az iskola és a cigány tanulók, illetve szüleik viszonyát, és mit gondolnak né-
hány, a cigány tanulók iskolázásával kapcsolatos problémáról. A cigány gyere-
kek iskolai helyzetérõl 22 kijelentést olvastak fel a kérdezõbiztosok az osztály-
fõnököknek, akik az iskolai osztályzatok segítségével fejezték ki, hogy
mennyire értenek velük egyet (36. táblázat).

A cigányokat elmarasztaló kijelentések közül a leginkább azzal érte-
nek egyet az osztályfõnökök, hogy a cigányok többségének iskolázatlansá-
gáért elsõsorban maguk a cigányok a felelõsek. Egyharmaduk-kétötödük
erõteljesen érzékeli, hogy a cigány gyermekek szülei és az iskola között
nem jó a kapcsolat, egynegyedük pedig azzal is határozottan egyetért,
hogy a cigány szülõk nem érzik segítõkésznek az iskolát. A kijelentések
egyike szintén a cigány gyerekek külön osztályokban való tanítására vonat-
kozott. A többség ezúttal is elutasította a külön osztályokat. A 37. táblázat
átlagosztályzataiból láthatjuk, hogy éppen ezzel értenek a legkevésbé
egyet. Azok a tanárok, akik olyan iskolákban dolgoznak, amelyekben van-
nak cigány osztályok, sok szempontból másképpen látják a cigány gyere-
kek iskolai helyzetét, mint akiknek az iskolájában nincsenek cigány tanu-
lók, a külön osztályokat azonban õk is elutasítják.

A cigány gyerekeket tanító iskolákban a tanárok rosszabbnak látják
a cigány gyerekek iskolai teljesítményét, kedvezõtlenebb véleményük van
az iskola és a cigány szülõk kapcsolatáról. Ugyanakkor a cigány gyerme-
kek iskoláztatásáról tapasztalatokkal rendelkezõ tanárok inkább szüksé-
gesnek látják, hogy a nem cigány gyerekek is ismerkedjenek meg a cigány
kultúra értékeivel, hogy a felsõoktatás készítsen fel a cigányság helyzeté-
nek és kultúrájának ismeretére, és fontosabbnak tartják az állam támogatá-
sát a cigány tanulók iskoláztatásában.34
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34 Ehelyütt is utalunk azonban arra, hogy a „kultúra” fogalmának értelmezésében normatív
elemek is elõfordulhatnak. Egyesek a „kulturált viselkedés” szinonimájaként használják
a kultúra fogalmát. Jól mutatja ezt a következõ interjúrészlet: „Na most ezek közül van egy,
aki nem olyan kultúrával rendelkezik, mint a cigányok többsége, de ez csak hosszú beszélgetés után de-
rült ki, hogy õk is cigány származásúak. Egy ilyen szerencsés eset is elõfordult. […] Az az igazság,
hogy az én osztályomban kétféle rétegbõl tevõdnek össze ezek a gyerekek: akik kicsit magasabbról jöt-



A felelõsséget a cigányságra hárító, illetve a cigány tanulók vagy szüle-
ik iskolához való viszonyát érintõ kijelentések közül két konkrét iskolai
problémára érdemes külön is felhívni a figyelmet: a cigány tanulók
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36. táblázat A cigány gyerekek iskoláztatásával kapcsolatos véleményekkel
való egyetértés a cigány gyerekeket tanító és nem tanító iskolákban (1–5-ig
terjedõ átlagokban)

Mennyire ért egyet a következõ megállapításokkal?

Cigány tanulók
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1. A cigány tanulók többet hiányoznak az iskolából,
mint a nem cigányok. 4,1 3,3 3,5

2. A tanárok és a cigány tanulók szülei között sokszor
kommunikációs nehézségek vannak. 3,5 2,8 3

3. Az iskola nem tudja ellensúlyozni a tanulók otthoni
kulturális hátrányait. 3,9 3,5 3,7

4. A cigány tanulók szülei sokszor nem tudnak
eligazodni az iskolai adminisztrációban. 3,7 3,3 3,4

5. A cigány tanulók szülei nem érzik segítõkésznek
az iskolát. 2,8 2,6 2,6

6. A cigány tanulók nem képesek elérni ugyanazt
a tudásszintet, mint amelyet a nem cigány tanulók. 2,6 2,4 2,5

7. A cigány tanulók szülei nem érdeklõdnek
gyermekeik iskolai elõmenetele iránt. 3,5 2,7 3

8. A cigány gyerekek számára csökkenteni
kellene a tantervi követelményeket. 2,4 1,9 2

9. Az iskola nem tudja igazán kezelni a tanulók
szociális problémáit. 3,8 3,4 3,5

10. Az iskolában minden kisebbségi tanulónak
elsõsorban magyarul kell rendesen megtanulnia. 4,6 4,3 4,4

11. A cigány tanulókat minden iskolában külön
osztályokban kellene tanítani. 1,6 1,4 1,5

12. A cigányok többségének iskolázatlanságáért
elsõsorban maguk a cigányok felelõsek. 3,7 3,5 3,5

tek, hát csak az anyagi körülményeket tudom mondani, szellemi téren nem nagyon látok különbsége-
ket. Végülis csak ebben az egyben, abban az egy fõben, akinek a családja végülis már próbált beilleszked-
ni hozzánk. Hozzánk - elnézést a kifejezésért, tehát a magyarokhoz, hogy így mondjam. A többiek-
nél, mondom, csak az anyagi körülményekben lehet különbséget tenni. De ez nem látszik meg a gyerek
tanulásán és fejlõdésén. A legmélyebb szint és a legmagasabb szint találkozik itt nálunk.”



hiányzásának és a szülõkkel való kapcsolatnak a problémájára. A további-
akban néhány mélyinterjú-részlettel érzékeltetjük, hogy látják a pedagó-
gusok ezeket a problémákat.

• A hiányzás.
Errõl így beszélt egyik interjúalanyunk: „A cigány gyerekekre különben jel-

lemzõ, hogy mindig késõn érkeznek. Tehát nyolc óra után érkeznek meg mindig.
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36. táblázat. (folytatás)

Mennyire ért egyet a következõ megállapításokkal?

Cigány tanulók

Átlag

V
an

na
k

N
in

cs
en

ek

13. A cigány szülõk pont olyan fontosságot
tulajdonítanak gyermekük iskolai sikerességének,
mint a nem cigány szülõk.

2,3 2,7 2,5

14. Szükséges lenne, hogy a felsõoktatásban a leendõ
pedagógusok megismerkedjenek a cigányság hely-
zetével, kultúrájával, szokásaival.

4 3,5 3,7

15. A cigány tanulók iskolai felzárkóztatásának
költségeit az államnak kell állnia. 3,9 3,3 3,5

16. Azoknak a pedagógusoknak, akik cigány tanulókat
tanítanak, ismerniük kell a cigányság kultúráját. 4 3,8 3,9

17. Megfelelõ pedagógiai módszerekkel a cigány gyere-
kek jó eredményeket érhetnek el az iskolában. 4,1 3,9 3,9

18. Az iskolában azoknak a gyerekeknek is kellene vala-
melyik kisebbség nyelvét tanulniuk, akik nem tar-
toznak egyik kisebbséghez sem.

1,6 2,1 1,9

19. Az iskola nem támaszkodhat a cigány szülõkre ne-
velései céljai megvalósításában. 3,5 3 3,1

20. A nem cigány gyerekeknek is meg kell ismerkedni-
ük az iskolában a cigány kultúra értékeivel. 3,2 2,7 2,9

21. A nem cigányok többsége elõítéletekkel viseltetik
a cigányokkal szemben. 3,6 3,6 3,6

22. Az államnak a cigány tanulók továbbtanulását kü-
lön is támogatnia kellene. 3,1 2,8 2,9



Az hogy a hétfõi és a pénteki napokat kiveszik szabadságnak, nem a gyerek, hanem
a szülõ... õ mondja, hogy hát nem akarta már elhozni, ez az egy nap már nem számít,
hétvégén biztos nem tanulnak annyit. Tehát ilyen szavakkal... ezeket a szavakat szok-
ták használni. Vagy: kicsit hosszabb legyen neki a hétvégéje, ilyeneket szoktak mondani.
Egyébként az iskolához való hozzáállással a gyerekek részérõl semmi probléma nincs.
Hát látszik, hogy élvezik, szeretik, csinálják és tudják is. Egyedül a szülõk, a szülõk be-
hatása, az hogy késõn érkeznek, hogy nincs kész a házi feladat a hétvégén. […] A cigány
szülõk nem szokták igazolni a hiányzást. Nagyon hosszú figyelmeztetések után, van
hogy, elhoznak egy-egy igazolást. Viszont a nem cigány szülõknek egyszer elmondom, és
a hiányzás utáni másnapon már küldik az igazolást. Van, aki nem tudja, mi az, hogy
igazolás. Tehát nincsenek tisztában ezekkel a fogalmakkal. Szoktam mintákat mutatni
rá. Mondom neki, hogy elég, ha leírja... „Na de ha nem tudok írni?” Mondom, hogy
nem probléma, ha orvosnál volt, az orvos úgyis ad. Vagy ha nem mentek el, menjen el utó-
lag. Megkéri, elviszi a gyereket, látja rajta, hogy a betegség nyomai még mindig ott van-
nak rajta, akkor biztos, hogy megírja. Vagy ha bejön hozzám, elmondja õszintén, akkor
én igazolom neki. S akkor ilyenkor egy ideig aztán be is jön, majd gyorsan elfelejti az egé-
szet. … Na most ha betegek, akkor jellemzõ, hogy egy hetet biztosan hiányoznak.
Ha nem betegek, akkor egyik nap jövök, másik nap nem, következõ nap megint jövök,
aztán két napig nem. Tehát ilyen össze-vissza.”

• A szülõk és az iskola kapcsolata.

A cigány gyerekek iskolai elõmenetelének minden bizonnyal megkerül-
hetetlen eleme a szülõk és az iskola együttmûködése. A szülõk és az iskola kö-
zötti, nem megfelelõ kapcsolat ördögi körét szemléletesen vette számba
egyik interjúalanyunk, egy fiatal tanítónõ, akinek 15 fõs, felzárkóztató speciá-
lis tantervû elsõ osztályába nyolc cigány tanuló jár. A vele készült interjúból
részletesen idézzük a szülõk és az iskola kapcsolatára vonatkozó részleteket,
amelyek jól mutatják, hogy a pedagógus tisztában van e kapcsolat szerteágazó
elemeivel. Az is figyelemre méltó ugyanakkor, hogy miközben tisztán látja
azokat a nyelvi, gazdasági és kulturális különbségeket, amelyek megakadá-
lyozzák a cigány szülõket abban, hogy az iskola elvárásai szerint építsék ki kap-
csolatukat az iskolával, az elégtelen kapcsolat elemeit összegezve már a szü-
lõk „hozzáállását” marasztalja el: „A minimum követelmények nincsenek meg,
hogy a gyerek az iskolában... gyerek módjára viselkedjen. Tehát lakás van, tehát a négy
fal, bútor alig-alig. Nincs hol tanulni, nincs hol írni, sõt még az is elõfordul, hogy elzavar-
ják otthonról a gyereket... Beteg a nagymamája, és elzavarja otthonról, mert éppen zavar-
ja õt. Máskor viszont nem jöhet el az iskolába, mert a nagymama nagyon rosszul érzi
magát, és fél attól, hogy esetleg valami baja lesz. Na most az itt a legnagyobb probléma,
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hogy a gyerek a nagymamájával és az édesapjával él. Az édesapja, nem tudom hol, vala-
hol dolgozik. Most azt tudni kell, hogy nálunk minden cigány szülõ munkanélküli.
De egyetlen cigány szülõ a szülõi értekezletekre, bármilyen összejövetelre nem jön el,
nem jelenik meg, azzal a kifogással, hogy neki dolgoznia kell, meg kell keresnie a kenye-
ret a családnak. De munkanélküli… Azt szoktam tenni, hogy elmegyek és meglátoga-
tom a családot, ami többnyire nem szokott sikerülni, mert... Ennek ugye az lenne a mód-
ja, hogy beírom az üzenõbe, és jelzem, hogy mikor szeretnék látogatni, visszaüzen, hogy
nem jó, sajnos nem vagyok otthon. Ha mégis elkísérem a gyereket, és meg akarom nézni,
hogy csak otthon vannak-e, egy gyerek tényleg otthon van, a többiek nincsenek. Na most hogy
tényleg otthon vannak-e, vagy nincsenek, azt nem tudom kideríteni. Láttam õket, hogy otthon
vannak, de nem fogadják a tanítót szívesen. Ilyenkor semmit nem tudok csinálni. Azon igyek-
szem, hogy a gyerekek, amíg itt vannak, addig élvezzék az iskolát. Jól érezzék itt magukat, és
akkor legalább annyit elérünk, hogy a gyerek azt mondja, nem akarok hazamenni! Ugyanis
mi napközi otthonos formában vezetjük ezt a kiscsoportot, ez az jelentené, hogy délután négyig
minden gyereknek benn kell maradnia. Ugyanis nekünk délután is óráink vannak, éppen
azért, mert a kiscsoport nem tud folyamatosan dolgozni, éretlenek ahhoz, hogy mindent megta-
nuljanak, de máralkalmasak lennének,hanem is olyan tökéletesmértékben, azolvasásra, a be-
tûk felismerésére. Tehát nekünk délután is vannak óráink, hogy minél kisebb falatokban ve-
gyük az anyagot. Most van egy másik szerencse viszont, hogy a cigány gyerekek nagyon sokan
vannak egy családon belül, és a legtöbbjének van nagyobb testvére, akik viszont már tanultab-
bak és jobb a hozzáállásuk, mint a szülõknek, és õk nagyon gyakran segítõ kezet nyújtanak.
Gyakran hallom, a testvérem leült mellém, elolvasta, kijavította. Igaz, hogy csak egyszer, meg
hogy legyen valami. Meg nagyon gyakran csak azért, hogy egy kicsit felnõttes legyen a kicsi gyer-
mek mellett. Így szoktak játszani. De legalább leül mellé, úgy csinál, mintha iskolában lenné-
nek. Tehát a nagy gyerek, az nagyon nagy segítséget nyújt. A szülõk már kevésbé. […]
A nem-cigány gyerekek szülei naponta bejárnak. [...] Nem elég, hogy a nagy testvér elviszi
a gyereket,hanemaszülõnapontabejön, érdeklõdik.Acigánygyerekek szülei pedig, egykivétel-
tõl eltekintve, soha nem jönnek be. Még szülõi értekezletre sem.

c) A felelõsség kérdése

A fõkomponens elemzés szerint a 22 kijelentés osztályzatai alapján a kö-
vetkezõ gondolkodási modellek rajzolódnak ki (37. táblázat).

A fõkomponens elemzés megerõsíti, hogy a cigány szülõk magatartására, az
iskola és a cigány szülõk közötti kapcsolatra utaló kijelentések több oktulajdonítá-
si logikában is szerepelnek. A kijelentések közül kettõ nem kapcsolódott egyik
faktorhoz sem erõteljesen: az, hogy a nem cigány gyerekeknek is meg kell ismer-
kedniük az iskolában a cigány kultúra értékeivel, valamint, hogy a nem cigányok
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37. táblázat. A cigány gyerekek iskoláztatásával kapcsolatos gondolkozás
modelljei (faktorsúlyokban)

Fõkomponensek
4. A kisebbségi oktatás elutasítása

3. A cigány szülõk felelõssége és az iskola alkalmatlansága
2. A társadalom felelõssége

1. A cigányok hibáztatása
Mennyire ért egyet a következõ megállapításokkal? 1. 2. 3. 4.

A cigány tanulók nem képesek elérni ugyanazt
a tudásszintet, mint amelyet a nem cigány tanulók. 0,74

A cigány tanulókat minden iskolában külön
osztályokban kellene tanítani. 0,71

A cigány gyerekek számára csökkenteni kellene
a tantervi követelményeket. 0,71

A cigány tanulók szülei nem érdeklõdnek
gyermekeik iskolai elõmenetele iránt. 0,59 0,41 0,32

A cigány tanulók szülei nem érzik segítõkésznek
az iskolát. 0,56 0,37

A tanárok és a cigány tanulók szülei között sokszor
kommunikációs nehézségek vannak. 0,5 0,53

A cigány tanulók többet hiányoznak az iskolából,
mint a nem cigányok. 0,45 0,54

A cigány tanulók szülei sokszor nem tudnak
eligazodni az iskolai adminisztrációban. 0,41 0,56

Azoknak a pedagógusoknak, akik cigány tanulókat
tanítanak, ismerniük kell a cigányság kultúráját. 0,74

Szükséges lenne, hogy a felsõoktatásban a leendõ
pedagógusok megismerkedjenek a cigányság
helyzetével, kultúrájával, szokásaival.

0,69

Az iskolában azoknak a gyerekeknek is kellene
valamelyik kisebbség nyelvét tanulniuk, akik
nem tartoznak egyik kisebbséghez sem.

0,67

Megfelelõ pedagógiai módszerekkel a cigány gyere-
kek jó eredményeket érhetnek el az iskolában. 0,66

A cigány tanulók iskolai felzárkóztatásának költségeit
az államnak kell állnia. 0,59 0,32

A cigány szülõk pont olyan fontosságot tulajdoníta-
nak gyermekük iskolai sikerességének, mint
a nem cigány szülõk.

0,55 - 0,41

Az államnak a cigány tanulók továbbtanulását külön
is támogatnia kellene. 0,54 0,31 - 0,31

Az iskola nem tudja ellensúlyozni a tanulók otthoni
kulturális hátrányait. 0,66



többsége elõítéletekkel viseltetik a cigányokkal szemben. Ez azt jelenti, hogy a ci-
gányokkal kapcsolatos attitûdökben ezeknek a tényezõknek nincs helyük.

A cigányok hibáztatásának logikája. Az elsõ fõkomponens az itemek közötti
kapcsolatok 24%-át magyarázza. Ez fûzi fel a legtöbb, cigányokat hibáztató ki-
jelentést. Ebben a logikában mindenért a cigányok a felelõsek: a tanulók, akik
alkalmatlanok a tanulásra, és akiknek külön osztályokban kellene tanulniuk,
valamint a szülõk, akik nem tudnak és nem akarnak együttmûködni az iskolá-
val, és akiket nem érdekel gyermekük iskolai élete. A fõkomponens egyfajta
defetizmussal gyûjti össze azokat a kijelentéseket, amelyek a cigányok felelõs-
ségét és tanulásra való alkalmatlanságát fogalmazzák meg. Ehhez a faktorhoz
egyáltalán nem kapcsolódik olyan elem, amelyik a cigányok és a nem cigá-
nyok közötti kapcsolatok szükségességére, a cigányok kultúrájának megisme-
résére és az iskola lehetõségeire utalna.

A társadalom felelõsségének logikája. A második fõkomponens 14%-ot ma-
gyaráz a válaszok közötti kapcsolatokból. Az elsõvel szemben ez a cigány tanu-
lók iskoláztatásának állami támogatását, a cigány kultúra megismerésének igé-
nyét és az iskolai oktatás lehetõségeinek a kihasználását írja le.

A cigány szülõk felelõsségét és az iskola alkalmatlanságát hangsúlyozó logika.
A harmadik faktor 13%-ot magyaráz a kapcsolódásokból. Ez a faktor egyszer-
re állítja a cigány szülõk felelõsségét és az iskola kudarcait a cigány gyerekek is-
kolázásában.
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Fõkomponensek
4. A kisebbségi oktatás elutasítása

3. A cigány szülõk felelõssége és az iskola alkalmatlansága
2. A társadalom felelõssége

1. A cigányok hibáztatása
Mennyire ért egyet a következõ megállapításokkal? 1. 2. 3. 4.
Az iskola nem tudja igazán kezelni a tanulók
szociális problémáit. 0,64

Az iskolában minden kisebbségi tanulónak elsõsor-
ban magyarul kell rendesen megtanulnia. 0,67

A cigányok többségének iskolázatlanságáért elsõsor-
ban maguk a cigányok felelõsek. 0,44 0,61

Az iskola nem támaszkodhat a cigány szülõkre
nevelései céljai megvalósításában. 0,4 0,45

37. táblázat. (folytatás)



A kisebbségi oktatás negációjának logikája. Végül a negyedik fõkomponens –
amely csak az itemek közötti összefüggések 7%-át írja le – elutasítja a kisebb-
ségi oktatást: azt hangsúlyozza, hogy a cigány tanulóknak is elsõsorban a ma-
gyar nyelvet kell megtanulniuk, a cigányok többségének iskoláztatásáért elsõ-
sorban maguk a cigányok a felelõsek, és elutasítja, hogy az állam külön is tá-
mogassa a cigány tanulók támogatását.

ÖSSZEFOGLALÁS

1999-es kutatássorozatunkban – Európában egyedülálló módon – egy-
idejûleg vizsgáltuk a kisebbségi oktatás minden szereplõjét egymásra épülõ,
részben közös sztenderdizált kérdõívvel. A kiinduló pontot az a 255 település
alkotta, ahol koncentráltan élnek kisebbségek (közülük 160-ban a cigányok
a legnagyobb lélekszámú kisebbség). A kiválasztott településekrõl öt almintá-
ba kerültek be a kisebbségi oktatásban érintettek. Ezek a következõk voltak:
az adott településen az oktatásért felelõs választott önkormányzati képvise-
lõk; a kisebbségi önkormányzati képviselõk; a kisebbségi tanulókat tanító is-
kolák igazgatói; azoknak az ötödik és nyolcadik osztályoknak az osztályfõnö-
kei, amelyekben jelentõs számban tanulnak kisebbségi tanulók, végül ugyan-
ezeknek az osztályoknak a tanulói.

A 225 oktatásügyekért felelõs választott politikai döntéshozó egytizede nem tud-
ta, hogy költségvetésük hány százalékát fordítják oktatási, nevelési célokra,
több mint egyötödük pedig nem ismerte az oktatási kiadások összegét. A ki-
adások forrásai között (állami normatíva, önkormányzati rész, kiegészítõ álla-
mi normatíva, külföldi támogatások) 28 százalékuk nem tudott eligazodni.

Az iskolák felszereltségével és pedagógiai munkájával elsõsorban a na-
gyobb településeken elégedettek. Azt az iskolát tekintik településükön a leg-
jobbnak, amelyik a legtöbb esélyt nyújtja a továbbtanulásra. A legtöbb cigány
tanuló által látogatott intézmények között feltûnõen magas volt a kihelyezett
tagozatok és a kisegítõ iskolák aránya. A leggyengébbnek ítélt iskolák 80 száza-
lékukban megegyeznek azzal az iskolával, ahova a legtöbb cigány tanuló jár.
Ugyanakkor az oktatásért felelõs önkormányzati képviselõk zöme többé-ke-
vésbé elégedett a cigány tanulók oktatásának színvonalával saját településén.
Országosan problémásabbnak vélik a romák és a nem romák közötti kapcsola-
tot, mint saját településükön. Sokan vélekednek úgy, hogy a romák tehetnek
arról, hogy hátrányos a helyzetük az oktatásban, valamint, hogy a nemzetisé-
gi tanulóknak elsõsorban magyarul kell megtanulniuk. Bár nem hívei a roma
gyerekek iskolai elkülönítésének, nem is tesznek sokat ellene. A települések
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26%-ában van olyan iskola, ahol a tanulók többsége cigány származású. Ezek
fõként a nagyvárosokban mûködnek (a budapesti kerületek 37, a megyeszék-
helyek, megyei jogú városok 55%-ában).

A települési önkormányzatok képviselõitõl kapott információk alapján
281 kisebbségeket is tanító iskola igazgatójával készítettünk interjút. Azt tapasztal-
tuk, hogy az önkormányzatok és az igazgatók véleménye nem mindig esik
egybe az iskolák kisebbségi profiljának megítélésében. Az iskolák 13%-ának
igazgatója például úgy véli: iskolájukba nem járnak kisebbségi tanulók.
Az igazgatók szerint az iskolák 47%-ában cigány tanulók alkotják a kisebbsé-
geket, további 25%-ában pedig nemzetiségi és cigány tanulók is vannak. A ci-
gány tanulókat tanító iskolák igazgatói közül senki nem tekinti iskolája fõ fel-
adatának a tehetséges tanulók kibontakoztatását.

Az iskolák 26%-ában vannak olyan osztályok, amelyekben a tanulók többsé-
ge cigány. Különösen sok cigány osztály van azokban az iskolákban, amelyekben
nincsenek más kisebbségek: 45%-ukban. Azok az igazgatóknak a 6 százaléka is
azt mondta, hogy iskolájukban vannak cigány osztályok, akik szerint nincsenek
kisebbségi tanulóik. A cigány osztályok és a cigány felzárkóztató programok kö-
zött szoros összefüggés van. A cigány felzárkóztató programok jelentik az ilyen
osztályok indításának legfõbb szakmai ideológiáját.A szegregált osztályok kialakí-
tása azonban nem old meg semmit. Ezekben az iskolákban az igazgatók minden
szempontból rosszabbra értékelik iskolájuk színvonalát, mint azok a kollégáik,
akiknek az iskolájában nincsenek külön cigány osztályok. Ezekbõl az iskolákból
tanulnak tovább a legkevesebben, itt ismételnek évet a legtöbben, és itt vár a leg-
több diákra is munkanélküliség.

A 281 vizsgált iskolában 519 osztályfõnökkel készült interjú. A nemzeti ki-
sebbségeket is tanító iskolákban az osztályfõnökök becslései szerint a tanulók
35–73%-a tartozik valamelyik nemzetiséghez, további 25%-uk pedig cigány.
A jelentõs számú cigány tanulót tanító iskolákban átlagosan 32%-ra becsül-
ték a cigány tanulók arányát. Ezeket az iskolákat másokhoz képest rosszabb-
nak értékelik.

A tanárok 37%-a szerint vannak iskolájukban cigány osztályok. A nem ci-
gány osztályok teljesítményét minden szempontból jobbnak látják, mint a ci-
gány osztályokét. Ez utóbbiakban a felzárkóztatást érzik elsõdleges céljuk-
nak, nem a tehetséggondozást. Az interetnikus konfliktusok legfõbb forrását
a cigányok magatartásában, viselkedésében, életformájában látják, amelyek is-
kolai kezelésében tehetetlennek érzik magukat. A nemzeti kisebbségek maga-
tartását nem tartják igazán problematikusnak.
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Az iskolák felében sem külön, sem integráltan nem tanítanak kisebbségi
népismeretet. A cigány osztályokat fenntartó iskolákban kevesebb énekkar,
tánccsoport és hagyományõrzõ kör van, mint a többiekben. A cigány gyereke-
ket tanító osztályfõnökök kevésbé tartják kívánatosnak az interkulturális
programokat és a cigány felzárkóztató programokat. A cigány tanulók oktatá-
sára a vegyes iskolákat, de külön kisebbségi programokat látják jónak. A kü-
lön nemzetiségi osztályoknak 15, a külön cigány osztályoknak 13%-uk híve,
de ezekben a kérdésekben sokan nem nyilvánítottak véleményt. A kisebbségi
és alternatív pedagógiai programokban és módszerekben, valamint tantervek-
ben nem igazán tájékozottak. Sokan nem ismerik a NAT kisebbségi program-
jait, és azt sem tudják, hogy iskolájukban, illetve osztályukban van-e interkul-
turális program vagy cigány felzárkóztató program.

BÉLA MARIÁN– ILDIKÓ SZABÓ

The institutional environment of minority education in
Hungary

In a unique way in Europe, our 1999 research series simultaneously examined
all the participants of minority education, partly employing the same questionnai-
res developed in a standardised way. We took as our starting point 255 localities
with concentrated minority populations (in 160 of these gypsies constituted the lar-
gest minority). Those involved in minority education from the selected settle-
ments formed the following five sub-samples: elected local authority representati-
ves responsible for education in the given locality; minority representatives of the
local authority; headmasters of primary schools teaching pupils from minorities;
head teachers of senior forms (years 5 to 8) where pupils from minorities were pre-
sent in significant numbers; and finally the pupils in these classes.

One tenth of the 225 elected political decision makers responsible for education did not
know what percentage of their budget was spent on education, and more than one fifth
did not know the total of education expenditure. Twenty-eight per cent could not diffe-
rentiate among the various sources of expenditure (state per capita quota, local autho-
rity contribution, supplementary state per capita quota, funds from abroad).

Primarily those in larger settlements are satisfied with school facilities and the
educational level. Schools providing the best opportunities to continue education
are regarded as the best. The proportion of out of school classes and special schools
was markedly high among institutions attended by most of the gypsy pupils. Scho-
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ols considered the worst correspond to 80% of those involving most gypsy pupils.
At the same time, the majority of local authority representatives responsible for edu-
cation are satisfied with the educational level of gypsy pupils in their own locality.
They think that the relationship between the Roma and non-Roma population is
worse nationally than in their locality. Many think that the Roma are responsible
for their disadvantaged position in education and also feel that pupils of minorities
should primarily learn in Hungarian. Although they disagree with segregating
Roma children in schools, they do not stand very much against it. Twenty-six per
cent of the settlements have a school where the majority of pupils are Roma. They
can mainly be seen in large towns (in 37% of the districts in Budapest, and 55% of
county and similarly large provincial centres).

Based on information received from local authority representatives, 281 head te-
achers of schools including minorities were interviewed. Our experience shows that the
opinions of local authorities and head teachers did not always tally when judging
the minority profile of a particular school. Heads of 13% of schools think that their
school is not attended by pupils from minorities. According to the head teachers,
gypsy pupils represent minorities in 47% of schools, pupils from other and Roma
minorities are present in 25%. None of the head teachers of schools with gypsy pu-
pils consider the encouragement of talented pupils as the school’s main task.

Twenty-six per cent of schools have classes where the majority of pupils are
gypsy. In particular, there are many gypsy classes in schools (45%) where there are
no other minorities. Six per cent of the head teachers who said their schools had
gypsy classes thought their schools did not have pupils from minorities. There is
a close connection between gypsy classes and remedial programmes. Such remedi-
al programmes reflect the main professional ideology for starting such classes; ho-
wever, segregated classes do not solve anything. The heads of these schools value
the standard of their schools as worse from all aspects than their colleagues whose
schools do not have special gypsy classes. These are the schools where the fewest pu-
pils continue their education. Most repeat years and become unemployed.

519 class head teachers were interviewed in the 281 examined schools. Head tea-
chers in schools which have pupils from national minorities estimated the ratio of
pupils who belong to a minority to be 35-73%, and a further 25% gypsy. Their est-
imate of the ratio of gypsy pupils in schools, where a significant number of pupils
was gypsy, was 32% on average. They assessed these schools worse than others.

Thirty-seven per cent of teachers thought their schools had gypsy classes.
They regarded the performance of non-gypsy classes better than that of gypsy clas-
ses. Remedial education was considered their primary aim in the latter and not the
support for talented pupils. They considered the main source of inter-ethnic conf-
licts as deriving from the gypsies’ behaviour and way of life, which they themselves
felt unable to manage in schools. They did not regard the behaviour of national mi-
norities as problematic.
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Half the schools do not offer minority studies, either separately or in an
integrated way. Schools with classes of gypsies offer fewer extracurricular
choirs, dance groups or tradition-preserving clubs than other schools do.
Head teachers teaching gypsy pupils do not consider inter-cultural and gypsy
remedial programmes highly desirable. They consider mixed schools and
special minority programmes as good for the education of gypsy pupils. Fifte-
en per cent favour separate classes for national minorities, while 13% are for
separate classes for gypsies. However, many did not express an opinion con-
cerning these issues. They are not really informed about minority and alter-
native educational programmes and methods. Many were not familiar with
the minority programmes of the National Curriculum, or whether there are
inter-cultural programmes or remedial projects for gypsies in their school or
class.
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IMRE ANNA

Tanulók a nemzetiségi oktatásban

1999 õszén kérdõíves adatfelvételt végeztünk a kisebbségi önkor-
mányzatok és oktatási intézmények körében. Az oktatási intézmé-

nyek vizsgálata során kisebbségi és települési önkormányzati képviselõket,
iskolaigazgatókat, pedagógusokat, általános, illetve középiskolai tanulókat
kerestünk meg kérdõívvel összesen 264 településen.1 Jelen írásban az 5. és 8.
osztályos általános iskolások adatait elemezzük – összesen 2250 tanuló – el-
sõsorban a nemzeti megmaradás esélyei szempontjából. Elsõsorban azt igye-
keztünk megtudni, hogy mennyire ismerik ma a nemzetiségi oktatásban
résztvevõ tanulók nemzetiségi nyelvüket, vállalják nemzetiségi identitásu-
kat, vélhetõen milyen eséllyel teszik magukévá, illetve tartják meg nyelvü-
ket, identitásukat hosszabb távon. Külön kérdéskör kapcsolódik a cigány

tanulók oktatásához: esetükben más szociális, szocializációs kérdések körül-
járása is indokolt lehet.

Vizsgálatunk reprezentatív a kisebbségi lakossággal rendelkezõ települé-
sek szempontjából. Az elemzést nehezítette, hogy az egyes almintákban, aho-
vá az egyes települések nemzetiségi iskoláinak tanulói tartoznak, a lekérde-
zett tanulók nem feltétlenül tartoztak egy adott nemzetiséghez, és a nemzeti-
ségi származásúak nem minden esetben vallották magukat nemzetiségi
csoporthoz tartozónak. A vizsgálat fõ szempontjai a nemzetiségi nyelv és
a nemzetiségi identitás.

Már korábbi vizsgálódásaink is azt mutatták, hogy a nemzetiségi nyelv
csak kis mértékben él a nemzetiségi lakosság körében. A nemzetiségi nyelv,
mint anyanyelv, tulajdonképpen csak kevesek esetében volt alkalmazható:
a kérdezettek mindössze 6,8%-ának nem a magyar az anyanyelve, s csak
20%-uk vállalt valamiféle nemzetiségi identitást, ám közülük a többség
(60%) magyarnak tartja magát. Nem magyar, azaz nemzetiségi hovatartozást
csak a kérdezettek 8,2%-a vállalt (1. tábla). Ezek az adatok már önmagukban

1 Az általános iskolás tanulók közül az 5. és a 8. osztályos tanulókat kérdeztük meg.



jelzés értékûek, ezen túl azonban az elemzés során komoly módszertani ne-
hézségek is eredményeztek: a kevés nemzetiségi hovatartozást vállaló tanuló
nehezíti a finomabb elemzések elvégzését, illetve bizonyos kérdésekben óva-
tosságra int az adatok értelmezése során. Ennél fogva a fontosabb kérdések
esetében az elemzést két körre kiterjedõen végeztük: az egyik a nemzetiségi
oktatásban résztvevõk tágabb, a másik a nemzetiségi származást vállalók szû-
kebb köre. (Az anyanyelv szempontjából egy még szûkebb csoport adatainak
különálló elemzésétõl el kellett tekintenünk a kis esetszám miatt.)

1. tábla. A mintában szereplõ 8. osztályos tanulók anyanyelvi és nemzetiségi
megoszlása

Nemzetiségi okta-
tásban résztvevõk2 Anyanyelv Nemzetiségi hovatartozást

vállalók3

N % N % N
Kérde-
zettek
%-a

Válaszo-
lók
%-a

Cigány 4 1176 47,6 50 2,0 18 0,7 3,5
Horvát 145 5,9 46 1,9 49 2,0 9,4
Német 698 28,2 10 0,4 83 3,4 16,0
Román 60 2,4 24 1,0 26 1,1 5,0
Szerb 79 3,2 11 0,4 13 0,5 2,5
Szlovák 314 12,7 7 0,3 11 0,4 2,1
Egyéb – – 19 0,8 3 0,1 0,6
Magyar – – 2305 93,2 316 12,8 60,8
Válaszhiány – – – – 1952 79,0 –
Együtt 2472 100,0 2472 100,0 2472 100,0 100,0

Az elemzést nagyobb témakörök mentén végeztük el. Külön vizsgáltuk
azokat a területeket, intézményeket, amelyeknek szerepe lehet a nemzetisé-
gi nyelv és identitás megtartása szempontjából: a családot, az iskolát, a vallást,
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2 A nemzetiségi oktatásban résztvevõ tanulókra a rövidség kedvéért a nemzetiségi megjelö-
léssel fogunk a továbbiakban utalni, tudomásul véve azonban, hogy köztük számos nem
nemzetiségi származású tanulók is lehet.

3 A nemzetiségi hovatartozást vállalók alacsony esetszáma miatt az elemzésben a rájuk vo-
natkozó megállapításokat csak jelzésértékûként ajánlatos kezelni, csak ott térünk ki rájuk,
ahol a tendenciák érzékeltetése szempontjából ez indokoltnak látszott.

4 A cigány tanulók esetében az almintába került tanulók és a nemzetiségi hovatartozást válla-
ló tanulók száma közötti különbség még szembetûnõbb, írásunkban ezért elsõsorban
a nemzetiségi tanulók adatait elemezzük, itt a cigány tanulók vonatkozásában az adatokat
csak érintõlegesen – s részletesen késõbb – vizsgáljuk.



illetve külön a tanulók véleményét és hosszabb távú terveiket. Megítélésünk sze-
rint a kisebbségi kultúra megõrzése szempontjából a család a legjelentõsebb
intézmény. A korábbi tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a hazai nem-
zetiségi származású lakosság körében a család intézménye ma már nem képes
biztosítani a nyelvátadást, csak a nemzetiségi lakosság kis hányadát jellemzi
a családi nyelvhasználat. Ez nagyobb felelõsséget hárít az iskolára. Fontos le-
het az egyház, a vallás intézménye is, hiszen több hazai nemzetiség körében
jellemzõ, hogy a nemzetiségi határok vallási határokkal esnek egybe (a szlová-
kok esetében az evangélikus vallás, a román és a szerb kisebbség esetében a gö-
rög keleti vallás jelent, a nemzetiségi nyelv mellett, további megkülönbözte-
tést). Egyidejûleg fontosnak tartottuk a tanulók személyes véleményének és
jövõbeni terveinek megismerését is, hisz végsõ soron ezek formálják
leginkább személyes életüket.

1. Szülõk, család

A család a nyelvelsajátítás és a szocializáció legfontosabb terepe, ennél
fogva a nemzetiségi létre történõ szocializációnak is központja. A család vo-
natkozásában azt vizsgáltuk, hogy hány generáció él együtt, mi jellemzi a csa-
lád nagyságát és összetételét, hogyan alakul a szülõk iskolázottsága, gazdasági
aktivitása és nemzetiségi hovatartozása az egyes nemzetiségekhez tartozó ta-
nulók esetében. A többgenerációs együttélés többnyire kedvez a nemzetiségi
nyelv megõrzésének, hiszen a legnagyobb valószínûséggel a legidõsebb,
nagyszülõi generáció beszéli a nyelvet.

A kérdezettek körében a családszerkezetet tekintve a többgenerációs együt-
télés nem jellemzõ, a tanulók családjának csak egyötödében fordul elõ: legrit-
kábban a román, leggyakrabban a horvát és cigány alminta esetében – egyben
ez az a két csoport, ahol az átlagnál jóval nagyobb arányúnak mondható, hogy
a nemzetiségi nyelv a tanulók anyanyelve (2–2%). A horvát tanulók esetében
jelentõs a nemzetiségi hovatartozás vállalása is (9,4%), ugyanez a cigány tanu-
lókra nem jellemzõ (2. tábla).

Az együtt élõk számát tekintve az átlagos családnagyság 4,2 fõ, ami a nukle-
áris családi együttest – 2 szülõ 2 gyerekkel való együttélését – feltételezi (3. táb-
la). Az együtt élõk számát tekintve a családnagyság abban a két csoportban
a legnagyobb, ahol a többgenerációs együttélés az átlagnál gyakrabban fordul
elõ: az elsõ helyen a cigány családok vannak, õket követik a horvátok. A legki-
sebbek jellemzõen a román, a szerb és a szlovák családok. A testvérek számá-
ból a család összetételére lehet következtetni: a testvérek – azaz a családon
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belül a gyerekek – száma igen alacsony a szlovák és a német, magas a cigány
kérdezettek esetében. A testvérek számának és az együtt élõk számának össze-
vetésébõl ismét visszakövetkeztethetünk a családok összetételére: a többge-
nerációs együttélés a legvalószínûbb a horvátok esetében, a csonka, csak egy-
szülõs családokban való együttélés pedig a román a szerb, és a szlovák csalá-
dok esetében. A háztartásban együtt élõk számát a szobák számával
egybevetve úgy tûnik, hogy a legkedvezõbb helyzetben a román és a német al-
mintába került tanulók vannak, ahol a szobák száma meghaladja
a háztartásban élõk számát. Az átlagtól jelentõs mértékben a cigány tanulók
helyzete marad el: õk minden bizonnyal mással osztoznak azon a szobán,
amelyben laknak.

3. tábla. Az együtt élõk, a testvérek és a szobák száma (nemzetiségi oktatásban
résztvevõk, átlagok)

Hány szoba van
a lakásban

Háztartásban együtt
élõk száma

Testvérek
száma

Cigány 3,0 5,2 2,3
Horvát 4,6 4,3 1,2
Német 4,8 4,1 1,1
Román 4,6 3,8 1,6
Szerb 3,8 3,7 1,4
Szlovák 3,7 3,8 1,0
Magyar 4,0 4,2 1,4
Átlag 4,2 4,2 1,4
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2. tábla. A nagyszüleid együtt élnek-e veletek? (nemzetiségi oktatásban részt-
vevõk, %)

C
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y

N
=
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N
=
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5
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ém

et
N

=
68

8
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N

=
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Sz
lo

vá
k

N
=
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9

E
gy
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t

N
=

24
39

Igen 28,2 29,0 18,6 13,6 21,8 23,3 20,5
Nem 79,8 71,0 81,4 86,4 78,2 76,7 79,5
Együtt 100 100 100 100 100 100 100



Nagyon fontos tényezõ mind a kultúraátadás, mind a szociális helyzet
szempontjából a szülõk iskolázottsága, foglalkoztatási helyzete és nemzetisé-
gi hovatartozása. A szülõk foglalkoztatottságát tekintve a legkedvezõbb helyzet-
ben a német tanulók voltak: az õ esetükben mind az apák, mind az anyák túl-
nyomó többsége dolgozott (4. tábla). A legkevésbé kedvezõ helyzetben a ci-
gány családok voltak, ahol az apák harmada munkanélküli, s az anyák közel
fele szintén nem dolgozik (inaktív vagy munkanélküli). Szintén eléggé ked-
vezõtlenül alakul a román családok helyzete, ahol az apák 27,6%-a, s az anyák
41,7%-a nem dolgozik.

Az iskolázottság tekintetében a kérdezett tanulók apja a legnagyobb arány-
ban szakmunkásképzõt végzett (39,7%), közel egyharmaduk középiskolát
(31,2%), felsõfokú végzettséggel csak 12%-uk rendelkezik (5. tábla). A legked-
vezõbb helyzetben a németek vannak, az õ esetükben 44,8% a középiskolát és
22% a felsõfokú intézményt végzettek aránya. A felsõfokú végzettség még át-
lagon felüli a szerb apák esetében. A másik végponton a szlovák, a horvát és
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4. tábla. A szülõk dolgoznak-e? (nemzetiségi oktatásban résztvevõk, az emlí-
tések %-ában)

Igen

C
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N
=
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N
=

22
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Édesapád 70,6 84,4 90,4 72,4 75,4 74,8 78,5
Édesanyád 56,0 69,2 81,1 58,3 65,8 68,6 65,9

5. tábla. Az apa iskolai végzettsége (nemzetiségi oktatásban résztvevõk, %)
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Nem fejezte be 4,4 4,4 0,5 1,7 – 1,7 2,8
Általános iskola 20,3 16,8 4,7 15,0 11,9 11,3 14,1
Szakmunkásképzõ 41,8 41,6 30,0 41,7 38,8 52,4 39,7
Szakközépiskola 21,0 24,8 33,9 21,7 22,4 19,5 24,8
Gimnázium 5,5 3,6 8,9 6,7 7,5 5,1 6,4
Fõiskola, egyetem 6,9 8,8 22,0 13,3 19,4 9,9 12,2
Együtt 100 100 100 100 100 100 100



a cigány apák vannak; esetükben a szakmunkás bizonyítvány a legjellem-
zõbb. A cigányoknál számottevõ a legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezõk aránya (24,7%).

A tanulók származását tekintve a szülõk nemzetiségi hovatartozása kiemelt
jelentõségû. Kérdezetteink körében mind az apák, mind az anyák esetében
kb. 2/3 a magyar, s 1/3 a nemzetiségi származásúak aránya (6. tábla). Mind az
apákra, mind az anyákra jellemzõ, hogy a magyar származásúak aránya a leg-
alacsonyabb – s a nemzetiségi származás a legmagasabb – a horvát és a román
családokban,5 s a magyar a legmagasabb – és a nemzetiségi származás a legala-
csonyabb – a cigányok és a szlovákok körében. (Más nemzetiség említése
a magyar és a saját nemzetiségen kívül ritkán fordult elõ.)

6. tábla. A szülõk nemzetiségi hovatartozása (nemzetiségi oktatásban résztve-
võk, %-ában)

Édesanya Édesapa
Nemzeti-

ségi 1
Nemzeti-

ségi 2 Magyar Nemzeti-
ségi 1

Nemzeti-
ségi 2 Magyar

Cigány N=139 12,2 9,4 78,4 10,4 8,9 80,6
Horvát N=42 76,2 - 23,8 71,4 7,2 21,4
Német N=168 35,2 1,2 63,6 35,1 1,8 63,1
Román N=28 71,4 3,6 25,0 74,1 3,7 22,2
Szerb N=33 21,9 12,5 65,6 24,2 9,0 66,7
Szlovák N=101 13,9 3,0 83,2 15,8 3,0 81,2
Átlag 29,3 66,6 29,1 65,9

Itt és a továbbiakban:
Nemzetiségi 1 = a besorolással egyezõ, saját nemzetiség
Nemzetiségi 2 = a besorolással nem egyezõ, más nemzetiség

Mivel a kérdezett tanulók szülei számára, akik az ’50–’70-es években szü-
lettek, nagy valószínûséggel a városiasodó, iparosodó, modernizálódó társa-
dalomban már nem lehetett feltétlenül természetes a nemzetiségi származás
vállalása, a családi nemzetiségi nyelvhasználat fenntartása, ennél fogva felte-
hetõen már ezen idõszakban szerepe lehetett az iskolának a családi szocializá-
ció mellett. Ezért igyekeztünk azt is megtudni, hogy a kérdezett tanulók szü-
lei jártak-e nemzetiségi iskolába. A nemzetiségi hovatartozást vállaló tanulók
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5 A horvát és a román tanulók alacsony száma a kutatáson belül sajnos nem engedte meg,
hogy esetükben részletesebb elemzést végezzünk.



szüleinek közel fele járt (46,5%), másik fele nem járt nemzetiségi iskolába
(47%). Az átlagnál nagyobb arányú a nemzetiségi iskolába járás a horvát, a ro-
mán és a szlovák szülõk esetében, alacsonyabb a német, a szerb családok eseté-
ben. A horvát és a román példa feltehetõen összefügg az elõbb tárgyalt
ténnyel, miszerint esetükben inkább jellemzõ, hogy mindkét szülõ
nemzetiségi származású.

Összességében úgy tûnik, a legtöbb esélyük a családon keresztül érvénye-
sülõ nemzetiségi szocializációra a horvátoknak van a szülõk származását,
s nemzetiségi iskolázásukat tekintve, s a többgenerációs együttélés is az õ ese-
tükben jellemzõ elsõsorban. A legkevesebb esélye erre a szlovák és a cigány
(illetve nemzetiségi iskolázás szempontjából a német és a szerb származású)
tanulóknak van.

2. Nyelv, identitás

A következõkben a tanulókat nemzetiségi hovatartozásuk felõl kérdez-
tük. A nemzetiségi hovatartozás tényét és mértékét két tényezõ, a nyelv és az
identitás mentén vizsgáltuk. A nyelv kapcsán az anyanyelvre, a nemzetiségi
nyelvismeret mértékére, a családban dominánsan használt nyelvre kérdez-
tünk rá, az identitás kapcsán a vállalt és a vágyott identitást igyekeztük
megismerni.

Az összes kérdezettet tekintve anyanyelv szempontjából a kérdezett tanu-
lók túlnyomó többsége magyar anyanyelvûnek mondta magát, csak 6,21%
mondta, hogy más az anyanyelve, illetve 5,2%-uk anyanyelve volt azonos az
almintával (7. tábla). A magyar anyanyelv különösen a német, a szlovák és a ci-
gány tanulókra volt jellemzõ, nemzetiségi anyanyelv leggyakrabban a román
és a horvát tanulók esetében fordul elõ, ahol a szülõk mindketten nagy való-
színûséggel kerülnek ki ugyanazon nemzetiségi csoportból. A nemzetiségi
hovatartozást vállaló tanulóknak is átlagosan csak egyharmada beszéli anya-
nyelvként a nemzetiségi nyelvet, legjellemzõbben itt is a román, a horvát és
a szerb, legkevésbé a német és a szlovák tanulók.

A családban használt nyelv is sokat elárul a nemzetiségi tanulók nyelvi szociali-
zációs esélyeirõl. A családban a magyar nyelvet használják a nemzetiségi oktatás-
ban résztvevõ kérdezettek 83%-a esetében. Ez leginkább a cigány és a német csa-
ládokra jellemzõ, ettõl eltérõen meglepõen alacsony a németnél, legkevésbé a ro-
mán, és a horvát családokról mondható el (8. tábla). A horvát családok közel
felében beszélnek nemzetiségi nyelven (is), ami feltehetõen részben a szülõk
azonos származásának, részben a többgenerációs együttélésnek köszönhetõ.
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A nemzetiségi hovatartozást vállalók között sem általános a nemzetiségi nyelv
használata, 43%-uk nem beszél más nyelven otthon, csak magyarul, és mind-
össze 60% körüli a nemzetiségi nyelvhasználók aránya. (A beszélt nemzetiségi
nyelv jellemzõen a saját nemzetiség nyelve, egy-egy esetben fordult elõ a szerb
és a román tanulóknál a német nyelv használatának említése, s a szlovákoknál
az egyéb nyelv.)

8. tábla Beszéltek-e otthon más nyelven a magyaron kívül? (%)

Nemzetiségi oktatásban
résztvevõk

Nemzetiségi hovatartozást
vállalók

igen nem igen nem
Cigány 11,1 88,9 66,7 33,3
Horvát 50,3 49,7 69,4 30,6
Német 13,9 86,1 39,8 60,2
Román 46,7 53,3 73,1 26,9
Szerb 26,6 73,4 83,6 15,4
Szlovák 20,4 79,6 63,6 36,4
Együtt 16,8 83,2 57,5 42,5

Arra a kérdésre, hogy beszélnek-e más nyelvet a magyaron kívül, a nem-
zetiségi hovatartozást vállaló tanulók közel háromnegyede válaszolta, hogy
igen (a beszélt nyelv jellemzõen a saját nemzetiség nyelvét jelenti). Közel ha-
sonló volt azok aránya, akik nem beszélik, de értik a nemzetiségi nyelvet, illet-
ve akik nem is beszélik és nem is értik (13–13%) (9. tábla). (A megnevezett
nyelvek közül csak a horvát és a szerb esetében nem volt teljes egybeesés a
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7. tábla. Mi az anyanyelved? (%)

Nemzetiségi oktatásban résztvevõk
N=2458

Nemzetiségi hovatartozást vállalók
N=199

Nemzeti-
ségi 1

Nemzeti-
ségi 2 Magyar Nemzeti-

ségi 1
Nemzeti-

ségi 2 Magyar

Cigány 3,7 0,9 95,2 27,8 – 72,2
Horvát 29,7 2,1 68,3 59,2 – 40,8
Német 0,7 0,2 99,0 4,8 – 95,2
Román 34,5 5,2 60,3 57,7 – 42,3
Szerb 12,7 4,2 83,5 69,2 15,4 15,4
Szlovák 1,9 0,6 97,4 10,0 – 90,0
Együtt 5,1 1,1 93,8 31,6 1,0 68,3



csoport-hovatartozás és a beszélt nyelv között, azaz a beszélt nyelv a nemzeti-
ségi nyelvet jelentette.)

9. tábla. Beszéled-e valamelyik nemzetiségi nyelvet? (nemzetiségi hovatarto-
zást vállalók, %)
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11
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N
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6

Igen 52,9 68,2 75,0 78,3 90,9 72,7 73,7
Értem, de nem

beszélem 17,6 15,6 10,0 21,7 9,1 27,3 12,9

Nem 29,4 15,9 15,0 – – – 13,4
Együtt 100 100 100 100 100 100 100

A nemzetiségi hovatartozást vállaló kérdezettek esetében a nyelvismeret
szintje már nagyobb szórást mutat: a tanulóknak valamivel több, mint a fele
beszéli anyanyelvként vagy jól a nyelvet. Az anyanyelvi szintû beszéd annak
a két csoportnak az esetében bizonyult az átlagnál jellemzõbbnek, amelyekre
jellemzõ mindkét szülõ nemzetiségi származása. Meglepõ viszont, hogy az
anyanyelvi szintû nyelvtudásban az elsõ helyen a szerb tanulók vannak (ese-
tükben fordul elõ leginkább, hogy a szerb nyelv a családban is használt
nyelv). A német és a szlovák tanulók nagy részének nemzetiségi nyelvtudása
közepes (10. tábla).

10. tábla. Milyen szinten beszéli a nemzetiségi nyelvet (nemzetiségi hovatar-
tozásukat vállalók, %)
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Anyanyelv 27,3 40,0 4,8 35,0 81,8 22,2 25,7
Elég jól 18,2 20,0 46,8 20,0 11,1 29,1
Közepesen 36,4 34,3 43,5 40,0 9,1 55,6 38,5
Rosszul 18,2 5,7 4,8 5,0 9,1 11,1 6,7
Együtt 100 100 100 100 100 100 100
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A családi nyelvhasználatban mindenekelõtt az anya által a gyerekkel való
kommunikációban használt nyelv tûnik fontosnak a nemzetiségi nyelvi szoci-
alizáció szempontjából. Az itt kapott adatok alatta maradnak a családban hasz-
nált nyelv esetében látott adatoknak, ami azt a feltételezést engedi meg, hogy
a családban használt nemzetiségi nyelven elsõsorban a nagyszülõkkel beszél-
nek. A tanulók többségének édesanyja magyarul szól gyermekeihez, töredék-
nyi a két nyelvet használók aránya, illetve elenyészõ a nemzetiségi nyelveket
használóké. Nemzetiségi nyelven vagy két nyelven a román és a horvát tanu-
lókkal beszélnek az édesanyák, az egyéb nyelv is náluk fordul elõ viszonylag
nagyobb (3% körüli) arányban. A nemzetiségi hovatartozást vállaló gyerekek
háromnegyedével az édesanya magyarul beszél, s mindössze negyedével két
nyelven (11. tábla).

11. tábla. Milyen nyelven beszél hozzád az édesanyád? (nemzetiségi oktatás-
ban résztvevõk, %)
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2
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N
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46

Magyarul 95,5 77,9 96,5 63,3 93,4 97,8 94,2
Egyéb nyelven 1,1 2,9 0,1 3,3 1,3 0,6 0,9
Mindkét nyelven 3,4 19,3 3,3 33,3 5,3 1,6 4,9
Együtt 100 100 100 100 100 100 100

Mivel többnyire a legidõsebb generáció ismeri leginkább a nemzetiségi
nyelvet, érdemes generációk szerint elkülönítve is elemezni a nyelvhasználatot,
azaz milyen nyelven beszél a kérdezett anyjával, nagyanyjával és testvérével
(bár a kis elemszám itt is korlátot jelent, akárcsak a korábbi esetekben, a ten-
denciákat mégis jól érzékelteti). A nemzetiségi hovatartozást vállaló tanulók
50%-a használja a nemzetiségi nyelvet (harmada két nyelvet használ) a nagy-
szülõvel folytatott beszélgetésekben, 14% csak nemzetiségi nyelven kommu-
nikál vele. Nemzetiségi nyelven a tanulók egyharmada (30,5%) beszél édes-
anyjával (egynegyede két nyelven, 4,3%-a nemzetiségi nyelven), 18,4%-uk
pedig testvérével (12. tábla). Itt is az a két csoport rajzolódik ki (a horvát és a ro-
mán), ahol mindkét szülõ nemzetiségi származású, s nagyobb valószínûség-
gel maradt a családban is használt nyelv a nemzetiségi nyelv. Kiugró mellet-
tük a szerb tanulók csoportja, ahol az anyával és a nagymamával azonos
eséllyel használt nyelv a nemzetiségi nyelv.
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12. tábla. Milyen nyelven beszélsz az alábbiakkal? (nemzetiségi hovatartozást
vállalók, %)

C
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án
y
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t

N
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et

R
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án
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er

b

Sz
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vá
k

E
gy

üt
t

É
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s-
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yá
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N

=
18

7 Nemzetiségi – 2,3 1,3 – 41,7 9,1 4,3
Vegyes 29,4 47,7 12,8 32,0 25,0 18,2 26,2
Más – 4,6 1,3 – 8,3 – 2,1

Magyarul 70,6 45,5 84,6 68,0 25,0 72,7 67,4

N
ag

ym
a-

m
ád

da
l

N
=

18
0 Nemzetiségi 7,1 15,4 6,3 16,0 41,7 27,3 13,9

Vegyes 21,4 46,2 32,9 36,0 25,0 27,3 35,5
Más nyelv – – – – 16,6 – 1,1

Magyarul 71,4 38,5 60,8 48,0 16,7 45,5 51,1

Te
st

vé
re

d-
de

l
N

=
16

9 Nemzetiségi 5,9 2,6 1,4 – 30,0 – 3,6
Vegyes 35,3 15,4 1,4 37,5 30,0 – 14,8
Más nyelv – – – – 10,0 – 1,6

Magyarul 58,8 82,1 97,1 62,5 30,0 100 80,4

A nemzetiségi identitás, a nemzetiségi csoport-hovatartozás vállalása a másik
legfontosabb tényezõ vizsgálatunkban. A kérdezett tanulók egyharmada vállalta
nemzetiségi hovatartozását, legjellemzõbben a horvátok és a románok. Magyar-
nak legnagyobb arányban a szlovákok és a cigányok mondták magukat. A német
és a szerb diákok a két csoport között maradtak, de esetükben is jelentõsebb volt
a magyar hovatartozás vállalása, mint a nemzetiségé (13. tábla).

13. tábla. Nemzetiségi csoport-hovatartozás vállalása az egyes almintákban (%)
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Nemzetiségi 1 11,0 88,6 44,0 76,7 31,4 8,2 32,9
Nemzetiségi 2 14,5 2,3 1,8 6,6 8,6 3,0 6,3
Magyar 74,5 9,1 54,2 16,7 60,0 88,8 60,8
Együtt 100 100 100 100 100 100 100
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Még többet mond az arra a kérdésre adott válasz, hogy milyen nemzetisé-
get választana a tanuló, ha errõl szabadon dönthetne. Ami minden csoportnál
meghatározó, az a magyar nemzetiség választása, átlagban a kérdezettek há-
romnegyede részérõl: legtöbben a szlovákok, németek, átlagos arányban a ci-
gányok és annál kevésbé a szerbek, románok, horvátok közül. Az alminta
nemzetisége és a választott nemzetiség a kérdezettek 14,2%-a esetében esik
egybe. A legnagyobb az egybeesés a románoknál, a horvátoknál és a szerbek-
nél, a legkisebb a szlovákoknál. Sokan választanák még a magyaron kívül a né-
metet és egy másik, egyéb nemzetiséget is a sajátjukon kívül (14. tábla)

14. tábla. Ha szabadon dönthetnél, milyen nemzetiséghez tartoznál? (nemze-
tiségi oktatásban résztvevõk, %)
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Nemzetiségi 1 10,1 16,8 12,8 20,3 14,3 1,6 14,2
Nemzetiségi 2 15,3 13,8 7,8 10,2 27,3 9,9 9,3
Magyar 74,6 69,4 79,4 69,5 58,4 86,2 76,5
Együtt 100 100 100 100 100 100 100

A nemzetiségi hovatartozást vállalók esetében hasonló a helyzet: a legna-
gyobb elkötelezettséget a román és a szerb tanulók mutatják, a horvátok már
kisebb arányban választanák a saját nemzetiségüket, s nagyobb arányban a ma-
gyart. További szembetûnõ tendencia a román és a szerb tanulók részérõl
a magyar hovatartozást inkább elutasító beállítódás: a román és a szerb kérde-
zettek a saját nemzetiség választását követõen nagy számban nem a magyart,
vagy nem csak azt nevezték meg (15. tábla).

15. tábla. Ha szabadon dönthetnél, milyen nemzetiséghez tartoznál? (nemze-
tiségi hovatartozást vállalók, %)
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Magyar 35,3 52,1 50,6 28,0 7,7 55,6 44,0
Nemzetiségi 1 47,1 41,7 44,4 52,0 61,5 44,4 41,3
Nemzetiségi 2 17,7 6,3 4,9 20,0 30,, - 14,7
Együtt 100 100 100 100 100 100 100
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Összességében a családnak meghatározó szerepet kell betöltenie a nemzeti-
ségi és nemzetiségi nyelvi szocializációban. Ezzel szemben adataink alapján
ez nem látszik minden csoport esetében biztosítottnak: viszonylag alacsony
a nemzetiségi származású szülõk aránya (feltehetõen a tiszta nemzetiségi csa-
ládok aránya még inkább), s a családban a nyelvhasználat dominánsan a ma-
gyar, mely tendencia a fiatalabb generációk között erõsödni látszik. A tanu-
lók háromnegyede ugyan beszéli, de nem anyanyelvi szinten a nemzetiségi
nyelvet, identitásukat tekintve is ellentmondásos némileg a helyzet: a vágyott
és a tényleges hovatartozás nem esik egybe, még a nemzetiségi hovatartozást
vállalók esetében sem. Kivételt mintánkban a horvát, a román és a szerb tanu-
lók jelentenek, õk állnak legközelebb nemzetiségi csoportjukhoz, s mutat-
nak leginkább nemzetiségi kötõdést és bírnak leginkább a nemzetiségi nyelv
ismeretével.

3. Iskola

A nemzetiségi nyelv és lét fenntartásában a családot követõen az iskolá-
nak lehet fontos szerepe. Az iskola vonatkozásában az 5. és a 8. évfolyamra
járó tanulókat a tanulásról, az erre fordított idõrõl, tanulmányi eredményeik-
rõl s az iskolai nyelvtudásról kérdeztük elsõsorban. Feltevésünk szerint a csa-
ládi nemzetiségi szocializáció esélyeinek csökkenésével párhuzamosan az is-
kola szerepe értékelõdik fel, de ez akkor tud érvényesülni, ha a tanulók
magához az iskolához pozitív módon viszonyulnak.

Iskolatípus szerint a nemzetiségi tanulók túlnyomó többsége nyelvet okta-
tó és normál iskolába jár. Az utóbbi a cigány tanulókra jellemzõ leginkább.
Két tannyelvû iskolába a románokra járnak szívesen. Az oktatást tekintve
ilyenformán azt gondolhatjuk, hogy nekik van a legtöbb esélyük az iskolán ke-
resztüli nemzetiségi szocializációra. Ennél rosszabb a horvát, a német,
a szerb, a szlovák tanulók esélye (16. tábla).

A tanulás fontossága tükrözi az iskolához való viszonyt. Összevetettük
az egyes nemzetiségi tanulókat, három évfolyam különbséggel, mivel kíván-
csiak voltunk arra, vannak-e jelentõs különbségek köztük, illetve azok változ-
nak-e s milyen irányban az iskolai évek alatt (17. tábla). A tanulás fontossága
mindkét évfolyamon minden csoportnál 4-es érték felett van, a két vizsgált
évfolyam között ez valamivel csökken, kivéve a román és a szlovák tanulók
esetében. Az 5. évfolyamon a tanulás nagyobb fontossággal bír a szerb, a hor-
vát és a német tanulók számára, a legkevésbé a cigány és a szlovák tanulók tar-
tották annak. A 8. évfolyamon megváltozik a képlet: a leginkább a román
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tanulók tartották fontosnak, és a legkevésbé a cigány és a német származású-
ak. Sajátosnak mondható, hogy bár az 5. évfolyamon még nem a cigány alcso-
port tanulói tartották az iskolát a legkevésbé fontosnak, s a két évfolyam
közötti csökkenés is átlagos volt esetükben, a 8. osztályra azonban már õk
értékelték a legalacsonyabbra a tanulás fontosságát.

Abban a tekintetben is igen nagy a különbség a kérdezett tanulók között,
hogy az iskolai tanórán kívül mennyi idõt fordítanak tanulásra. Ez átlagosan
mindkét évfolyamon valamivel több, mint 2 óra. A két évfolyam között ez az
arány 0,2 órával emelkedik (18. tábla). Az 5. évfolyamon a szerb tanulók töltik
a legtöbb idõt tanulással, a legkevesebbet pedig a szlovákok fordítanak erre.
A 8. évfolyamon a szerb diákok mellett a románok tanultak a legtöbbet, s a leg-
kevesebbet a cigány tanulók. Az utóbbiak esetében az is kitûnik, hogy amíg
minden más csoportnál növekszik a tanulásra fordított idõ a két évfolyam kö-
zött, addig esetükben egyre csökken az életkor elõrehaladtával. Ezt nemigen
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16. tábla. Milyen iskolába jársz? (nemzetiségi oktatásban résztvevõk, %)
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Nemzetiségi tannyelvû
ált. isk. 1,3 – 0,1 11,7 – – 0,9

Két tannyelvû ált. isk. 0,1 17,2 11,6 50,0 10,1 5,1 6,5
Nyelvet oktató ált isk. 0,3 47,6 70,3 38,3 53,2 56,1 34,0
Normál ált. iskola 80,2 35,2 9,9 – 36,7 38,9 49,0
Egyéb 18,2 – – – – – 8,6
Együtt 100 100 100 100 100 100 100

17. tábla. Milyen fontos számodra a tanulás? (1–5 skála átlagai)

5. osztály 8. osztály
Cigány 4,2 4,0
Horvát 4,5 4,3
Német 4,5 4,1
Román 4,3 4,5
Szerb 4,7 4,4
Szlovák 4,1 4,4
Magyar 4,4 4,2
Együtt 4,4 4,2



lehet a követelmények csökkenésével magyarázni, a jelenségnek inkább az le-
het az oka, hogy az iskola nem váltotta be a cigány tanulók szemében a hozzá
fûzött reményeket, ezért fokozatosan elfordulnak az intézménytõl, egyre
kevesebb energiát fordítva rá.

A bizonyítványt tekintve az eredmények romlása tûnik ki a két évfolya-
mon: a nyolcadikosok között megnõtt a közepes tanulók aránya, s a jeles tanu-
lóké jelentõs mértékben csökkent, a négyesek mindkét évfolyamon hasonló
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18. tábla. Hány órát töltesz egy nap tanórán kívüli tanulással? (nemzetiségi ok-
tatásban résztvevõk)

5. osztály 8. osztály
Cigány 2,3 2,0
Horvát 2,4 2,7
Német 2,4 2,4
Román 2,4 3,1
Szerb 3,2 2,8
Szlovák 2,0 2,2
Egyéb 2,7
Magyar 2,2 2,4
Együtt 2,3 2,5

19. tábla. A bizonyítvány minõsítése (nemzetiségi hovatartozást vállalók, %)

5. osztály 8. osztály
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Cigány
N=18 8,3 31,3 50,0 2,1 8,3 – 22,2 22,2 38,9 16,7

Horvát 40,5 45,2 14,3 – – 14,9 63,8 17,0 4,3 –
Német 83 33,7 44,2 20,0 1,1 1,1 19,3 43,4 31,3 4,8 1,2
Román 26 21,7 30,4 47,8 – – 26,9 38,5 26,9 7,7 –
Szerb13 53,8 38,5 7,7 – – 30,8 23,1 46,2 – –
Szlovák 11 26,7 36,7 33,3 3,3 – – 72,7 18,2 9,1 –
Magyar 313 24,3 41,4 28,9 3,6 1,8 12,5 39,3 39,3 7,3 1,6
Együtt 515 26,7 40,8 28,2 2,4 1,8 14,4 41,9 34,4 7,6 1,7



arányban vannak képviselve (19. tábla). Nagy különbség van azonban mind-
két évfolyamon a nemzetiség szerinti csoportosítást vizsgálva a tanulói cso-
portok között: a jók közé tartoznak a szerbek és a németek, a horvátok az 5. év-
folyamon, a gyengébbek közé a cigány, a román és a szlovák tanulók. A 8. évfo-
lyamra ez valamelyest átrendezõdik: a jó tanulók között vannak a románok,
s gyenge tanulóknak egyértelmûen csak a cigányok tekinthetõk. Rajtuk látha-
tóan nem segít az iskola, inkább rossz hatással van: bár a tanulás fontossága
nem csökkent esetükben számottevõen a többi csoporthoz viszonyítva,
mind a tanulásra fordított idõ, mind a tanulmányi eredményességük romlott
a három év alatt.

A nemzetiséghez való viszony alakulásában az iskola esetében is a nemze-
tiségi nyelv és kultúra tanulásának van közvetlen hatása, amit a nemzetiségi
oktatási program tesz lehetõvé a résztvevõk számára. Az iskolai nyelvátadás-
ban szerepe lehet a nyelvválasztás lehetõségének, a tanult nyelvek összetételé-
nek és az esetlegesen nemzetiségi nyelven tanult tárgyaknak is.

Az iskolai nyelvtanulást – különösen a nemzetiségi tanulók esetében – je-
lentõs mértékben befolyásolja az is, hogy a tanulók az iskola elõtt jártak-e óvo-
dába, s különösen, hogy jártak-e nemzetiségi óvodába, s hogy ott tanultak-e
nemzetiségi nyelven. Mivel a családban egyre kevesebb tanulónak van esélye
anyanyelvként elsajátítani a nemzetiségi nyelvet, a nemzetiségi óvodának
nagy szerepe lehet az iskolai nemzetiségi oktatás sikerességében. Óvodába
a nemzetiségi oktatásban résztvevõk (illetve az e kérdésre válaszolók) 99%-a
járt, s itt több mint kétharmad arányban nyelvet is tanultak (20. tábla). A ta-
nult nyelvek jellemzõen nemzetiségi nyelvek: a horvátok 83,9%-a horvátot,
németek 98,4%-a németet, a románok 85,7%-a románt, a szerbek 71,4%-a
szerbet és a szlovákok 87,5%-a szlovákot tanult az óvodában. Más nyelvek ta-
nulása valamivel ritkábban fordul elõ: ezek a német és az angol több esetben,
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20. tábla.Tanultál-e nyelvet az óvodában? (nemzetiségihovatartozást vállalók,%)
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Igen 5,9 74,4 77,5 84,0 58,3 72,7 69,7
Nem 94,1 25,6 22,5 16,0 41,7 27,3 30,3
Együtt 100 100 100 100 100 100 100



illetve a szerb és a horvát egy-egy esetben. (A cigányokra nem jellemzõ, hogy
az óvodában nyelvet tanulnának.)

Az általános iskolai nyelvoktatásban egy vagy két nyelv tanulására van
mód, s gyakori a választás lehetõsége több nyelv kínálata esetében. A nyelvok-
tatásban részt vevõ tanulók kb. felének (52,6%) volt az iskolában nyelvválasztá-
si lehetõsége, legkevésbé a horvátoknak és a németeknek (49,6 és 49,2%), legin-
kább a szlovákoknak és a szerbeknek (61,3 és 60,4%).

A nyelvtanulással kapcsolatos kérdésekre az elsõ nyelv esetében a kérde-
zett tanulók döntõ hányada válaszolt, a második nyelvre vonatkozóan csak ki-
sebb részük. Második nyelvet a 8. évfolyamon jóval kevesebben tanulnak
(21–22. tábla). Az elsõ nyelv tanulásáról a döntés elsõsorban az ’iskolahaszná-
lók’, azaz a szülõk és a tanulók kezében van, 60,6%-ban õk döntöttek az
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21. tábla Elsõ nyelv tanulása (nemzetiségi oktatásban résztvevõk, %)
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Nemzetiségi 1 – 29,2 87,6 70,4 6,5 22,1 33,5
Nemzetiségi 2 – 0,9 0,2 – – – 0,1
Német – 54,7 – 24,1 54,8 38,0 32,4*

Angol – 15,1 12,0 – 37,1 39,9 33,0
Egyéb 4,6 – 0,2 5,6 1,6 – 1,0
Együtt 100 100 100 100 100 100 100

* A német nemzetiségi tanulók adatai a ’Nemzetiségi 1’ nyelv alatt szerepelnek.

22. tábla Második nyelv tanulása (nemzetiségi oktatásban résztvevõk, %)
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Nemzetiségi 1 1,4 53,3 6,5 19,2 25,0 33,3 21,7
Nemzetiségi 2 – – 0,7 – – – 0,4
Német 42,9 26,7 – 25,0 8,3 34,2 22,3*

Angol 52,9 20,0 83,3 38,5 58,3 32,5 50,1
Egyéb 2,9 2,9 17,4 – – 5,5
Együtt 100 100 100 100 100 100 100

* A német nemzetiségi tanulók adatai a ’Nemzetiségi 1’ nyelv alatt szerepelnek.



elsõként tanult nyelvrõl (33,2%-ban a szülõk, 27,4%-ban a tanuló tették ezt
meg), 16,7% esetében a tanárok vagy az igazgató, a fennmaradó esetekben
egyéb dolgok (pl. a körülmények) határoztak. A nemzetiségi oktatásban részt-
vevõ tanulók egyharmada tanulja a nemzetiségi nyelvet elsõ nyelvként, két-
harmaduk az angolt vagy a németet. A nemzetiségi nyelvet a német és a ro-
mán tanulók tanulják magas arányban (az elõbbi csoport esetében nem tud-
juk elkülöníteni a nemzetiségi és az idegen nyelvként tanult nyelveket).
A németet a horvát, a szerb és a szlovák, az angolt a szlovák és a szerb tanulók
tanulják elsõ nyelvként nagy valószínûséggel. A második nyelv tanulásában is
döntõ az iskolahasználók választása (21,5%-ban a szülõ, 38,3%-ban a tanuló
döntött felõle), csak 14%-ban játszott benne nagy szerepet az iskola (a tanár,
az igazgató). A második nyelvként tanult nyelv nagy valószínûséggel az an-
gol, mellette a német és a nemzetiségi nyelv tanulása kb. hasonló arányban
fordul elõ. A nemzetiségi nyelv a horvátoknál, a szlovákoknál és a szerbeknél,
a német a cigányoknál és a szlovákoknál, az angol a németeknél és
a szerbeknél fordul elõ az átlagosnál magasabb arányban. (Az egyéb nyelv
jellemzõen a román tanulók esetében a francia (9,6%), a cigány tanulók
esetében az orosz.)

Az iskolának nemzetiségi szocializációban a családot kiegészítõ szerepe ada-
taink szerint összességében, úgy tûnik, kevés eséllyel tud érvényesülni. Nem
kedvez a nemzetiségi nyelvi szocializációnak a domináns iskolatípus (nyelvokta-
tó iskolába jár a nemzetiségi tanulók nagy része, s normál általános iskolába a ci-
gány tanulók túlnyomó többsége), s a nyelvtanulás tényleges gyakorlata sem.
A nyelvtanulásban a nemzetiséginyelvek pozíciója nem jobb,mint a nagynyelve-
ké, s mivel a nyelvtanulás alakulásában az iskolahasználók a meghatározók, nem
valószínû, hogy e tendencia megváltozna a jövõben. A nemzetiségi hovatartozás
iskolán keresztüli megõrzésére a legnagyobb esélye a románoknak és a németek-
nek van. A román tanulók vesznek részt a legnagyobb arányban nemzetiségi tan-
nyelvû, illetve kétnyelvû oktatásban, ésõk tanulják az iskolában nemzetiséginyel-
vüket a legnagyobb arányban elsõ nyelvként.

4. Vallás

A vallásnak, az egyháznak is fontos szerepe lehet a nemzetiségi lét megõr-
zésében, különösen az általunk vizsgált nemzetiségek esetében, mivel közöt-
tük erõs a nemzetiségenként eltérõ felekezeti hovatartozás, ami által nem-
csak a nyelvi, hanem a vallási különállás hangsúlyozásán keresztül is megkü-
lönböztetheti önmagát egy-egy nemzetiségi csoport. A felekezeti és
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nemzetiségi hovatartozást segíti a vallásosság és a vallásgyakorlás, azaz
a templomba járás, amit külön vizsgáltunk.

Felekezeti hovatartozás tekintetében a kérdezettek kétharmada római kato-
likus, közel egyötöde református. A római katolikusok minden csoport eseté-
ben többségben vannak, a románok kivételével (23. tábla). Ez dominál a hor-
vátoknál és a németeknél, a többi csoport esetében, a római katolikusok mel-
lett, számottevõ a más felekezetbe tartozók aránya is: a szerbeknél a görög
katolikus, a református és az ortodox, a románoknál az evangélikus és az orto-
dox, a szlovákoknál az evangélikus és a református vallás jelenik meg. A ci-
gány alminta tanulóinak többsége római katolikus, egynegyedük református,
s elõfordul körükben az összes többi felekezet is.

23. tábla.Milyen felekezethez tartozol? (nemzetiségioktatásban résztvevõk,%)
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Római katolikus 60,0 88,4 77,1 7,3 51,4 55,6 64,4
Görög katolikus 4,3 – 1,7 5,4 15,7 6,2 3,9
Református 24,2 3,6 11,1 37,5 18,6 13,8 17,9
Evangélikus 4,6 4,3 3,9 – – 17,9 5,8
Ortodox 0,2 – – 20,6 4,3 0,4 1,8
Egyéb 6,8 3,6 6,4 21,4 10,0 6,9 6,9
Együtt 100 100 100 100 100 100 100

A felekezeti hovatartozás mellett a vallásosság és a tényleges vallásgyakor-
lást jelzõ templomba járás közvetíti a vallás vagy az egyház befolyását, s ezen
keresztül hozzájárulhat a kisebbségi közösségi integráció erõsítéséhez. A val-
lásosság a tanulók felét jellemzi egyértelmûen, különösen jelentõs mértékû
a horvátok esetében, a legkevésbé a cigányokra jellemzõ (24. tábla). Templom-
ba már valamivel kevesebben járnak (45,2%), leginkább a horvát almintába
tartozó tanulók (81,4%), legkevésbé a cigány alminta tanulói (35,9%), a többi
csoport esetében 45–50% körüli az arány.

Bár a tanulók tekintélyes része jár templomba, a szertartások nyelve csak elvét-
ve nemzetiségi nyelv, az összes válaszoló 4,8%-a jár ilyen szertartásokra (25. táb-
la). Leginkább a román tanulókra jellemzõ, hogy román nyelvû szertartáson
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vesznek részt, elõfordul még a horvátok és a szerbek esetében is a nemzetiségi
nyelvhasználat, ám nem jellemzõ a szlovák és a német alminta tanulóira.

A vallásosság, bár nagymértékben jellemzi a tanulókat, s nagy arányú a templomba
járás, összességében, úgy tûnik, mivel jellemzõen nem nemzetiségi nyelven foly-
nak a szertartások, a nyelv megmaradását közvetlenül nem tudja segíteni.

Elképzelhetõ azonban, hogy a közösségi integráció erõsítésén keresztül a ma-
gyar nyelvû szertartások révén is hozzá tud járulni a nemzetiségi kultúra és
identitás fennmaradásához.

5. Tervek

Bár a korábban tárgyalt intézmények (család, iskola, egyház) jelentõs szere-
pet játszanak a nemzetiségi lét megõrzésében, arra feltehetõen sok esetben dön-
tõ hatással lehet a személyes élettervek alakulása (pl. pályaválasztás, a letelepedés
helyszíne, párválasztás stb.). Ha egy nemzetiségi származású fiatal akár szociális,
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24. tábla. Vallásos vagy-e? (nemzetiségi oktatásban résztvevõk, %)
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Igen 46,5 76,4 55,7 56,7 44,0 57,5 52,5
Nem 27,8 9,0 20,8 13,3 16,0 22,1 23,2
Bizonytalan 25,7 14,6 23,5 30,8 40,0 20,5 24,3
Együtt 100 100 100 100 100 100 100

25. tábla. Milyen nyelven folynak a szertartások? (nemzetiségi oktatásban
résztvevõk, %)
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Nemzetiségi 1 0,3 22,8 2,4 51,4 14,9 0,5 5,5
Nemzetiségi 2 0,7 – 0,2 5,4 2,1 0,5 0,6
Magyar 98,7 75,6 97,4 40,5 80,9 97,9 93,9
Együtt 100 100 100 100 100 100 100



akár földrajzi értelemben távol kerül lakóhelyétõl, a családi és a nemzetiségi kö-
zegtõl, a nemzetiségi lét fontossága nagy eséllyel szorul háttérbe. A kérdezett ta-
nulók terveit a továbbtanulás, a pályaválasztás szempontjából vizsgáltuk, illetve
azt is szerettük volna megtudni, hol szeretnének élni felnõtt korukban, közel
vagy távol jelenlegi lakóhelyüktõl.

Az általános iskolai továbbtanulást tekintve a tanulók többsége (59,4%) szak-
ma tanulására készül, legtöbben szakközépiskolába szeretnének menni, keve-
sebben szakmunkásképzõ vagy szakiskolába (26. tábla). A tanulók egynegye-
de gimnáziumba szeretne menni – ez az az iskolatípus, ahol a nemzetiségi
nyelvek tanulására az elvi lehetõség adott. A gimnáziumba törekvõk között
nagy számban vannak a román, a német és a szerb almintába tartozók, szakkö-
zépiskolába leginkább a szlovákok szeretnének menni. A szakmunkásképzõt
választók között viszonylag sokan vannak a cigány és horvát almintába
tartozók. A legtöbb bizonytalan a cigány alminta tanulóinak körében
található.

26. tábla Mit szeretnél csinálni az általános iskola után? (nemzetiségi oktatás-
ban résztvevõk, %)
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Gimnázium 19,0 20,7 34,3 47,5 30,8 16,6 25,6
Szakközépiskola 37,4 38,6 39,7 25,4 41,0 50,8 39,7
Szakmunkásképzõ 20,6 23,4 11,4 13,6 15,4 19,5 17,7
Szakiskola 3,8 2,1 1,0 6,0 2,8 2,3 2,8
Még nem tudom 13,1 11,7 7,2 1,7 7,7 7,8 10,2
Nem 1,0 3,1 – – – – 0,7
Nem tudom 4,7 1,4 0,9 1,7 2,8 2,8 2,8
Egyéb 0,4 – 0,4 3,4 – – 0,5
Együtt 100 100 100 100 100 100 100

A pályaválasztásra vonatkozó kérdésnél a leggyakoribb a nem tudom vá-
lasz, különösen a német, a horvát és a cigány alminta esetében. A tanulóknak
közel a fele még nem tudja, milyen pályára szeretne lépni. 30%-uk fizikai
munkára készül, 20% körüli arányban értelmiségi pályára vágynak. Nemzeti-
ségenként jelentõs különbségek vannak ebben a vonatkozásban is: fizikai
munkára készülnek az átlagot meghaladó mértékben a cigány és horvát
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tanulók, értelmiségi pályára a szerb, a szlovák és a német származásúak, s a ro-
mán tanulók körében számottevõ a mezõgazdasági fizikai és a vállalkozói
pályára készülõk aránya (27. tábla).

27. tábla. Mi szeretnél lenni felnõtt korodban? (nemzetiségi oktatásban részt-
vevõk, %)
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Nem értelmezhetõ 1,0 1,4 1,8 - - 2,0 1,3
Mg-i fizikai 1,5 – 0,6 8,6 4,3 3,9 1,7
Még nem tudom 43,3 44,1 45,7 34,5 37,1 40,4 43,3
Egyéb fizikai 31,4 29,0 20,1 22,4 25,7 27,4 27,1
Értelmiségi 18,1 17,2 24,9 20,7 28,6 28,5 20,7
Vezetõ 0,6 0,7 0,4 1,7 – 1,8 0,6
Vállalkozó 0,5 1,4 0,9 6,4 – 0,3 0,8
Híres 0,9 – 0,4 – – 0,3 0,6
Gazdag 0,4 1,4 0,9 – – – 0,5
Egyéb 2,4 4,8 4,3 5,2 4,3 4,2 3,4
Együtt 100 100 100 100 100 100 100

Arra a kérdésre, hol élnének szívesen felnõtt korukban, a kérdezett tanu-
lók közel 60%-a válaszolta, hogy ugyanazon a településen, ahol jelenleg, és
mintegy 20% valahol a környéken, bár nem ugyanazon a településen. Másutt
csak 21,7% szeretne élni, közülük 15% Magyarországon, 6,7% külföldön.
Nemzetiségenként legjellemzõbben ugyanazt a települést választaná, ahol je-
lenleg él a német, a szlovák, a horvát és a szerb tanulók többsége (65, 60 és
59–59%), a horvát és a román alminta tanulói élnének szívesen másutt a kör-
nyéken, Budapestet leginkább a cigány alminta tanulói helyezik elõtérbe,
a külföldöt a német és a szerb tanulók.

A tanulók terveiket tekintve reálisan szakmát szeretnének tanulni, gim-
náziumi továbbtanulást csak kevesen terveznek. A gimnáziumi továbbtanu-
lók között a nemzetiségi gimnáziumot választók feltehetõen csak kis arány-
ban vannak, a többiek számára a középfokú továbbtanulásban már nem lesz
adva a nemzetiségi nyelvtanulás lehetõsége. A továbbtanulási tervek ilyenfor-
mán, úgy tûnik, összességében középfokon már nem igazán támogatják a nem-
zetiségi nyelvi megmaradást. A lakóhelyre vonatkozó tervek ugyanakkor
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nem tennék lehetetlenné a nemzetiségi identitás és nyelv megtartását,
különösen mivel a tervek szerint sokan maradnának helyben.

6. Vélemények

A vélemények elemzése elsõsorban a nemzetiségi nyelvrõl, nemzetiségi
létrõl és ezek megõrzésérõl alkotott vélemény megismerését célozta, több
más nyelv, több más fontos dolog, cél összefüggésében, azokkal összevetve.

A nyelvekrõl alkotott vélemény megismerése érdekében három nyelvre
kérdeztünk. 5 fokú skálán mértük a nyelvek hasznosságáról alkotott véle-
ményt olyan területekkel kapcsolatosan, amelyeknél felmerülhet az idegen,
illetve a nemzetiségi nyelvek értéke, különbsége. Az elemzést némileg nehe-
zíti, hogy átfedést jelent a nemzetiségi és az idegen nyelv dimenziója a német
esetében. A felsorolt területek között mindenkor az angol és a német nyelv
hangsúlyozódik, körülbelül hasonló arányban, illetve az angol a tv, a videó ese-
tében valamivel, a számítógép- és internethasználat közben jelentõsen meg-
elõzi a németet. A nemzetiségi nyelv a fentiekben többnyire háttérbe szorul,
hasznosnak inkább az általános mûveltség megszerzésében és az utazásnál bi-
zonyul, jelentõs szerepe van azonban a két másik nyelvvel összevetve az iden-
titás kialakításában és megõrzésében (a német magas értékét ebben
a dimenzióban egyértelmûen a nemzetiségi nyelvként kaphatott) (28. tábla).

A tanulók nemzetiségi léthez fûzõdõ viszonyát két évfolyamon, az 5. és a 8.
osztályban, több más kérdés kontextusában vizsgáltuk, 5 fokú skála segítségé-
vel (29–30. tábla). A felsoroltak között legfontosabbnak tartott dolgok mind
a két évfolyamon a jó szakma megszerzése, ezt követi a középiskola elvégzé-
se, a család és az egyetem hátrébb sorolódik mindkét korcsoportban (11 és 14
évesek). A nemzetiségi vonatkozású célok még távolabbiak, leginkább fontos
ez a horvát, a román, és a szerb tanulók számára. A nemzetiségi lét megítélésé-
ben a két évfolyam között a felsorolt célok sorrendjében nem volt lényeges
különbség, bár a magasabb évfolyamon kissé minden érték veszített fontossá-
gából, különösen a cigány és a szlovák tanulók esetében. A magasabb évfolya-
mon egyetlen érték erõsödött meg: a cigányok számára a családalapítás jelen-
tõsége a 8. osztályra megnõtt. Szembetûnõ azonban az egyes célok között
a nemzetiségi vonatkozásúak erõteljesebb háttérbe szorulása, ami arra enged
következtetni, hogy az iskolai oktatás során a nemzetiségi kötõdés nem erõsö-
dik, hanem inkább gyengül, azaz az iskola nemzetiségi szocializációs szerepe
nem mûködik igazán hatékonyan. A 8. évfolyamos tanulók között a koráb-
ban említett három csoport (szerb, horvát, román) emelkedik ki
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a nemzetiségi kötõdés tekintetében, míg azonban az 5-ikes tanulók számára
ezek még hasonló fontosságúak voltak, mint az egyéb személyes célok, addig
a nyolcadikosok körében már messze alatta maradnak az utóbbiaknak.

Közelebbrõl megvizsgálva a tanulók véleményét a nemzetiségi hovatar-
tozást illetõen, összességében úgy tûnik, hogy saját nemzetiségi hovatartozásuk
nem tartozik az általuk legfontosabbnak vélt dolgok közé. A többi nyelvvel
összevetve a nemzetiségi nyelv kevésbé bizonyul hasznosnak gyakorlatia-
sabb célok elérésében, s az életcélok között is természetszerûen elõbbre soro-
lódnak az egzisztenciateremtéssel összefüggõk, s az idõ múlása csak tovább
növeli a távolságot az egzisztenciális célok és a nemzetiségi léttel összefüggõ
célok között.

29. tábla. Mennyire fontosak számodra az alábbi dolgok? (5. osztályosok, 1–5
skála átlagértékei)
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Jó szakmát szerezni 4,3 4,7 4,7 4,8 5,0 4,7 4,7 4,7
Középiskolát elvégezni 4,0 4,6 4,6 4,6 4,9 4,2 4,5 4,5
Egyetemet végezni 3,9 4,2 4,5 4,5 4,9 3,9 4,3 4,3
Sok pénzt keresni 4,1 4,6 4,6 4,6 4,9 4,7 4,5 4,5
Családot alapítani 3,2 4,7 4,7 4,8 4,8 4,3 4,4 4,4
Kisebbségi nyelvem

megõrzése 3,8 4,6 4,5 4,8 4,8 4,2 3,9 4,2

Kisebbségi csoportomhoz
tartozni 3,7 4,4 3,9 4,4 4,5 3,6 3,4 3,7
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28. tábla. Az egyes nyelvek szerepe a tervek megvalósításában (1–5 közötti ská-
la átlagértékei)

Angol Német Nemzetiségi
Továbbtanulás 3,8 3,8 2,8
Elhelyezkedés 3,8 3,8 2,9
Általános mûveltség megszerzése 3,6 3,6 3,1
Utazás 3,9 3,8 3,1
Tv, videó használata 3,6 3,4 2,9
Számítógép, internet használata 4,2 3,1 2,5
Identitás kialakítása, megõrzése 2,8 3,8 3,1



Összegzés

A nemzetiségi lét fennmaradása szempontjából meghatározó intézmé-
nyek – a család és az iskola – magyarországi elemzésünkben nem bizonyultak
igazán hatékonynak. A család önmagában leginkább akkor ad esélyt a nemze-
tiségi kultúra és nyelv megõrzésére, ha mindkét szülõ nemzetiségi származá-
sú, és/vagy a családban három generáció él együtt. Ma ebben a kérdésben át-
meneti helyzet érvényesül: a nemzetiségi származású tanulók jelentõs része
nemzetiségi származás szempontjából vegyes családban nõ fel, a nemzetiségi
nyelvet már nem anyanyelvként tanulták, s nem is beszélik ezen a szinten,
a nemzetiségi identitás tekintetében is gyenge a nemzetiséggel való
kapcsolat, még a nemzetiségi hovatartozást vállalók körében is nagyfokú
a bizonytalanság.

Az iskola az az intézmény, amely a nemzetiségi csoportok esetében fon-
tos szerepet tölthet be a kulturális reprodukcióban, sõt esetleg pótolhatná
a család kiesni látszó funkcióját a nemzetiségi szocializációban. Elemzésünk
azonban azt mutatta, hogy erre is igen kevés az esély, mivel a tanulók többsé-
ge csak nyelvet oktató nemzetiségi iskolába jár, kisebb részük normál általá-
nos iskolát látogat, ennél fogva a képzõhelyen feltehetõen keveset találkoz-
nak a nemzetiségi nyelvvel és kultúrával. Az iskolák felében biztosított
a nyelvválasztás, ennek ellenére a többség nem nemzetiségi, hanem idegen
nyelvet tanul elsõ nyelvként, elsõsorban a szülõk, másodsorban a tanulók
döntésének eredményeként.
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30. tábla. Mennyire fontosak számodra az alábbi dolgok? (8. osztály, 1–5 skála
átlagértékei)
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Jó szakmát szerezni 4,6 4,7 4,7 4,8 4,7 4,7 4,7
Középiskolát végezni 4,3 4,5 4,5 4,4 4,5 4,4 4,4
Egyetemet végezni 3,4 3,7 3,8 4,0 3,7 3,5 3,5
Sok pénzt keresni 4,3 4,1 4,3 4,1 4,3 4,2 4,3
Családot alapítani 4,1 4,3 4,2 4,4 4,1 4,2 4,2
Kisebbségi nyelvem

megõrzése 2,9 3,4 3,2 3,6 3,4 2,9 3,1

Kisebbségi csoportomhoz
tartozni 2,7 3,0 2,6 3,2 3,1 2,7 2,7



A tanulók terveikben és értékrendjükben az egzisztenciális célokat elõbb-
re sorolják, mint a nemzetiségi léttel kapcsolatosakat. A szakadék egyre nõ,
ami azt mutatja, hogy a nemzetiségi oktatás nem képes önmagában betölteni
a hiányzó funkciókat, a nyelvükben, identitásukban megerõsödött tanulócso-
portokat felkészíteni a továbbtanulásra, az életre.

A fentiek csak általánosságban igazak, az egyes csoportok között ugyanis
jelentõs eltérések lehetnek. A legnagyobb eséllyel mind a családi, mind az is-
kolai szocializáció szempontjából a román tanulók rendelkeznek, hasonlóan
a horvát tanulókhoz, mégis gyengébb kötõdést mutatnak. Sajátos a szerb ta-
nulók helyzete: a nemzetiségi hovatartozást vállalók között is sok szülõ a ma-
gyar származású, de ennek ellenére gyakori a nemzetiségi nyelv anyanyelv-
ként való használata a családban, s erõs a nemzetiségi kötõdés. A másik, az át-
lagtól még inkább eltérõ csoportot a cigány almintába tartozó tanulók
jelentik. Rájuk jellemzõ legkevésbé a kisebbségi nyelvhasználat, a vallásos-
ság, õk járnak legnagyobb arányban normál általános iskolába, s az õ értékeik-
ben van a legkisebb szerepe a nemzetiségi hovatartozás megõrzésének.
Az õ esetükben az iskolának még nagyobb jelentõsége kellene, hogy legyen,
mint a többi csoport esetében. Ennek ellenére a cigány alminta tanulói a ma-
gasabb évfolyamokon nemcsak a kisebbségi lét dimenziójában mutatnak tá-
volodást, hanem (miközben a továbbtanulás és a szakmaszerzés jelentõsége
körükben is felértékelõdik) távolodni látszanak magától az iskolától is, egyre
kevesebb idõt fordítanak rá és egyre gyengülõ eredményt érnek el.

ANNA IMRE

Pupils in national minority education

Data sampling by questionnaires was conducted among minority local authori-
ties and educational institutions in autumn 1999. In the survey of educational insti-
tutions minority and other local authority representatives, headmasters, teachers,
primary and secondary school pupils were contacted with questionnaires in a total
of 264 localities. The article analyses the data of primary school pupils in their seni-
or years (years 5 to 8), 2250 pupils in all, primarily from the aspect of the opportuni-
ties for national survival. First of all, we wanted to know to what extent pupils parti-
cipating in nationality education speak their nationality’s language, identify with
their nationality and what opportunities they have to continue learning or maintain
their language and identity in the long term. A separate group of questions was con-
nected to the education of gypsy pupils, since in their case different social and socia-
lising issues can be identified.
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Institutions which are determining from the aspect of survival of nationality
existence, family and school, did not really prove effective in our analysis. The fa-
mily in itself will provide a chance for preserving nationality culture and language if
both parents are of the same nationality and/or three generations live together. Con-
cerning this issue, a temporary situation can be seen today: with regard to national
origins, a significant part of pupils from a nationality background grows up in a mi-
xed family, they haven’t learnt the language of the nationality as their mother ton-
gue and do not speak it on a native level. With regard to nationality identity the con-
nection with the nationality is weak and even among those who regard themselves
as belonging to a nationality insecurity is high.

The school is the institution which, in the case of nationality groups, can play
an important role in cultural reproduction, moreover, may make up for the see-
mingly disappearing function of the family in nationality socialisation. However,
our analysis showed that there was also a rather slim chance for that, since the majo-
rity of pupils attend a nationality school where only the language is taught, while
a minority attend a mainstream primary school, thus supposedly they do not often
come across their nationality’s language and culture in the basic educational institu-
tion. Pupils can choose what language they want to learn in half of the schools, ho-
wever, many do not learn their nationality’s language but a foreign one as their first
choice. This is primarily due to the parents’ decision, and secondly due to the pu-
pils’ decision.

The pupils’ plans and values favour existential aims rather than issues connec-
ted to nationality existence. The gap is increasing, which shows that nationality edu-
cation in itself is not able to compensate the missing functions and prepare pupils,
who have advanced in their nationality’s language and identity, for further educati-
on and life.

The above conclusions are only valid in general, since there can be significant
differences among groups. Similarly to Croatian pupils, Romanians have the best
chance in terms of both family and school socialisation, still they seem to have a wea-
ker bond. The position of Serbian pupils is specific: many, who adhere to the natio-
nality, have parents of Hungarian origin; however, the language of the nationality is
often used as the mother tongue in the family and they have a strong bond to the na-
tionality. Another group which differs even more from the average is represented
by pupils in the Gypsy sub-sample. They are the least characterised by the use of the-
ir language and religion. Their ratio, with regard to attending mainstream schools,
is the highest. Belonging to the nationality is least expressed as an important value.
In their case, schools should have an even higher significance as compared to the ot-
her groups. However, pupils of the Gypsy sub-sample in senior years of education
not only exhibit a distancing from the dimension of minority existence but (while
further education and learning a skill are also evaluated higher among them) they
seem to distance themselves from school itself. They devote less time to study and
their school performance becomes weaker.
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INTERJÚ

Beszélgetés Tóth Károllyal

„…továbbra is elsõsorban
szakszerkesztõ vagyok”
Beszélgetés Tóth Károllyal, a somorjai Fórum Kisebbségkutató
Intézet vezetõjével*

R: – Mivel két hosszú életrajzi interjú készült veled,1 ebben a beszélgetésben elsõ-
sorban a Fórum Kisebbségkutató Intézet2 elõzményeirõl és mûködésérõl szeretnénk fag-
gatni. A Te egyetemi szocializációs közeged a József Attila Klubból megszervezendõ kör
volt, amely a Duray Miklós vezette Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédõ Bizottsá-
gát, majd az iskolai jogvédõ akciót is létrehozta. Az akkori csehszlovákiai magyar kisebb-
ségvédelmi anyagok miközben sérelmeket, problémákat vetnek fel, nem pusztán pamfle-
tek, vagy tiltakozások, hanem önismereti, öntudatosító, nemzetiesítõ anyagok is (pl. a Je-
lentés Szlovákiából). Mennyire volt ez akkor tudatos törekvés a részetekrõl?

TK: – Ez teljesen tudatos volt. Ha megnézzük a Jogvédõ Bizottság do-
kumentumait, azok között elég komoly elemzések vannak. De a gépelési,
szervezési, terjesztési problémák miatt mindezt röviden kellett megírni. Pél-
dául a Csemadokról kiadott dokumentumok, amelyek 1987-ban, illetve
1988-ban jelentek meg, a Csemadok akkori helyzetét próbálták felvázolni
3 oldalon. Komoly egyeztetések kérdése volt, hogy mi kerüljön bele és

hogyan, milyen korszakokat kell kiemelni, mit hangsúlyozni a jövõre

* Az interjú 2003. májusában készült Somorján. A REGIO-t Bárdi Nándor és Papp Z. Atti-
la képviselte.

1 „A tej és a sör ára már sose lesz két korona Szlovákiában”. In: Tóth Károly: Leányvári ébre-
dés. Cikkek, esszék, tanulmányok. NAP Kiadó, Dunaszerdahely 1996. 159-194. o.; Elbe-
szélt történelem. A rendszerváltás évei: Tóth Károly. Fórum Társadalomtudományi Szemle, I.
évf., 1999/2. 109-146.

2 A Fórum Kisebbségkutató Intézet 1996-ban alakult. Eredeti neve: Fórum Társadalomtu-
dományi Intézet. Alapítói a Fórum Alapítvány és a Katedra Alapítvány. A kezdetektõl
olyan folyamatos kutatómunkát biztosító intézet volt, amely a kisebbségi társadalomkuta-
tás hátteréül szolgálhatott Szlovákiában.



vonatkozóan, és hogy merre kellene fejlõdnie az intézménynek. Tehát amel-
lett, hogy politikai pamfletnek készült, egyfajta elemzésnek is tekinthetõ.

R: – A helyzetelemzés és a közéleti cselekvés szétválásának köszönhetõ az, hogy
egyetemi társaságotokból néhányan a Független Magyar Kezdeményezés, majd a Ma-
gyar Polgári Párt politikusai lettek,3 míg mások4 a tudományos kutatásban vagy más pár-
tokban5 keresték a helyüket? Úgy tudjuk ez már a nyolcvanas években elkezdõdött.

Talán annak hatására, hogy néhányan a magyarországi demokratikus ellenzék hatására
egyfajta baloldali liberális szocializáción is átestek, míg Gyurgyík László, Molnár Imre
vagy Gyurcsík Iván másfelé orientálódott.

TK: – Szerintem nem akkor kezdõdött. Én nem látok ilyen különbsé-
get köztünk és az említettek között. Legalábbis én magamban ilyet nem érzé-
kelek. Mi erõteljesebben vállaltunk közéleti szerepet – mindegy hogy hol –,
a Lackóék [Gyurgyík László] kevésbé. Tehát õk inkább a mûhelymunkára he-
lyezték a hangsúlyt rögtön a kezdetekkor, ami meghatározta a dolgokat. Lac-
kó és Iván [Gyurcsík Iván] is többször fölkeresett, hogy vegyünk részt a Mer-
curius munkájában, de nem volt rá idõ 1991–1992-ben. Ugyanígy a Bibliot-
heca Hungarica Alapítvány munkájába sem folyhattunk bele, mert egészen
más problémákkal voltunk elfoglalva (kormányzati munka, pártépítés stb.).

R: – Úgy tûnik, hogy a Fórum Kisebbségkutató Intézet genezise tekintetében az
1989-es, általad szerkesztett Új Mindenes Gyûjteményben felvázolt intézményépí-
tési tervezethez,6 vagy a Csanda Sándor által kidolgozott 1968-as tervezethez, de to-
vább menve, a Maléter Istvánhoz kapcsolódó sikertelen, Masaryk Akadémia, vagy
a Sarló által 1931-ben kezdeményezett szociográfiai intézethez is vissza lehetne nyúlni.
Ez így nagyon szép konstrukció, de Te 1989-ben egyáltalán tudtál errõl a folyamatos tár-
sadalomtudományi intézményigényrõl?
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3 Németh Zsuzsa, Öllõs László, Sándor Eleonóra.
4 Pl. Gyurgyík László.
5 Pl. Gyurcsík Iván.
6 1988 második felében az Új Mindenes Gyûjtemény szerkesztõbizottsága ankétot hirdetet

meg a kisebbségi tudomány helyzetérõl és feladatairól. A 16 válaszadó véleményét az
ÚMGY 9. kötetében adták közre: A tudomány szerepe a csehszlovákiai magyar szellemi
életben. Ankét a kisebbségi tudomány fogalmáról, helyzetérõl, szerepérõl és jövõbeli fel-
adatairól. Új Mindenes Gyûjtemény, Társadalomtudományi értekezések. 9. kötet, Pozsony,
Madách, 1990. 163–216. Majd a szerkesztõbizottság a válaszokat kiértékelve összeállított
egy anyagot (Tervezet a csehszlovákiai magyar tudományos élet intézményi rendszerének
kialakítására. Uo. 219–234. ), amelyet a Szlovák Írószövetség Magyar Tagozatának a cseh-
szlovákiai magyar tudományosság helyzetével foglalkozó tanácskozásán (1989. május)

vitattak meg. Ezt követõen megalakult az Elõkészítõ Bizottság, amely az intézményépítés
elõkészítésére volt hívatott. Püspöki Nagy Péter 1989 októberében a Fábry Napokon már
ennek nevében ismertette a tervezetet, kérve a Csemadok KB támogatását.
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TK: – Ismertem. Éppen ez volt az egész ankét és a tervezet-kidolgozás
motivációja: felvázolni egy komplex intézmény koncepcióját, amihez mérni
lehet magunkat. Ez már a gorbacsovi lazulás idején volt, amikor a Madách
Könyvkiadón belül kialakult egyfajta mûhelymunka. Ennek volt eredménye
az Új Mindenes Gyûjtemény szerkesztõbizottsága (Balla Kálmán, Liszka József,
Kovács László, Mácza Mihály, Mészáros András, Püspöki Nagy Péter Vad-
kerty Katalin, Végh László, Méry Margit, Trugly Sándor, Popély Gyula,
A. Nagy László). Döntõen olyan emberekbõl állt, akik – valahol a háttérben –
közéleti szerepet is vállaltak, de tudományos kutatók is voltak. Ez a kör volt
az, amely elindította egy olyan független intézmény koncepciójának kialakítá-
sát, amely tényleg meghatározó eleme lehetett volna a kisebbségi kutatások-
nak, vagy a magyarságkutatásnak Szlovákiában. Ebben a folyamatban én to-
vábbra is elsõsorban szakszerkesztõ vagyok. A Fórum Kisebbségkutató Inté-
zet az Új Mindenes Gyûjteményben megfogalmazott koncepció megvalósítása
volt, egy olyan intézet létrehozása, amelyet több évtizeden keresztül
tervezett, kívánt a szlovákiai magyarság elitje.

R: – Röviden összefoglalnád az 1989-es koncepciót?
TK: – A tervezet legfontosabb eleme az volt, hogy a tudományos kuta-

tások intézményi keretet kapjanak, ahol a kutatók biztonságban végezhetik
a munkájukat. Már a címében is erre utalt: Tervezet a csehszlovákiai magyar tudo-
mányos élet intézményi rendszerének kialakítására. A koncepció lényege az volt,
hogy a létrehozandó intézmény kutatásai a szlovákiai magyar kisebbségi lét
minden területére kiterjedjenek. A a történeti, oktatásügyi, szociolingviszti-
kai, irodalomtudományi, kommunikációs, nyelvtudományi, néprajzi, szocio-
lógiai, demográfiai, gazdasági stb. kutatások körét írta le nagyon részletesen.
Tehát a csehszlovákiai magyar társadalomtudományi intézet létrehozása volt
a cél, a kor bejáratott formáitól eltérõ tudományos ösztöndíjalappal, demok-
ratikusan kialakított Tudományos Tanáccsal, Magyar Múzeummal, könyvso-
rozatokkal és önálló tudományos folyóirattal Regio7 címmel. Nagy hangsúlyt
kapott a tudományos utánpótlás és a tudományos képzés is.

R: – Hogyan fogadták mindezt a Madách vezetõi? Vajon a hatvannyolcas nem-
zedék mit tudott ezzel az új helyzettel kezdeni? Külön intézményesség megteremtésérõl
volt szó, miközben Sándor Eleonórával együtt s magyar nemzetben gondolkodtatok,
szemben a Szabó Rezsõ által 1968-ban megfogalmazott külön csehszlovákiai magyar
nemzetiségi fejlõdéssel.

TK: – A nemzedéki kérdés a Madáchban úgy nézett ki, hogy ott dolgo-
zott Dobos László, aki kivételes tekintélynek örvendett, és volt egy

7 A REGIO Budapesten meg is alakult 1990-ben.



ambiciózus szakmai, az eredeti magyar irodalommal foglalkozó szerkesztõ-
ség. Ha volt nemzedéki különbség, akkor ez volt az. Az elején nem hiszem,
hogy ez ennyire fontos lett volna. De ’89-hez közeledve egyre inkább azzá
vált. Nem is a nemzedéki ellentét volt a lényeges, hanem értékbeli különbsé-
gek jelentkeztek. Dobos volt a mûszaki osztály vezetõje. Kizárták a pártból,
de mint volt miniszter és volt párttag, meg egyebek, itt kapott állást, és egész
nap csak ült az osztályon. Nyugalmas állás volt egy volt káder részére. A mi
szerkesztõségünkben ugyanakkor pezsgett az élet. Grendel Lajos, Zalabai
Zsigmond, Balla Kálmán, Karsay Katalain, Kiss Edit nagyon gazdag kapcsolat-
rendszerrel, új eszmékkel és akarattal felvértezve próbálta formálni, megújíta-
ni az akkori irodalmi életet: az IRÓDIA, a Próba Füzetek, az Új Mindenes
Gyûjtemény stb. árulkodtak errõl.

A nyolcvanas évek második felében, a gorbacsovi korszakban Dobos László
számára nem az volt a tét, hogy kapcsolódik-e valamely ellenzéki mozgalomhoz
vagy sem, hanem az, hogy visszaveszik-e a pártba? S akkor Sárkány elvtárs, a ki-
adó igazgatója, elkezdett félni Dobostól. Ha Dobost visszaveszik a pártba, akkor
az egész felállás megváltozik. Ha Dobos párttag lesz, a pártban funkciója lesz,
akár egyenesen a Központi Bizottságba emelik. A gorbacsovi idõszakban ez ben-
ne volt a levegõben. És Dobos László erre rá is játszott. Valami peresztrojka klu-
bot akart csinálni a Csemadok keretében. Politikai, reformpárti, kommunista
párti aktivitás volt ez a részérõl. Aztán minden más utat vett.

1989. november 18-án a vágsellyei összejövetelen - Tóth Lajos konferen-
ciaszerû születésnapi ünnepségén,8 amelyen egyébként Dobos László nem
vett részt, és amely után a Független Magyar Kezdeményezés a lakásunkon
megalakult - elõadásomban arról beszéltem, hogy a ’68-as generáció ideoló-
giai alapjával szemben – Szabó Rezsõnek az Ótátrafüreden 1968-ban megfo-
galmazott ideológiája – a magyar nemzet egy és oszthatatlan, és a korabeli
szóhasználattal, a „nemtiséggel” szemben a „nemzeti kisebbség” fogalma
a helyesebb meghatározás. A nemzetiség és a nemzeti kisebbség fogalmá-
nak szembeállítása az egységes magyar nemzet melletti kiállást jelentette, az
önállónak vélt identitás, a csehszlovákiai magyar „nemzetiség” fogalmával
szemben.

Azóta már ezek a fogalmak más-más árnyalatot és tartalmat kaptak.
Akkor a nemzeti kisebbség azt jelentette, hogy a magyar nemzet egyik része
Csehszlovákiában kisebbségben él. A nemzeti kisebbség azért került a
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8 A csehszlovákiai magyar értelmiségi lét c. konferencia, amely Vágsellyén került megrendezésre
Tóth Lajosnak, a Vörösmarty Klub volt elnökének 50. születésnapján.



nemzetiség fogalmával szembe, mert az állami ideológia a hetvenes-nyolc-
vanas években nemzetiséggé, egy a magyar nemzettõl független nemze-
ti(ségi) identitássá akarta minõsíteni a csehszlovákiai magyarokat. Szlovákia
Kommunista Pártja ideológusának, Juraj Zvarának voltak erre vonatkozó

tanulmányai. De ugyanerrõl szólt Szabó Rezsõ ’68-as érvelése is az alkot-
mánytörvény mellett: egy önálló kollektív identitás kért polgárjogot,
kollektív jogokat az alkotmányban.

Egyben azt is kimondtuk, és errõl szólt Nóra9 elõadása, hogy a demokrati-
zálódás elképzelhetetlen a demokratikus erõk összefogása nélkül. Miközben
elhangzott, hogy a csehszlovákiai magyarok a magyar nemzet részét képezik,
az is megfogalmazódott, hogy a csehszlovákiai demokratizálódási folyamat

elképzelhetetlen a magyarok részvétele nélkül, és megfordítva is: a magyarok-
nak aktívan részt kell vállalniuk a demokratizálódási folyamatban. Ez nyolc-
vankilencben nem volt még természetes dolog. Már csak azért sem, mert ami-
kor kimondtam, hogy, a szlovákiai magyarság a magyar nemzet része, azok,
akik késõbb a legnagyobb „nemzetébresztõkként” léptek fel, ekkor még
beleborzongtak a gondolatba.

R: – A politikai pályafutásod két dolog miatt különösen izgalmas. Az egyik az,
hogy ezen keresztül lehet követni, hogyan alakul ki a kulturális elit, miként szorul a peri-
fériára, és vele szemben egy profi politikusréteg mi módon kerül elõtérbe. Az FMK majd
MPP elnökségi ülésein politikai okítás is folyt. Öllõs félórás, meg órás elmefuttatásokat
mond az éjszakába, ami óriási élmény a kisvárosokból és a falvakból bejött embereknek.
Kivált a mûszaki értelmiségszámára, amely itt egy másik nyelvezettel találkozik és egy
új helyezettel, amikor megkeresik. Ez is egy tudatos szocializációs munka volt?

TK: – Így van. Az a gárda, amely ott volt a lakásunkon 1989 novemberé-
ben, illetve annak holdudvara, mindig értelmiségnek tudta magát. Egy fon-
tos dolgot tudatosított ez a kör, amit politikailag érvényesített is: a demokráci-
át intézményesíteni kell. Tehát az FMK-nak, de még az MPP-nek is
1992–94-ig a liberalizmusa abból a klasszikus liberális elvbõl fakadt, hogy itt
ki kell építeni a parlamenti demokrácia intézményrendszerét. Ez volt az az új
dolog, amire a technokrata, fiatalabb értelmiség ráharapott. Õk ezzel a problé-
mával 1989 elõtt nem találkoztak. Ezen a téren sokat lehetett tenni, vagy so-
kaknak lehetett újat mondani. Nekünk nem volt nagy elõképzettségünk, de
azért 1956-tal, a polgári intézményrendszerrel és egyebekkel sokat foglalkoz-
tunk a nyolcvanas évek második felében. Volt egy elméleti háttér, amire

támaszkodni tudtunk. Hogy mennyire volt tudatos ez a nevelõ szándék, az
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9 Sándor Eleonóra.



abban is megmutatkozott, hogy míg a másik két pártban egyfajta érzelmi poli-
tizálás zajlott (az emberekben felkeltették azokat a pozitív érzéseket, amelyek
elvitték õket a szavazóurnához, vagy elvitték õket a párttáborba, és ha ellenál-
lást tapasztaltak az emberek körében, akkor azonnal visszavonultak, és a konf-
liktusos témákkal nem foglalkoztak), mi szándékosan, provokatívan vetet-
tünk olyan kérdésekkel, amelyek a polgári demokráciát, a demokratikus
magatartásformákat érintõ alapkérdések voltak. Ezért vitáztunk örökké
mindenkivel. Most már tudjuk, hogy értelmiségiként lehet, politikusként
nem szabad a szavazókkal vitázni.

R: – Honnan indult a Fórum Intézet?
TK: – 1993-ban létrehoztuk a Fórum Alapítványt, amely a politika peri-

fériáján megvalósítható fontos programok realizálására született. Tehát amire
a politikában nem volt lehetõség, annak teret adott egy alapítvány. Pl. szlo-
vák–magyar párbeszéd, asszimilációt fékezõ családprogram stb. Az alapít-
vány nagyon széleskörû kapcsolatrendszerre tett szert. Miután kutatásokra,
elemzésekre is sikerült támogatást szerezni, felmerült, hogy létre kellene hoz-
ni a rég óhajtott szlovákiai magyar kutatóintézetet. Az intézménymenedzse-
lés terén is nagyon fontos tapasztalatokat szereztünk, és úgy gondoltunk, egy
nonprofit, sõt, a civil szektor perifériáján elhelyezkedõ kutatóintézet mûköd-
tetését is fel tudnánk vállalni. Egy önálló kõintézményt akartunk létrehozni,
de a létezõ mûhelyekre alapozva. 1996-ban összehívtuk a tudományos mûhe-
lyek képviselõit a Csemadokban, és felvetettük egy kutatás-menedzselõ hát-
térintézmény létrehozását. Meghívtuk a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége metodikai központját, a Mercurius Kutatócsoportot, a felsõokta-
tási tanszékek munkatársait, a Bibliotheca Hungaricat, a Márai Alapítványt,
a Katedra Alapítványt, a Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaságot stb. Vagy
10-15-en lehettünk. Felvázoltam az elképzelésemet, és nagyon meglepõd-
tem, hogy komoly ellenállás következett. Azt javasoltam, hogy közösen épít-
sük ki az intézményt, és akkor kutatói fõállásokat, megfelelõ technikai feltéte-
leket, infrastruktúrát lehet teremteni. Az ellenvetések az SZMPSZ és a Mer-
curius részérõl érkeztek. Úgy gondolták, az intézményeiket akarjuk
felszámolni, vagy „bekebelezni”. Ma már úgy látom, hogy természetes reak-
ció volt ez a részükrõl. A kilencvenes évek elsõ felében nem kis erõfeszítésbe
került tudományos mûhelyeket mûködtetni és egyúttal komoly eredménye-
ket felmutatni. Ráadásul én pártembernek számítottam, hiszen pártigazgató
voltam. Jogos volt a Mercuriusnak az az ellenvetése is, hogy elõbb bizonyít-
son az intézet, aztán lehet visszatérni a témára. De az is bizonyos, hogy ebben
az érvelésben benne rejlett a közintézmény fontosságának meg nem értése is.
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A Mercuriusban a mûhelymunka egyfajta ösztöndíjrendszerként mûködött,
egyéni kutatói teljesítményeket támogattak, ami nagyon fontos volt, de
a kutatások háttér-infrastruktúrájának megteremtésérõl nem gondolkoztak.
És csak magyarországi forrásokra támaszkodtak, ami töredéke volt az
egyébként elérhetõ nyugat-európai és amerikai forrásoknak.

A kezdeményezés megbukott. Úgy emlékszem, tettünk még egy kísérle-
tet, de az se járt sikerrel. Végül is a Fórum Társadalomtudományi Intézetet
a Fórum Alapítvány és a Katedra Alapítvány hozta létre 1996 decemberében
jogi személyek társulásaként. Késõbb két intézmény, amelyek maguk is évek
óta a kutatói intézményi háttér kialakításán fáradoztak, megértették a dolog lé-
nyegét, és 1997-ben csatlakoztak hozzánk. Ezek a Szlovákiai Magyar Népraj-
zi Társaság Etnológiai Központja és a Bibliotheca Hungarica Alapítvány volt,
melyek önálló részlegei lettek intézetünknek. Az Etnológiai Központ népraj-
zi kutatásokkal foglalkozott Komáromban (miközben a Szlovákiai Magyar
Néprajzi Társaság megmaradt önállónak, és máig fontos szerepet játszik az
amatõr néprajzi gyûjtõmunkában), a Bibliotheca Hungarica pedig (a nevét is
megõrizve) az új intézet keretében folytatta a könyvtári és levéltári munkáját.

R: – Milyen volt a viszonyotok a Márai Alapítvánnyal? Van egy olyan vélekedés
is a Fórummal kapcsolatban, hogy ti gyakorlatilag a pártból, meg a Márai Alapítvány-
ból kihoztátok a tõkét és abból csináltátok meg az intézetet. Te hogyan látod ezt a kérdést?

TK: – Ismerem ezt a vélekedést, és természetesen nem igaz. A Márai
Alapítványt az FMK alapította, de a politikai befolyását soha nem érvényesí-
tette vele szemben. Személyi átfedések persze voltak, magam is tagja voltam
a kuratóriumnak, de az alapítvány adományosztó intézmény volt, és kénye-
sen ügyelt arra, hogy elfogulatlan döntéseket hozzon, ami komoly súrlódá-
sokkal járt a párton belül. A Fórum Alapítvány pedig azért alakult, hogy a civil
szektort megerõsítse, olyan értékrendet képviseljen, amely ebben az idõben
egy párt részérõl már hiteltelen volt. Inkább fordított volt a helyzet, a Márai
és a Fórum kapcsolatrendszere mûködtette a pártot, ilyen értelemben nevez-
hetõk ebben az idõben10 párthoz közeli alapítványoknak. A pártok egyesülése-
kor, 1998-ban az MPP teljes vagyona az MKP-ra szállt, igaz, ez egy elörege-
dett géppark és jelentéktelen vagyon volt. De ezzel a másik két párt sem állt
mésként.

R: – Tehát az alapítvány maga 1993-ban jött létre, de az intézet csak 1997 janu-
árjában kezdett el mûködni. Ezekben az években mennyiben mûködött párt- és
mennyiben tudásszervezõ alapítványként?
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TK: – Ketté kell választani a Fórum Alapítvány és a Fórum Társadalom-
tudományi Intézet11 munkáját. A kettõ nem ugyanaz. Az alapítvány egyik ala-
pítója volt az intézetnek, de az intézet önálló közintézmény, önálló jogi sze-
mély volt. A Fórum Intézetnek a párthoz már semmi köze sem volt, ezt jelez-
te az is, hogy dunaszerdahelyi székhellyel kezdte el a munkáját, majd
Galántára költözött. A kezdetektõl tudásszervezõ és -menedzselõ intézmény-
ként mûködött. Komoly fejlesztéseket hajtottunk végre az Etnológiai Köz-
pontban, a Bibliotheca Hungarica-ban, de az idõközben Galántára költözött
Jelenkutatási Részlegben is. A Fórum Alapítvány megmaradt, és csak 1998
utánra veszítette el jelentõségét, majd meg is szûnt.

R: – Azért ha a honlapot és a sajtótokat megnézzük, az derül ki, hogy egy sor
tréninget, társadalomszervezési programot is futtattok. Mennyire lehet összeegyeztetni
a tényleges tudományos kutatásokat és a különbözõ társadalomszervezési, tudásmegjele-
nítõ, tudásszervezõ tevékenységeket? Jelentett-e ez bármiféle dilemmát?

TK: – Több szakaszra lehet bontani az intézet történetét. Az elsõ sza-
kasz meglehetõsen kaotikusnak és rögtönzöttnek tûnhet. De valójában nem
volt az. 1996-1998 között nagyon sok olyan program végrehajtására kénysze-
rültünk, amit egyébként nem biztos, hogy önszántunkból választottunk vol-
na. Megegyezés volt a részlegvezetõk és köztem: õk a szakmunkával foglal-
koznak, én pedig a menedzselésükkel. Tervezzék a maguk dolgait, hajtsák
végre a kutatásaikat, a többivel, mármint a pályázással, elszámolásokkal és
egyebekkel ne foglalkozzanak, mert így pár hónapon belül csak azzal fognak
foglalkozni. Bizalom kérdése volt ez, hiszen ez azt is jelentette, hogy egy sze-
mélyben felügyeltem a gazdasági kérdéseket. Felvállaltam nagyon sok olyan
programot, amelyek közvetlenül nem kötõdtek a kutatásainkhoz, vagy az in-
tézet hivatásához, és külön embereket kellett alkalmaznom a végrehajtásuk
érdekében, de a hozadékot nem nélkülözhettük. Az infrastruktúra-építés-
ben, a bérezésben, a folyamatos munka biztosításában játszottak nagyon fon-
tos szerepet. Ha egy program keretében számítógépeket, polcokat stb., stb. vá-
sároltunk, azok a program végeztével az intézet tulajdonában maradtak.
A könyvtárat, a kutatási hátteret szolgálták. Nem beszélve a posta-, telefon-
és egyéb költségekrõl. Ma az intézet az egyik legjobban felszerelt szervezet-
nek számít Szlovákiában. Két év alatt 5-10 állandó fõállású munkatársunk
volt, nagyon sok külsõssel dolgoztunk, könyvsorozatokat indítottunk, és
1999 óta megszakítás nélkül megjelentetjük az ország egyetlen magyar

nyelvû tudományos folyóiratát, a Fórum Társadalomtudományi Szemlét. Az
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intézetet évente átszerveztem, hogy megfeleljen a donorok követelményei-
nek, ma is viccelõdés tárgya az intézeten belül, hogy csak én tudtam, hány
részlegünk és projektünk van, mert a munkatársaink sem bírták már követni
a változásokat. De sose veszítettük szem elõl a legfontosabb célt, a kõ- és köz-
intézmény kiépítésének a fontosságát.

A kezdetekkor két alkalmazottam volt, az egyik a pályázatokat figyelte és
írta, a másik az elszámolásokat csinálta, közöttük álltam én, aki szervezte
a programok megvalósítását. Minden pályázatba beépítettünk valamit, ami
a fentebb vázolt építkezést szolgálta, nagyon alaposan végiggondolt terv men-
tén. Ma külön pályázatfigyelõ és pályázatíró csapatunk van, a gazdálkodással
és elszámolásokkal pedig egy egész titkárság foglalkozik. Három részlegben
folyik a munka, szakképzett, tudományos fokozatokkal rendelkezõ kutatók-
kal. Tudtuk hova kell eljutnunk, és a pár éves vargabetûk sem jelentettek
akadályt számunkra.

Teljesen egyetértek azzal, hogy ez az idõszak meglehetõsen olvashatatlan
egy külsõ, fõleg a klasszikus akadémiai intézményrendszerhez szokott szem-
lélõdõ számára. Biztosan igaz, hogy egy négyéves szlovák nyelvoktatási prog-
ram, vagy az 1998-as választások tisztaságát elõsegítõ ún. OK 98-as kampány-
ban való részvétel nem egyeztethetõ össze egy tudományos intézet munkájá-
val. Magam is tisztában vagyok ezzel. Pontosabban ez csak részben igaz,
hiszen ma a kísérleti tankönyvírás és menedzselés ad lehetõséget arra, hogy
felvállaljuk a közös szlovák–magyar történelemkönyv elõkészítését, az OK
98 kampányban való részvétel pedig a helyi és regionális szintû kapcsolatrend-
szer kialakításának volt fontos eszköze, ami a késõbbi kutatásainkban jelen-
tett meghatározó szervezõerõt (kérdezõbiztosi hálózat megszervezése stb.),
nem beszélve a donorok bizalmáról és az intézet nemzetközi elfogadottságá-
ról. Valahol minden vargabetû nagyon egyenes vonalat jelent.

A másik idõszak 1998 és 2000 között volt. Stabilizáltuk az intézményt, és
elkezdtünk azon gondolkozni, hogyan lehet letisztázni a dolgokat. Rendet
raktunk az egyes programok között, és egy többnapos stratégiai tervezés után
eldöntöttük, hogy három részre bontjuk az intézetet. Ez az ún. kokavai12 talál-
kozónk eredménye volt. Szegény Végh Laci, aki betegség miatt nem tudott
részt venni a találkozón, sokáig nem értette, milyen rendszerben is mûkö-
dünk. Pedig nagyon egyszerû volt. Minden olyan tevékenységet lenyestünk
az intézetrõl, amit nem lehetett szigorúan kutatásnak vagy kultúradokumen-
tálásnak nevezni. Így jött létre a Fórum Információs Központ, amely képzési
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programokkal foglalkozott, elsõsorban a civil szféra területén, illetve a Köz-
életi Kérdések Intézete, amely, mint ahogy a neve is mutatja, közéleti, kam-
pányszerû ügyekkel foglalkozott, beleértve az EU melletti kampányokat is.
(Ez az intézmény tavalytól Fórum Régiófejlesztési Központ néven
elsõsorban kistérségi fejlesztési programokat mûvel.)

Az intézet ezek után tényleg kisebbségkutatással, elsõsorban magyarság-
kutatással és a magyar kultúra dokumentálásával foglalkozott, és ezt a tevé-
kenységét anyagilag is biztosítani tudta. Megfelelõ könyvtárral, levéltárral,
adattárral, publikációkkal, szakembergárdával rendelkezett. A 2000. év azért
fordulópont, mert az addigi „defenzív”, vagy inkább „kiszolgáltatott” helyze-
tébõl offenzívabb, konstruktívabb magatartásba ment/mehetett át az intézet.
És ekkor igazolódott az addigi vargabetûs fejlõdésünk. 2000-ben megfogal-
maztuk az ötéves kutatási tervünket Szlovákiai magyarok 1990-2005 címmel,
amely egyéves számvetés eredménye volt. Áttekintettük, hogy milyen terüle-
teket sikerült addig lefedni kutatással az intézeten belül és más tudományos
mûhelyekben, és melyek azok a fehér foltok, amelyekkel senki sem foglalko-
zott, vagy csak részben, de amelyek felmérése, dokumentálása elengedhetet-
len egy intézet és egy közösség szempontjából. Tehát a tervezés stádiumába lé-
pett az intézet, miközben ténylegesen közintézménnyé vált. Három szak-
könyvtárunk van, folyamatos a levéltári és adattári munka, több tucat
publikációnk van, és 2000-ben megkezdõdött a digitális, internetes adatbázi-
saink építése is. 2002-ben, úgy gondolom, már ezeknek az eredményeknek
köszönhetõen kaptunk egy jelentõs magánadományt,13 amelyet a tényleges
„kõintézmény” kiépítésére fordítottunk. Felépítettük az intézet székházát
Somorján. Egy impozáns épület, kutatóhelyekkel, tanácsteremmel, konfe-
renciateremmel, vendégszobákkal stb. Ez volt az elsõ ilyen nagyságrendû
magánadomány Szlovákiában 1989 után. Remélhetõleg nem az utolsó.
A berendezést az Illyés Közalapítvány stratégiai alapjából sikerült
biztosítanunk.

Persze, miközben mindezeket mondom, félve teszem, hiszen tudom, na-
gyon vékony jég ez még. Nagyon babonás vagyok, nem szabad kimondani
ilyen dolgokat, hiszen holnap minden összeomolhat. Amíg nem sikerül biz-
tos alapokra helyezni az intézet mûködését, kormányoktól és pályázatoktól
független magyarországi és hazai normatív támogatást, vagy valamilyen vállal-
kozói kör támogatását biztosítani hosszútávon az intézet számára, addig
minden eredmény pillanatok alatt az ellenkezõjébe fordulhat.
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R: – Jelenleg hány alkalmazottja van a Fórum Intézetnek és a különbözõ prog-
ramokban hányan kapcsolódnak hozzátok?

TK: – Ma 31 fõ dolgozik a Fórum Kisebbségkutató Intézetben, ebbõl
17 kutató, a többi könyvtáros, dokumentátor, segédszemélyzet és adminiszt-
ratív munkaerõ. Ezen túl a Fórum Információs Központban vannak még ha-
tan és ketten a Fórum Régiófejlesztési Központban. Rendelkezésünkre áll
egy 50-60 fõs kérdezõbiztosi hálózat, és a projektektõl függõen a külsõs tudo-
mányos munkatársak száma 30-50 fõ között mozog jelenleg.

R: – Mennyi az éves költségvetésetek és ezt milyen forrásokból teremtitek elõ?
TK: – Évi 12-15 millió korona (72-90 millió Ft) körül van. A források

belsõ megoszlása épp változóban van. Három évvel ezelõtt még az volt a jel-
lemzõ, hogy a magyarországi támogatások csak 10%-át tették ki a költségve-
tésünknek, a saját bevétel pedig 5% volt. A fennmaradó 85% pedig nyu-
gat-európai vagy amerikai forrásokból származott. De ez most kezd megvál-
tozni. Ma már több mint 40% a magyarországi támogatás (a demokrácia
erõsödésével a nyugat-európai és amerikai források kivonulnak Szlovákiá-
ból), növekszik a bevételünk, immár mintegy 30% körül van. Kutatási projek-
tekbõl, bérmunkákból kell eltartani magunkat. De olyan munkát az utóbbi
három évben már nem vállaltunk, amely nem illeszkedett az ötéves kutatási
tervünkbe.

R: – Bemutatnád röviden ennek a tervnek a fõbb elemeit?
TK: – A lényegét már elmondtam. Tartalmát tekintve 10 témakörre

osztottuk a feladatokat és ezeket konkrét kutatási programokra, tervekre
bontottuk. Ezek a következõk: 1. A szlovákiai magyar társadalmi és kulturális
intézmények átalakulása, 2. Sajtó és könyvkiadás, 3. Az oktatásügy és intézmé-
nyei, 4. Népesség és társadalmi szerkezet, 5. Politikai szerkezet, 6. A szlováki-
ai magyarok jogállása, 7. Nemzettudat, identitás és értékrend, 8. Kultúra és
mûvelõdés, 9. Populáris kultúra, 10. Régiók és gazdaság. Egy 150 oldalas
anyagról van szó, amely iránytûként szolgál az egyes projektek és a bérmun-
kák szempontjából. Az anyagi eszközeink még mindig nem engedik meg,
hogy szisztematikusan, évekre lebontva teljesítsük a tervet, lehetõségeinkhez
mérten inkább mozaikszerûen, amolyan puzzle-módjára pótoljuk a hiányzó
részeket.

R: – A Fórum intézményeinél milyenek a tulajdonviszonyok? Ez egy alapít-
vány, élén kuratóriummal?

TK: – Nem. Ez egy nonprofit intézmény, jogi személyek társulása. Tu-
lajdonjogilag társasági tulajdonról van szó. A két alapító intézmény delegál
két-két személyt a közgyûlésbe, és ez a szerv gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

256 BESZÉLGETÉS TÓTH KÁROLLYAL



Dönt alapszabály-módosításról, költségvetésrõl, éves tervrõl, kinevezi az
igazgatót, stratégiai kérdésekben kimondja a végsõ szót. De sose szûkítettük
le a döntéseket erre a négytagú testületre. A tényleges döntések a Tudomá-
nyos Tanács kezében vannak, amely a részlegek és projektumok vezetõibõl te-
võdik össze. 10-15 fõs testület ez, melynek összetétele az intézet meghatáro-
zó programjai szerint alakul. Általában a stratégiai döntésekbe minden mun-
katársunkat bevonjuk, hogy megfelelõ csapatmunka alakuljon ki. Erre sose
sajnáltuk a pénzt. Évente legalább egyszer elvonulunk néhány napra egy üdü-
lõbe, hogy végiggondoljuk, hol is tartunk, merre kell mennünk. Ilyen volt
a már említett kokavai találkozó, de az ötéves tervünket is így alakítottuk ki.

R: – A somorjai székházatok emeletráépítése kapcsán több helyrõl azt hallottuk,
hogy a Fórum valójában az adományozó, Hunèik Péter magánvállalkozása, vagy leg-
alábbis ide fektette be a TV Nova-ból kapott pénzét.

TK: – Péter bármit megvehetett volna Ehelyett befektetett egy kutató-
intézetbe, ami, be kell látni, a legveszteségesebb vétel, vagy vállalkozás. Miért
tenne valaki ilyet, ha csak egy csöppnyi esze is van. Nem vállalkozás volt ez,
hanem teljesen önzetlen adomány, amit magam is csak akkor hittem el igazá-
ból, amikor a számlánkon volt a pénz. Péter egyébként rengeteg más dolog
mellett két intézményt szponzorált. Létrehozott egy kulturális központot
szülõvárosában, Ipolyságon, és egy komoly, több milliós nagyságrendû ado-
mánnyal támogatta meg a Fórum Intézetet.

A megállapodásunk az volt, hogy szigorúan adományt ad. Ez azt jelenti,
hogy a pénz felhasználásáról a Fórum Kisebbségkutató Intézet közgyûlése
dönt. Miután ezt tisztáztuk, és az adomány megérkezett az intézet számlájá-
ra, Péternek felajánlottam, hogy az intézeten belül vezesse az Interetnikus Ku-
tatások Központját. Ezt így láttam korrektnek. El is fogadta. De meg kell
mondjam, alig látjuk. Minden olyan precedens értékû lépést el akartunk ke-
rülni, ami komolyabb támogatás esetén „megvehetõvé” teszi, vagy teheti a jö-
võben az intézetet. Azóta sem fogadtunk el más feltételek mellett magánado-
mányokat. Voltak olyan ajánlatok is, amelyek fejében a döntéshozatalban kö-
veteltek helyet maguknak a szponzorok, amit határozottan elutasítottuk,
pedig nagyon kellett volna minden korona. Egy könyvtár, levéltár, dokumen-
tációs tevékenység mindig veszteséges lesz, ha valaki ezeket fel akarja számol-
ni, mondván, hogy veszteséges, azzal nem állunk szóba. Ez egy közintéz-
mény, és nem vállalkozás. Egyébként nem panaszkodhatunk, azóta komoly
vállalkozói körök értették meg ezt az érvelést, és remélhetõleg további
adományokra számíthatunk a jövõben.
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R: – Nem jelentett törést, hogy a Fórum szlovákiai magyarságkutató intézmény-
ként indult – és az ötéves programotok is erre vonatkozott –, ám idõközben a szlovákiai
kisebbségkutatás intézményévé váltatok?

TK: – Épp ellenkezõleg. Magyarságkutatást lehetetlen úgy végezni,
hogy nem látjuk a tágabb kontextust: a többi kisebbséget, vagy a magyarok és
a többségi nemzet viszonyát. Folyamatosan voltak interetnikus kutatásaink,
elméleti szakirodalmi könyvtárat építettünk a nemzetiségi kérdéskörrel kap-
csolatban stb. Ez a kezdetektõl jelentkezett minden kutatásunkban, csak ne-
vet adtunk a gyereknek, megfelelõ részlegek kialakításával intézményesítet-
tük. A végsõ formáról 2002-ben döntöttünk, és ebben a döntésben nem kis
szerepet játszott a piacképesség fenntartásának mérlegelése: ha már kisebb-
ségkutatással foglalkozunk, legyünk mi a kisebbségkutató intézet Szlovákiá-
ban, ilyen ugyanis nincs nálunk.14 Az EU-csatlakozás küszöbén ez nem elha-
nyagolható „útlevél”. Szakmailag is kihívás - ha mindenkirõl tudjuk azt, amit
tudni akarunk, akkor magunkról is sokkal többet tudhatunk. Persze látni
kell, hogy a 15 százaléknyi nemzeti kisebbségbõl 10 százalék a magyar.

R: – A Fórum Intézet felfutása mennyiben köthetõ össze azzal, hogy Szlovákián
belül alulreprezentált, szervezetlen, azaz gyönge a magyar civil társadalom és gyakorlati-
lag ti vagytok képesek megszerezni az ide szánt forrásokat?

TK: – A lehetõség mindenki számára adott volt, és ma is az. Pályázatok
esetében nem lehet monopolhelyzetbe kerülni. Amikor mi a civilképzési
programunkat elindítottuk a Fórum Információs Központban (A szlovákiai
magyar intézmények hatékonyabb mûködése címmel), megnéztük, hogy a PHA-
RE-programhoz, a Soros Alapítványhoz, az amerikai alapítványokhoz – me-
lyek jelen voltak Szlovákiában –, hány magyar intézmény pályázott. Kiderült,
hogy mindössze négy: a Fórum Intézet, a Márai Alapítvány, a Selye János Lát-
hatatlan Kollégium és a RÉVesek Komáromból. Ezek közül is a legerõsebbek
mi voltunk, meg a Márai Alapítvány. Elkezdtük vizsgálni, hogy miért van ez
így. Kiderült, hogy a magyar szervezetek nem tudnak pályázni, a hatékony pá-
lyázáshoz alapvetõ ismeretek hiányoznak: jogi jártasság, könyvelés, belsõ
szervezeti struktúra kialakítása, külsõ és belsõ kommunikáció, marketing,
adománygyûjtési ismeretek és stratégiák, pályázatfigyelés, pályázatírás, a pá-
lyázatok megvalósítása, az elszámolásokkal kapcsolatos ismeretek stb.

A szlovákiai magyar szektor rendkívül alulreprezentált volt Szlovákiá-
ban, és máig is az. Ha megnézzük, hogy abban az idõszakban 14 ezer civil
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szervezet volt bejegyezve Szlovákiában, és ebbõl csak mintegy 200 volt a ma-
gyar (tehát olyan önálló jogi személy, amely egyáltalán pályázhat), világossá
válik, hogy mirõl beszélek. Ha ezt a magyarok számarányának megfelelõen
számolnánk (10 százalék), akkor 1 400 bejegyzett magyar civil szervezetnek
kellett volna lennie 1999-ben Szlovákiában. (A kép persze nem volt ennyire
tragikus, hiszen csak a Csemadoknak több mint 400 alapszervezete volt, meg-
annyi öntevékeny csoporttal. De ezek nem voltak jogi személyek, tehát nem
pályázhattak.) De még a lehetséges 200 szervezetbõl is csak négy pályázott
akkoriban a nyugati alapítványoknál.

Köztudott, hogy a szlovákiai civil szektor nagyon szervezett és nagyon erõs.
De ebben nem volt jelen a magyar szektor. Ennek az okait kutatva nagyon sok té-
nyezõt lehet felsorolni. A magyar szervezetek 1989 után elsõsorban Magyaror-
szág irányába tájékozódtak, ide kötõdött az egész kapcsolatrendszerük. Vannak
más tényezõk is. A szlovák szektor sem vett tudomást a magyar szervezetekrõl,
nem számolt velük, idegen elemként kezelte. Amikor a magyar szervezetek is
kezdtek meghívásokat kapni az egyes képzési programokra, a nyelvi akadályo-
kon túl fontos szerepet játszottak az anyagiak. A képzések, amelyek egyre inkább
fizetõsek voltak, legközelebb Nyitrán, Besztercebányán, Kassán zajlottak - a ma-
gyar szervezetek az útiköltséget sem tudták kifizetni, hogy eljussanak ezekre
a képzésekre. És sorolhatnám az okokat.

Ennek tudatában döntöttünk úgy, hogy egy magyar nyelvû, az egész
Dél-Szlovákiára kiterjedõ képzési programot szervezünk a magyar civil szer-
vezetek számára (Nagy Myrtil és Kulcsár Mária nevéhez fûzõdik a program
megtervezése). Speciális képzési program volt ez, amelyet késõbb akkreditál-
tattunk. Minden képzésünket azzal kezdtük, hogy mi a hálót hozzuk, nem
a halat, és a magunk konkurenciáját neveljük ki. Ami nem volt igazából kon-
kurencia, mert nyitott és szabad volt a piac. Ma már más a helyzet, tényleg
konkurenciát jelentenek az általunk képzett szervezetek számunkra, mert
tudnak pályázni, és mert az alapítványok immár nem a hozzánk hasonló köz-
ponti szervezeteket támogatják, hanem a kisebb régiókban mûködõket.
De ez sem nagy gond, hiszen kooperálunk velük, és nagyon hasznos együtt-
mûködés van közöttünk. Ezzel válaszolnék a kérdésetekre. Bennünket
akkoriban az zavart, hogy csak mi pályázunk, mert láttuk, hogy a magyar
szervezetek milyen komoly erõforrásoktól esnek el.

Miközben a magyar szervezetek az Illyés Közalapítványnál átlagban
30–50 ezer Ft-nyi támogatást nyertek évente, a néhány 100 ezer Ft pedig már
kiemelkedõen nagy összegnek számított, a nyugati alapítványoknál viszont
az igényesebb pályázatokkal dollárban vagy márkában, késõbb pedig euróban
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lehetett hozzájutni ezekhez az összegekhez. Persze ehhez nemcsak
nyelvtudásra volt szükség, hanem sok minden egyébre is.

A képzési programunk nagyon sikeres volt. Négy helyszínen valósítot-
tuk meg (Kassa, Rimaszombat, Komárom, Érsekújvár), most épp Bodrog-
közben zajlik. És további három speciális, immár az EU-s alapokra összpon-
tosító képzésünk van akkreditálás alatt. Tankönyvet írtunk, létrehoztuk a szlo-
vákiai magyar szervezetek internetes adatbázisát, négy irodát mûködtetünk,
több partnerintézmény továbbítja a szolgáltatásainkat (internetes hírlevél,
konzultációk, pályázatírási segítség, inkubátor programok stb.) a kisebb,
természetes régiókba.

R: – Mennyiben jelent új helyzetet a komáromi egyetem?
TK: – Ez mindenekelõtt nagyon nagy esély. A komáromi Selye János

Egyetemi Központ létrejötte egészen más alapokra helyezte a Magyarország
támogatta felsõoktatási képzést és támogatást Szlovákiában, mint az volt a vá-
rosi egyetemek esetében. A városi egyetemek egyfajta hétvégi konzultációs
központokként mûködtek. A két kihelyezett kar (Közgazdasági Egyetem,
Mûegyetem) nappali képzésben egyetemi képesítést ad. A Komáromi Városi
Egyetem fõiskolai színtû, ami fõleg a pedagógusok esetében elhelyezkedési
problémákat okozott. Szlovákiában csak egyetemek vannak, tehát magiszteri
képzés folyik.

Az Egyetemi Központ létrejötte nem olyan nagy volumenû vállalkozás,
mint a Sapientia Egyetem, nem is önálló intézmény, de megalapozója a jöven-
dõ Selye János Egyetemnek. Hatalmas munka folyik az egyetem infrastruktú-
rájának a kialakítása terén. Most érte el – a harmadik évfolyam kerül felvétel-
re – az egyetemi vezetés, hogy kiépült a tanári kar, stabilizálódtak a viszonyok.
A magunk részérõl szerzõdéses viszonyra törekszünk, az egyetem egyik kuta-
tói háttérintézménye szeretnénk lenni. Már több közös kutatási programunk
volt, s ezt a gyakorlatot a jövõben folytatni kívánjuk. Az Etnológiai
Központunk hamarosan az egyetem épületébe költözik.

R: – Mennyire tudja a Fórum Intézet és folyóirata, aFórum Társadalomtudo-
mányi Szemle integrálni a fiatalokat, a bedolgozáson túl? Hiszen nemrég indult egy
újabb lap is Komáromban Pont címmel.

TK: – Az integráció és a fiatal kutatók kérdése nem a folyóiratunk
ügye, hanem az intézeté. A folyóiratba írni kell, a szerzõk oda nem bedolgoz-
nak, hanem kutatási eredményeket közölnek. „Fórum” ez a tudományos
élet, a kutatók és a tudományos mûhelyek számára. Sok elemzést, tanul-
mányt visszautasított, vagy átdolgoztatott a szerkesztõbizottság az elmúlt
években, de ebben sose játszott szerepet az életkor, épp ellenkezõleg. Nem
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tudom, hogy hány fiatal kutatónak az elsõ publikációs lehetõséget a Fórum Tár-
sadalomtudományi Szemlében, ezt, hogy úgy mondjam, „nem számoltuk
meg”. De sok volt ilyen.

A Pont folyóirat megjelenését nagyon fontos eseménynek tartottuk,
olyannyira, hogy jelen is voltunk az elsõ szám bemutatóján. Nem lehet kon-
kurencia számunkra. Ez a közösség a múltban is elbírt volna több ilyen jelle-
gû folyóiratot, sajnos, nem jöhettek létre.

A kérdésetek, azt hiszem, nem is teljesen erre vonatkozott. Az utánpótlás
már egy összetettebb dolog. Szlovákiában ma két magyar szociológus van és
mintegy tucatnyi szakképzett néprajzos. Tavaly voltunk Liszka Józseffel Ko-
lozsvárott, ahol az egyetemen az elõadása kezdetén megjegyezte, hogy abban
az egyetlen néprajzos évfolyamban, ahol elõadott, annyi jövendõ magyar nép-
rajzost lát, mint amennyi az elmúlt nyolcvan évben Szlovákiában volt és van.
Hát ez a helyzet.

Nagyon nehéz a mai viszonyok között megszólítani a fiatalokat. A mi
generációink, tanulva az elmúlt negyven év tapasztalataiból, intézményori-
entáltak. Érzik, tudják, miért fontos stabil hátteret biztosítani a kutatások-
hoz. A Fórum Kisebbségkutató Intézet egész története errõl szól. A fiatalok
központi fogalma a karrier, az egyéni szakmai elõmenetel. Külön intézmé-
nyek foglalkoznak karrierépítéssel. És ez biztosan jogos. Az egyik hónapban
politológusként, a másik évben szociológusként, megint máskor trénerként
jelenik meg valaki. És ehhez minden szakképzettséget is megszerez, vagy itt-
hon, vagy más egyetemeken. Csak egy dolog hiányzik, a hazai szakirodalom
ismerete. Ma, ha bejön egy fiatal kutató az intézetünkbe, úgy kezel bennün-
ket, mint tudásforrást. És csodálkozik, ha valamit nem talál meg. A mi fiatal
munkatársainkkal is nagyon nehéz volt megértetnünk, hogy itt nem egy
kész kiszolgáló intézményrõl van szó, hanem intézményépítésrõl. Ez nem
egy nagy múltra visszatekintõ Egyetemi Könyvtár, hanem egy olyan könyv-
tár, amelyet közösen alakítunk és fejlesztünk. Hosszú idõnek kellett eltelnie
ahhoz, hogy a fiatal munkatársaink minden fontos könyvbõl kettõt vegyenek
meg külföldön, vagy azt az egyet a könyvtárnak vegyék, mert ott õk és sokan
mások is használhatják azt.

Most fiataloknak címzett ösztöndíjprogrammal kísérletezünk, ami
iránt nagy az érdeklõdés.

Igyekszünk sok fiatallal együttdolgozni, a kérdezõbiztosaink egyetemis-
ták, fõleg a Selye János Egyetemrõl. Számunkra a fiatal kutató az, aki hajlandó
éveket szentelni egy tutor mellett arra, hogy szakmailag megfelelõ hátteret
szerezzen, és részt vegyen egy olyan intézmény építésében, amely újabb és
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újabb kutatóknak jelenthet majd hasonló szakmai hátteret, miközben termé-
szetesen megszerzi a megfelelõ szakmai fokozatokat és komoly tudományos
eredményeket ér el.

R: – Vajon benneteket mennyire tudott integrálni a magyarországi tudománypo-
litika, tudományszervezés?

TK: – Két részre kell bontani a választ. Az egyik az, hogy nem szeret-
nénk, ha projekt- vagy bérmunkafüggõ lenne az intézet. Folyamatos stabil
mûködést szeretnénk megteremteni. Csak akkor válogathatunk a munkák-
ban, ha van stabil hátterünk. Az olyan kutató, aki több évtizedes tapasztalattal
rendelkezik, felvállalhat-e kérdezõbiztosi feladatokat? Nem megalázó ez?
Ez komoly feszültségeket okozott az intézményen belül is. Mégis folyamato-
san rákényszerülünk az ilyen munkákra. Nagy pazarlása ez a szellemi erõfor-
rásoknak. Zavar mindenkit. Itt Budapest-függõ viszonyokról van szó.

A másik dolog, hogy általában Kárpát-medencei kutatásokba kell bekap-
csolódjon az intézet, ami jó és fontos is. Az ilyen demokratikusnak tûnõ prog-
ramokban azt mondja a partner, mindegy ki az, hogy van egy Kárpát-meden-
cei kutatás, és ti fogjátok csinálni a szlovákiai részét. Erre vonatkozólag meg-
kapjátok a teljes kutatási anyagot, és azt csináltok vele, amit akartok, úgy
dolgozzátok föl, részt vehettek az összegzésben. Ezt teljesen korrekt viszony-
ként értékelik Budapesten. Számunkra azonban nem teljesen az. A követke-
zõk miatt. A kutatásnak a koordinációja Budapesten történik. Általában egy
Kárpát-medencei kutatás 5-6 partnert jelent, de fõleg a budapesti partnernek
a szándékait tükrözi. Következésképpen mi hiába kérdezzük le Szlovákiát, hi-
ába kapjuk meg a szlovákiai adatokat, azt a kérdõívet nem mi állítottuk össze,
nem a mi szándékainkat, nem a mi értékeinket, nem a mi kutatási céljainkat
tükrözi. Következésképpen nagyon keveset tudunk belõle hasznosítani.
Ez a probléma mindig megjelent eddig.

Értem ezeket a pesti szempontokat, de nekünk a javaslatunk egészen
más lenne. Sok nyugat-európai, nemzetközi programban részt vettünk az el-
múlt idõszakban, és ott például föl sem merült, hogy Londonból fogják koor-
dinálni a kutatást. Vagy akármilyen programot. Tehát a mi elképzelésünk az
lenne, hogy egy ifjúságkutatás, vagy egy kulturális kataszter esetében mi föl-
vállaljuk a civil szférát, vagy a vállalkozói témákat, amiben a mi szakembere-
ink otthon vannak. És akkor Somorjáról lenne koordinálva a kutatásnak ez
a része. Egy másik része Kolozsvárról, vagy Csíkszeredáról, vagy éppen Buda-
pestrõl. Tehát ne legyen egy központ a Kárpát-medencében, hanem több
központból történjen a koordinálás, mint ahogy a legtöbb nyugat-európai
pályázatban, programban mûködik.
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R: – Ilyen helyzetben azonban mindig felmerül az összehasoníthatóság kérdése.
TK: – Az összehasonlíthatóság nem vész el, hiszen kooperálunk, min-

dent közösen csinálunk. Csak az egyes részeknek nem csupán budapesti fele-
lõsei vannak. Ez azt jelenti, hogy mi szervezzük meg a csapatot, a szakmai
megbeszéléseket, részt veszünk a közös megbeszéléseken, összegzéseken. És
a szakmai felelõsség is a miénk.

R: – Szerinted ez miért talál elutasításra Budapesten?
TK: – Nem tudom. De nem is elutasításra talál, még nem találták fel.

Valószínûleg anyagi vonzatai lehetnek, meg szakmai félelmek is közrejátsz-
hatnak. Nem érzik úgy, hogy képesek vagyunk rá. Pedig ha nem osztják le
ránk a feladatot, akkor nem is lesz alkalmunk megtanulni. Hibák történhet-
nek, a kudarcokat meg kell élni. Azt szoktam erre mondani, hogy Pesten is
láttam már villamost elromolni.

R: – A Ti oldalatokról nézve, miként lehetne hatékonyabbá tenni a tudományos
kutatások magyarországi támogatását?

TK: – Ahhoz elõször a jelenlegi helyzetet kell alaposan elemezni. Erre
most nincs sem tér, sem idõ. Egyébként készül egy felmérés a kutatási és fej-
lesztési támogatások hatékonyságáról. Ennek az eredménye kiindulópont le-
het a jövõben.

Ami látható, hogy a támogatásoknak hosszútávon kell eredményesnek
lenniük. Minden támogatás befektetés is egyben. Jelenleg a támogatások
rendszere nagyon felaprózódott. Ennek megvannak az elõnyei, mindenki
eséllyel indulhat egy ösztöndíj vagy adomány elnyeréséért, de számos árnyol-
dala is van: nem csatornázódnak be az eredmények. A pályázatot kiíró intéz-
mény, ahova be kell érkeznie az eredménynek, nem tudományos, hanem ado-
mányosztó intézmény. Itt még a kötelezõen beszolgáltatott publikációk,
kéziratok sorsa is bizonytalan. És sorolhatnám.

Közvetítõ, megfelelõ szakmai felkészültséggel rendelkezõ intézmények-
re lenne szükség (esetleg többre is, hogy ne legyen centralizált a rendszer),
amelyek a pályázataikon keresztül, de a maguk hosszú távú programjaik men-
tén hasznosítanák az adományokat és a kutatási eredményeket is. Amolyan
bázis kutatóintézményekre gondolok. Ezeket akkreditáltatni lehetne, megfe-
lelõ kritériumrendszer kialakításával kiválasztani. Van egy csúnya szó: a reg-
ranting, nos, ezek olyasfajta újraelosztó intézmények lennének, ahol az ered-
mények többszörösen hasznosulhatnának, hiszen a könyvtárban, kézirattár-
ban mindenki számára elérhetõek lennének. De maguk a kutatások is egy
kontextusban jönnének létre, egymást kiegészítve és erõsítve. Ehhez azon-
ban jól mûködõ intézmények is kellenek, amelyek menedzselni és
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adminisztrálni tudják ezeket a programokat, és fõleg hasznosítani az eredmé-
nyeket. A folyamatos intézménytámogatás nagyon fontos, kiszámítható kuta-
tói pályákat jelent, és tervezhetõ eredményeket. Nekünk is az a legfõbb gon-
dunk, hogy a munkatársainkat az egyes projektekbe kell behelyezni, és ezzel
legfeljebb egy, jó esetben másfél éves perspektívát tudunk számukra garantál-
ni. Ez nem elég, egy kutatómunkához megfelelõ környezet és biztos
egzisztenciális feltételek kellenek. Több évre. Megint egy csúnya kifejezéssel
élve: normatív támogatásra is szükség van, ami kiszámítható, amivel
kalkulálni lehet.

R: – Felvetõdik a kérdés: lehet-e ilyen feltételek között ellenõrizni a teljesít-
ményt? A normatív támogatásoknál mindig az az elvárás, hogy legyen valamiféle teljesít-
mény. Ha pedig a csak a teljesítményt kérjük számon, akkor állandósulhat a bérmunka.
A kettõ között lehet egyáltalán egyensúlyt teremteni?

TK: – A támogatást csak kutatói bérekre szabadna fordítani, megpályáz-
tatott ösztöndíjak formájában. Tehát nem az intézmény eltartására. Az intéz-
mény tartsa el önmagát. Az intézményben is létre lehet hozni egy kuratóriu-
mot, amelyik kimondottan a felhasználást fogja koordinálni, illetve a kutatási
terveket fogja megszabni.

Van egy olyan lehetõsége is a normatív támogatás hatékonnyá tételének,
amikor annyi támogatást kap az intézmény, amennyit pályázatok, egyéb mun-
kák kapcsán már biztosított. Tehát megduplázzuk a bevételeit. Igazatok van
abban, hogy a normatív támogatás kényelmessé teszi az intézményt, minek
törje magát, ha mindig biztosan megkapja a pénzét. A dupla vagy semmi meg-
oldás ösztönzi az önfenntartást, ugyanakkor megsokszorozza és stabilizálja
a lehetõségeket.

És mindig a produkció a fontos, a kimenet, az eredmények. Egy folyama-
tosan bõvülõ könyvtár, levéltár, munkatársi kör, kapcsolatrendszer, és persze
a publikációk. Én a publikáción kívül semmi másban nem látom mérhetõnek
vagy maradandónak a kutatási eredményeket. Egy tanulmány, egy önálló kö-
tet, monográfia, kézzel fogható valami, az könyvtárat, további kutatásokat is
jelent. Minden más elfelejtõdik. Öt év múlva senki sem fog tudni semmit

arról a nagyszerûen végrehajtott programomról, amelybe 50 kérdezõbiztos,
több kutató és adminisztratív személy kapcsolódott be. Az élmény szintjén
persze fontos a részvevõk számára, hiszen sikeres volt, de ami megmarad
belõle, az csak a könyvespolcon keresendõ.

R: – Programjaitokat, kiadványaitok közül szerinted melyeket voltak a legfonto-
sabbaknak az utóbbi három évben?
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TK: – Sok ilyen van. Nagyon fontosnak tartom, hogy a kezdetektõl
könyvsorozatokat adunk ki, ami szisztematikus munkát követel meg min-
denkitõl, és követhetõvé teszi az eredményeket. Az egyik legfontosabb kiad-
ványunk Liszka József A szlovákiai magyarok néprajza c. monográfiája. Közel
négy éves munkája fekszik benne az intézetnek, a szerzõnek pedig két évtize-
des. Azért is fontos ez a kiadvány, mert egy éven belül szlovákul és németül is
sikerült megjelentetnünk. Ilyenre a szlovákiai magyar könyvkiadásban még
nem volt példa. Nagyon fontos volt a könyvtár törzsállománya kataszterének
megjelentetése könyv formájában és az interneten. Minden kutató elõre tájé-
kozódhat, hogy mit kereshet nálunk. Hasonlóan fontosnak tartom a telepü-
lésszintû internetes adatbázis kialakítását, ez ma már elérhetõ mindenki szá-
mára. 2880 település adatait dolgozzuk fel fokozatosan. Eredmény a Fórum
Társadalomtudományi Szemle öt évfolyama is, mert az induláskor sokan egy
évet sem adtak neki. A legfontosabb azonban az intézmény léte, az itt zajló

folyamatos munka.
R: – Vannak kudarcaitok vagy megfeneklett kutatásaitok?
TK: – Egy nagy kudarcunk van a sok-sok kicsi között: szlovák–magyar

történelemkönyv. Mindenkinek nagyon tetszett, államközi megállapodások
születtek róla, ennek ellenére évek óta húzódik a létrejötte. Már három évvel
ezelõtt meg kellett volna jelennie. Talán jövõre elkészülhet.

R: – 1996-tól kezdve nem túl sok publikációd született, mert menedzser szerep-
be belekényszerültél. Te nem szorongsz attól, hogy publikációk sorozata helyett szervezõ-
munkát végzel?

TK: – Igyekszem publikálni, most a civil szektorral, az intézményes-
üléssel, ennek fontosságával, az „intézményi léttel” foglalkozom, és ezt sze-
retném folytatni. De a menedzseri lét már nem zavar. Ezzel lelkileg nem fog-
lalkozom, mert van egy megragadó példám, amely valahol igazol és megerõ-
sít: amikor Végh Laci megkapta a Márai Alapítványtól a Nyitott Európáért
Díjat, Liszka József méltatta õt. Azt mondta róla, hogy életében nem írt egyet-
len könyvet sem, de minden könyvben benne van. És minden könyvben
meg kellene említeni a nevét, valahogy így: ennek a könyvnek az alapanyagát
Végh László hozta az asztalomra a Bibliotheca Hungaricában, és abból csinál-
tam ezt a munkát. Laci megbékélt ezzel a helyzettel. Morog a kutatókra, mo-
rog a sok-sok könyvre, csinálja a dolgát, miközben körülötte 8-10 ember írja
a könyveit. A menedzseri tevékenység is valami ilyesmi, csak ezt
a könyvekben is ritkábban emlegetik, de talán ettõl szép.

R: – Köszönjük a beszélgetést!
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MÛHELY

KÓSA ANDRÁS

Kisebbségi oktatással kapcsolatos
panaszok az oktatási jogok biztosának
hivatalában

Az oktatás az ország egyik legnagyobb szolgáltató rendszere, amely-
nek a kötelezõ feladatok ellátása mellett egyre inkább az igénybe-

vevõk sajátos érdekeihez kell igazodnia. Ebben a szolgáltató rendszerben
jut kiemelkedõ szerep az Oktatási Jogok Biztosa Hivatalának, amely a ma-
gyar közjogi rendszerben egyedülálló intézményként kezdte el mûködését
1999. december 1-jén. Az oktatás közvetlenül érinti több millió ember sor-
sát, ami megalapozottá teszi egy ilyen átfogó, de mégis részterületet felöle-
lõ ombudsman-jellegû intézmény létrejöttét. Oktatással kapcsolatos „nép-
ügyvédi” intézmény nemcsak Magyarországon nem mûködött elõtte, de
más országokban is elvétve találhatunk hasonlót, éppen ezért az egész in-
tézmény elindításában, felépítésében és mûködésében meghatározó szere-
pe volt az elsõ éveknek. Itt az ideje hát, hogy több mint három éves mûkö-
dése alapján a kisebbségi oktatás – nemzeti és etnikai kisebbségek, vala-
mint az anyaország oktatási intézményeiben jelen lévõ határon túli magya-
rok – területén is egyféle egyenleget állítsunk fel, amely nem utolsó sorban
átfogó képet nyújthat a kisebbségi oktatással kapcsolatos panaszokról.
Az alábbiakban a hivatalhoz beérkezõ panaszok alapján szeretném megvilá-
gítani a magyar oktatás ezen speciális területén jelentkezõ gondokat, jogsé-
relmeket. A statisztikai összegzésen túlmutatva néhány kategória felállításá-
ra törekszem, amelyek átfogó csoportot alkothatnak egy-egy gyakrabban
elõforduló esettípusra a kisebbségi oktatás kérdésében. Az Oktatási Jogok
Biztosának Hivatalához beérkezõ immár több mint kétezer ügynek csak
kis része érinti a kisebbségi oktatás területét, azonban ezek kiterjednek a le-
hetõ legtöbb részletre, így lehetséges átfogó következtetés levonása is,

hiszen nagy valószínûséggel minden olyan részprobléma eljut a hivatal-
hoz, amely ma a kisebbségi oktatás területén megjelenik.



Mindenekelõtt azonban a hivatal sajátos mûködésének rövid bemutatá-
sával kell kezdenem, hogy követhetõvé váljon a felmerülõ problémákkal kap-
csolatos lehetséges eljárási menet, az oktatási jogok biztosának hatásköre,

hiszen nem minden panasz jut el a jogorvoslás szintjére, vannak olyan pana-
szok, amelyekrõl késõbb kiderül, hogy a folyamatban nem is sérültek az okta-
tási jogok, vagy annak orvoslása nem tartozik a hivatal hatáskörébe.1 Az om-
budsmani jogvédõ intézmények legfontosabb sajátossága abban rejlik, hogy
az állam hozza létre annak érdekében, hogy saját állampolgárait önmaga túlka-
pásai ellen védje. Az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala az oktatási jogok sé-
relme vagy annak közvetlen veszélye esetén járhat el. Vizsgálatot, eljárást in-
díthat az Alkotmány kulturális jogokat garantáló 70/F. §-a és 70/G. §-a, vala-
mint a közoktatásról, a felsõoktatásról és a szakképzésrõl szóló törvényekben
biztosított jogok, illetve azok tartalmát és garanciáit rögzítõ más jogszabályi
rendelkezések megsértése, vagy annak közvetlen veszélye esetén. Az egyes
esetek bemutatásakor fontossá válik majd, hogy a hivatal feladatkörébe nem
tartozik a jogértelmezés.

Fontos megemlíteni, hogy az oktatási jogok biztosa nemcsak a már bekö-
vetkezett, illetve fennálló jogsérelmek esetén indíthat vizsgálatot, hanem ak-
kor is, ha oktatási jogsérelem közvetlen veszélyérõl szerez tudomást. Termé-
szetesen sokkal gyakoribb, hogy a panaszos akkor fordul a hivatalhoz, ha már
a jogsértés megtörtént, vagy úgy értékeli, hogy jogsértés történt, de arra is
volt példa, hogy lehetséges jogsértés bekövetkezésének közvetlen veszélye
miatt érkezett beadvány. Mindezekbõl látszik, hogy az oktatási jogok biztosa
az országgyûlési biztosokhoz hasonló jogvédelmet lát el, vagyis az oktatási jo-
gok biztosának eljárása nem válthatja ki a jogszabályokban biztosított jogor-
voslati lehetõségek igénybevételét, jellegénél, eszközrendszerénél fogva csak
kivételes jogvédelmi szerepet vállalhat. Ugyanakkor nem folytathat vizsgála-
tot, ha az ügyben bírósági eljárás indult, vagy már jogerõs bírósági határozat
született. Ezt a jogbiztonság és a hatalommegosztás alkotmányos elve is
megköveteli.

A hivatal mûködését szabályozó rendelet2 a vizsgálat megindításának két
útját biztosítja. Az eljárás indulhat kérelemre, amikor az oktatás szereplõjé-
nek (gyermek, tanuló, hallgató, kutató, pedagógus, oktató, szülõ vagy azok
közösségei) érintettsége feltétele a vizsgálat megindításának, vagy indulhat
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1 Hatáskör hiányában 2001-ben a hivatalhoz érkezett panaszoknak több mint a felét kellett
elutasítani.

2 Az Oktatási Jogok Biztosa Hivatalának feladatairól és mûködésének szabályairól szóló
1999. évi 40. sz. OM rendelet.



hivatalból, amikor az oktatási jogok biztosa saját kezdeményezésére indít vizs-
gálatot, ha egy jogszabály, intézkedés vagy annak elmulasztása során súlyos
vagy az állampolgárok nagyobb csoportját érintõ jogsérelem, illetve annak
közvetlen veszélye áll fenn.

A hivatalhoz eddig beérkezett több mint kétezer ügy olyan, amikor a pa-
naszos közvetlenül érintett és írásban fordul a hivatalhoz, nem tartoznak bele
azok a telefonos vagy elektronikus levél formában lefolytatott segítségnyújtá-
sok, tanácsadások, amelyek nem regisztrálódnak panaszként. A kisebbségi ok-
tatás jelen vizsgálata nem kerülheti meg azokat az eseteket sem, amelyek kifu-
tása a megkeresõ tájékoztatásában merül ki, hiszen társadalmi szempontból
a tájékoztatás hiánya legalább olyan fontos, mint a konkrét jogsérelem, az in-
formációhoz való hozzáférés is jelenthet önmagában jogsérelmet. Ide kapcso-
lódik az oktatási jogok biztosának azon kezdeményezése, hogy a hozzá érke-
zõ panaszokat kisebbségi nyelven is fogadja, illetve az arra való reagálás az
adott nyelven jut vissza a panaszoshoz, ezzel megkönnyítve a nemzeti és etni-
kai kisebbségi nyelven történõ képzésben résztvevõk lehetõségét. Szintén itt
kell megemlíteni, hogy az oktatási jogok biztosának hivataláról szóló informá-
ciók interneten (www.oktbiztos.hu), illetve információs lapon a tizenhárom
nemzeti és etnikai kisebbség nyelvén is elérhetõk.

Elemzésem alapját a hivatalhoz érkezõ regisztrált és kivizsgált panaszok
képezik, ugyanakkor nem kerülhettem meg a hivatal munkatársainak tapasz-
talatát sem, amely mélyebb betekintést enged a kérdéskörbe.

Ami a kisebbségi oktatást érinti, újabb szûkítést kell végezzünk, hiszen
a közoktatás területérõl érkezõ panaszok elég nagy hányada ugyan a roma ki-
sebbség oktatásával hozható összefüggésbe, azonban az ügyek túlnyomó
többsége nem egyértelmûen csak a roma kisebbséghez kapcsolódik, hanem
önmagában jelenti az oktatási jog sérelmét, függetlenül a jogsérelmet elszen-
vedõ nemzeti vagy etnikai hovatartozásától.

A magyarországi kisebbségek helyzete az oktatás területén is számos vo-
natkozásban eltér egymástól. A nemzeti kisebbségek esetében a kisebbségi
oktatás elsõdleges célja az asszimilációs folyamat lassítása, megfékezése, míg
a roma kisebbséget illetõen a hatékony társadalmi integráció segítése, az esély-
egyenlõtlenségek megszüntetése. E két szakpolitikai célkitûzésbõl adódóan
a roma és nem roma kisebbségi ügyek a lehetõ legkülönbözõbb skálán mo-
zognak, ezért is tartottam fontosnak, hogy külön részben tárgyaljam õket.
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Roma ügyek

Az Oktatási Jogok Biztosának Hivatalához az elmúlt években érkezõ
roma oktatással kapcsolatos panaszok nagy részét hatáskör hiányában el kel-
lett utasítani. Az állásfoglalást, illetve vizsgálat megindítását „megért” ügyek
közül legtöbb diszkriminációs kérdést vetett fel, mindenekelõtt a külön osz-
tályokban való tanításhoz kapcsolódó problémákat. A leggyakoribb a cigány
gyermekekkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés az általá-
nos iskolákban. Az így létrehozott kisebbségi oktatás legtöbb esetben nem
a szülõk kérésére valósul meg és ebbõl adódik jogsértõ volta is, ugyanis a jog-
szabályok ide vonatkozó részei egyértelmûvé teszik, hogy a szülõket megille-
ti az a jog, hogy a gyermeküknek adandó nevelést megválasszák, vagyis a sza-
bad iskolaválasztás jogával éljenek.3 A szabad nevelési-oktatási intézményvá-
lasztás az etnikai és nemzeti hovatartozás szempontjából is mûködik,
ráadásul ebben az esetben a nevelési forma megválasztása egyúttal identitás-
vállalást, illetve annak kinyilvánítását is jelenti.

A kisebbségi oktatásban való részvétel mindig közvetlenül szülõi akarat-
nyilvánításon alapul, ennek megfelelõen az oktatási-nevelési intézetek által
etnikai hovatartozás alapján való önkényes besorolás, csoportképzés jogelle-
nes, nem nevezhetõ kisebbségi oktatásnak. A probléma ebben a formában
rendkívül egyszerûnek tûnik, azonban a Közoktatási Törvény 66. § (5) bekez-
dése kinyilvánítja az igazgató jogát a tanulók osztályba sorolására (elsõ osztály-
ban), amelynek objektív szempontjai lehetnek. A kisebbségi csoporthoz való
tartozás szerinti besorolás (amennyiben nem kisebbségi oktatás, vagyis nem
a szülõk kérik) azonban hátrányos megkülönböztetés, éppen ezért jogelle-
nes. Felsõbb osztályokban ezt a megkülönböztetést valamiféle szintfelmérés-
sel fedik el, amely azonban sok esetben közvetett diszkriminációt tartalmaz.
Közvetett diszkriminációnak nevez a jogirodalom „minden olyan, mindenki-
vel szemben azonos követelményt támasztó, vagy mindenkinek ugyanolyan
jogot biztosító rendelkezést, vagy gyakorlatot, amely egy meghatározott cso-
portra nézve aránytalanul kedvezõtlen, kivéve, ha ez megfelelõ és szükséges,
továbbá ha objektív tényezõkkel igazolható”.4

Legtöbb esetben nem helytálló az elkülönített cigány osztályok létreho-
zásának és fenntartásának pedagógiai okokkal történõ magyarázata sem. Ezek
alapján megállapítható, hogy fõleg kistelepüléseken igen komoly gondot
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3 Lásd az Alkotmány 67. § (2) bekezdése és a Közoktatási Törvény 13. § (1) bekezdése.
4 Oktatási diszkriminációt sérelmezõ panaszok (A kisebbségi ombudsman jelentése a kisebbségek

oktatásának átfogó vizsgálatáról, 1998)



jelentõ kérdések merülnek fel, hiszen a szülõk sokszor abban látják saját gye-
rekük lemaradását, hogy cigány társaik miatt a pedagógiai program nem ha-
lad kellõ sebességgel, ezért néha az iskola vezetõit állítják választás elé: vagy
megoldják a külön osztályt, vagy elviszik a gyereküket az iskolából.5

Mindezekbõl összességében levonható az a következtetés, hogy nagyon
körültekintõen kell különválasztani a roma kisebbségi oktatás identitást erõsí-
tõ, a kisebbségi önazonosság megõrzését elõsegítõ részét, a cigány gyerme-
kek tanulási esélyeit javító felzárkóztató jellegû programoktól. Ez utóbbit
olyan módon kell megszervezni, hogy azok a hátrányos megkülönböztetés,
vagy sarkosabban fogalmazva, a szegregáció esélyére ne adjanak lehetõséget.
A problémával kapcsolatban a kisebbségi ombudsman6 és az oktatási jogok
biztosa is javaslatot tett a törvényhozók felé. Az oktatási jogok biztosához ér-
kezõ ilyen jellegû panaszok esetén a kivizsgálás után megfogalmazott állásfog-
lalást, ajánlást az adott nevelési-oktatási intézmény vezetõje, illetve fenntartó-
ja elfogadta. Bár a problémacsoport nagyon hasonló jegyeket mutat, azonban
az ügyek egyenkénti kivizsgálása rámutathat az eltérésekre, így minden eset-
ben körültekintõen kell eljárni, hiszen nem minden diszkriminációnak tûnõ
eset bizonyul annak, illetve nem minden jogszerûnek látszó lépés felel meg
a jogszabályok összetettségének. Márpedig gyakori eset, hogy a cigány kisebb-
ségi oktatás helyi szintû megszervezéséhez és tartalmához diszkrimináció
kapcsolódik. Ezek a lépések azonban nem csupán oktatási, hanem kisebbség
jogok sérelmét is elõrevetítik, túlmutatnak az oktatás problémakörén és etni-
kai konfliktusok felmerüléséhez vezet(het)nek.

Három éves mûködése alatt a hivatalhoz immár két olyan panasz is érke-
zett, amelyek tankönyvek cigányellenes kijelentéseivel kapcsolatosak. 2000
nyarán egy civil szervezet fordult ilyen jellegû panasszal az oktatási jogok biz-
tosához, azt kifogásolva, hogy egy, az általános iskola ötödik osztálya számára
készült segédkönyv cigányságról szóló fejezete sérti a roma kisebbség méltó-
ságát.7 Az oktatási jogok biztosa három szakértõt (két roma és egy nem roma)
kért fel, hogy vizsgálja meg az említett tankönyvet, majd a szakértõk vélemé-
nyével egybehangzóan alakította ki álláspontját, mely szerint a szöveg „legiti-
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5 Ezzel kapcsolatban lásd: Ladányi János – Szelényi Iván: Adalékok a csenyétei cigányság tör-
ténetéhez. Horváth A. et. al. szerk.: Cigánynak születni: Tanulmányok, dokumentumok.Buda-
pest, Új Mandátum, 2000.

6 Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Országgyûlési Biztosa.
7 „A romák nagy része […] nem tudta és nem is akarta a polgári európai életformát felven-

ni. […] Állítólag õk kínozták meg Dózsa Györgyöt és társait” (47. oldal), vagy: „a cigány-
ság egy részének életére rányomja a bélyegét a bûnözés” (49. oldal) – idézetek a segéd-
könyvbõl.



málja a kirekesztõ magatartást”, így az valóban emberi méltóságot sértõ.
Az említett fejezet tárgyi tévedéseket, romákra vonatkozó kedvezõtlen meg-
fogalmazásokat, valamint elõítéleteket erõsítõ kijelentéseket tartalmaz, ép-
pen ezért az oktatási jogok biztosa a tankönyv visszavonására tett javaslatot.

A tankönyvekben, taneszközökben, illetve segédkönyvekben megjelenõ
jogsértõ kijelentések, megfogalmazások, vagy megjelenítések túlmutatnak
egy-egy tanórai kereten, sok esetben a pedagógus világnézetét támaszthatják
alá. Az a szemlélet, amely a cigányságot – vagy bármely más kisebbséget –,
mint egységes csoportot beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarral küzdõ-
nek minõsíti, közvetett diszkriminációt valósít meg.

Az oktatási jogok biztosának hivatalához érkezõ panaszok bizonyos köré-
nek esetében az érintettek cigány tanulók vagy szülõk, azonban a jogsértés
nem minden esetben kapcsolható össze egyértelmûen az etnikai hovatarto-
zással, így ezekrõl az esetekrõl nem teszek említést. Ezek a problémák ugyan-
olyan elbírálásban részesülnek, mint bármely panasz, azonban jelen tanul-
mány tárgyához nem kapcsolódnak.

A többi magyarországi nemzeti és etnikai kisebbséghez kapcsolódó ügyek

A kisebbségi törvény által elismert további tizenkét nemzeti és etnikai ki-
sebbség adottságai eltérõek, így az anyanyelvi oktatással kapcsolatos panaszok
száma és jellege is nemzetiségenként, illetve etnikumonként eltérõ. A nemze-
ti kisebbségek ma már többnyire szórványban élnek az ország területén – né-
hány, viszonylag homogén településtõl eltekintve az általuk is lakott települé-
seken számarányuk nem haladja meg a 30 százalékot –, az anyanyelv használa-
ta szinte teljesen kiszorult a mindennapokból, a család is veszített korábbi
szerepébõl a kisebbségi nyelv átörökítésében. Ezek a változások történelmi té-
nyekkel és a rendszerváltást megelõzõ kisebbségi politika asszimilációs törek-
véseivel magyarázhatók. Ugyanakkor az oktatási-nevelési intézmények
nyelvmegõrzésben játszott szerepe felértékelõdött, a kultúra ápolása, a nyelv
megtanítása alapvetõen a kisebbségi oktatás feladatává vált. A legfontosabb ki-
sebbségi oktatási célok: az asszimiláció megállítása, az önazonosság felismeré-
se és megõrzése. Ebben a helyzetben a szervezett oktatáson túl a civil szerve-
zetek szerepe válhat jelentõssé.

Mindenekelõtt abból kell kiindulni, hogy „a kisebbséghez tartozó sze-
mélynek joga van anyanyelvének, történelmének, kultúrájának, hagyomá-
nyainak megismeréséhez, ápolásához, gyarapításához, továbbadásához, és
joga az is, hogy részt vegyen anyanyelvi oktatásban és mûvelõdésben. Az
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állam a magyarországi kisebbségek anyanyelvét közösség-összetartó tényezõ-
ként ismeri el.”8 Az Alkotmány ide vonatkozó részébõl, illetve a Nemzeti és
Etnikai Kisebbségi Törvénybõl levezetett gondolat gyakorlati megvalósítása
komoly eltérést jelez az egyes résztvevõk szempontjából.

Bár jelen tanulmánynak nem célja a kisebbségi oktatás helyzetének elem-
zése, azonban a beérkezett panaszok alapján az oktatás e területének egyféle
leltára is elkészülhetne. Éppen ezért nem kerülhetem meg, hogy néhány álta-
lános következtetés levonását. A kisebbségi önkormányzatok nincsenek fel-
készülve a kisebbségi oktatással kapcsolatos többletfeladatok ellátására, amire
abból lehet következtetni, hogy nem minden esetben és nem mindenhol tud-
nak élni a kisebbségi oktatásra vonatkozó széles jogkörükkel, egyetértési jo-
gukkal. Valószínûleg ennek tudható be, hogy ma a görög, a lengyel, az ör-
mény és az ukrán kisebbség Magyarországon nem rendelkezik önálló, anya-
nyelvükön oktató vagy kétnyelvû oktatási intézménnyel. Ennek okát sok
esetben nem az anyaországi támogatás hiányában kell keresni – bár egyértel-
mû, hogy ez is meghatározó –, hiszen az anyaországgal nem rendelkezõ,
ugyanakkor számbelileg is nagyon kis lélekszámú ruszin közösségnek Mu-
csonyban van nyelvoktató általános iskolája. Akad azonban arra is példa, hogy
a kisebbségi önkormányzat él a jogszabály adta lehetõségekkel. Az egyik, az
oktatási jogok biztosához érkezett beadványban a panaszos azért fordul jogor-
voslatért, mert a kisebbségi intézményekbe való felvételi eljárás során rákér-
deztek és regisztrálták a tanuló anyanyelvét, ami szenzitív adat (azaz csak
a szülõ beleegyezésével adható meg). Az adott kisebbségi önkormányzat felis-
merte a visszás helyzetet és panasszal fordult az oktatási jogok biztosához, aki
eljárása során megállapította a jogellenességet. A jogsérelem elkerülése, illet-
ve megszüntetése érdekében az oktatási jogok biztosa javaslattal fordulhat az
oktatási miniszterhez, amit ez esetben meg is tett, minek következtében a mi-
nisztérium a jogszabálynak megfelelõen módosította az ide vonatkozó
követelményeket.

Egy másik általánosítható jelenség, hogy a kisebbségi oktatás többletkölt-
séggel – és egyben többletfeladattal – jár, azonban az ehhez rendelt állami ki-
egészítõ normatívát az oktatási intézmények legtöbb esetben nem megfelelõ
módon használják fel. Több esetben a kisebbségi oktatásra felvett állami nor-
matív támogatást a kétnyelvû iskolákban nem a kisebbségi oktatásra fordítot-
ták. Itt kell megemlíteni, hogy a kisebbségi oktatási intézmények esetében
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rendkívül fontos az anyaországi támogatás megszerzése, ami nem a hiányos
költségvetési támogatásból, hanem sokkal inkább szakmai követelmények-
bõl adódik. Egyértelmûen látszik, hogy azon kisebbségek, amelyek magyaror-
szági oktatásában részt vesznek az anyaországuk intézményei is, sokkal
könnyebben küzdenek meg a kihívásokkal.

Itt merül fel a kisebbségi tankönyvellátás kérdése, ami a legtöbb esetben
nem megfelelõ. Gyakran pedagógusok fordítják le azokat, vagy pedig „im-
portból” származót használnak, amelyek azonban nem minden esetben
egyeztethetõk össze a magyar oktatási szerkezettel, illetve gyakran elavultak.
Természetesen ide kapcsolódik a kisebbségi pedagógusképzés problémakö-
re, hiszen hosszú távon csak akkor biztosítható a nemzetiségi közoktatás szín-
vonala, ha a feladat ellátására a tanárképzés, felsõoktatás is megfelelõen felké-
szül. Az e téren tett lépések eredményeként, az oktatási jogok biztosának ja-
vaslata alapján, ez évtõl a kisebbségek nyelvén is lehet felvételi vizsgát tenni
bármely szakra a felsõoktatásban, ami növeli a nemzetiségi oktatásban részt
vevõk esélyeit. Ezzel a lépéssel évtizedes probléma oldódott meg, hiszen míg
a magyar politika azért küzdött éveken keresztül, hogy a határon túl élõ ma-
gyar kisebbségek anyanyelvükön tanulhassanak az óvodától a legmagasabb
szintig, illetve vizsgáikat is anyanyelven tehessék le, addig éppen Magyaror-
szágon okozott problémát ennek hiánya.

Határon túli magyarok a magyarországi oktatási rendszerben

A kisebbségi oktatás különálló kérdéseként kezelem a határon túli magya-
rok anyaországi oktatásának folyamatát és az ehhez kapcsolódó jelzéseket,
amelyek az Oktatási Jogok Biztosának Hivatalához érkezõ panaszok fényé-
ben megvilágításra kerülnek. Az anyanyelvû képzést tudatosan korlátozó ok-
tatáspolitikák eredményeként a rendszerváltás idejére olyan kielégítetlen igé-
nyek merültek fel a szomszédos országokban, amelyekre a magyar oktatáspo-
litikának reagálnia kellett. A diplomáciai út nem vezethetett gyors
eredményre, így a magyar oktatási rendszerre az a feladat hárult, hogy részt
vállaljon a határon túli magyar fiatalok anyanyelvû tanulmányi igényeinek
a kielégítésében. Ennek megfelelõen stratégiai, oktatáspolitikai felelõsségvál-
lalást igényelt annak eldöntése, hogy a határon túli magyar képzést az oktatási
rendszer fejlesztésének mely irányvonalaiban célszerû erõsíteni. Az anyagi,
adminisztratív és infrastrukturális nehézségekkel is küzdõ határon túli ma-
gyar oktatás távlati célja a magyar közösség képzettségi struktúrájának
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átalakítása volt. A magyar oktatáspolitika által a kérdésre adható válasz három
módon jelentkezhet:

1. a magyarországi képzések és intézmények nyitottá tétele a határon
túli magyar diákok számára;

2. a határon túli magyar tannyelvû oktatás (kiemelten felsõoktatás) bõví-
tésének támogatása, hogy a képzésre helyben, a szülõföldön kerüljön sor;

3. határokon átnyúló intézményi együttmûködések a magyarországi in-
tézmények támogatásával (vendégtanár-programok, távoktatás, regionális
kapcsolatok erõsítése stb.)

A rendszerváltást követõ években a folyamat legáltalánosabb jelensége
a határon túli magyar diákok megjelenése a magyarországi felsõoktatási intéz-
ményekben. Ennek megfelelõen 1997-ig lényegesen kisebb befektetést jelen-
tett a magyarországi intézmények által a határon túli magyar területeken meg-
valósított képzési alternatívák, illetve a határon túli magyar oktatási kapacitá-
sok bõvítése. Az elõállt helyzetre adott válaszként jelentek meg azok
a jogszabályok, amelyek a határon túli magyar diákok anyaországi oktatásá-
nak támogatásával voltak kapcsolatosak, vagyis a stratégiai döntést követõen
elõállt helyzetre reagált a jogalkotó. Az ide vonatkozó jogszabályok minde-
nekelõtt a támogatás formáját, illetve a diákok hazatérési kötelezettségét hatá-
rozták meg. A gyakorlat azonban mást mutatott. A határon túli magyar diá-
kok egyre bõvülõ létszámát kapacitás-csökkentéssel sem sikerült visszatarta-
ni, aminek csak egyik magyarázata lehet a felsõoktatás eltömegesedésének
folyamata. Az elõállt feszültségek nõttek, egyszerre jelentkezett a határon túli
magyar véleményformálók kérése és az anyaországi oktatásban résztvevõk re-
akciója. Elõbb stratégia-váltás következett be és a magyar oktatáspolitika im-
már sokkal inkább a határon túli magyar anyanyelvû oktatás bõvítését részesí-
tette elõnyben (pl. Gábor Dénes Fõiskola Marosvásárhelyen, Modern Üzleti
Tudományok Fõiskolája Székelyudvarhelyen, Budapesti Közgazdaságtudo-
mányi Egyetem Révkomáromi Képzési Programiroda révkomáromi és ki-
rályhelmeci képzéssel, Sapientia Egyetem).

Ezt követõen a státusztörvény9 megalkotásával magasabb szinten szabá-
lyozták az addig miniszteri rendeletben, illetve fõosztályvezetõi határozat-
ban rögzített ösztöndíjfeltételeket is, azáltal hogy a törvényben meghatáro-
zott magyar igazolvánnyal való rendelkezéshez kötötték annak folyósítását.
Így egyértelmûvé vált az ösztöndíjhoz jutás jogi feltétele is, vagyis a letelepe-
dést, visszahonosítást kérelmezõ külföldi állampolgárnak le kell mondania
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magyar igazolványáról, ennek hiányában pedig nem juthat olyan jogosítvá-
nyokhoz, amelyek a határon túli magyar hallgatókra vonatkoznak. Az ezzel
kapcsolatban az oktatási jogok biztosához érkezõ panaszok információ-nyúj-
tással, az ide vonatkozó jogszabályi tájékoztatással kezelhetõvé váltak.

Egyébként a határon túli magyar hallgatókkal kapcsolatos legtöbb panasz
az egyetemi és fõiskolai hallgatók által fizetendõ díjakkal és térítésekkel, vala-
mint a részükre nyújtható egyes támogatásokkal kapcsolatosak. Elsõ évben
olyan sok panasz érkezett a bevándorolt külföldi hallgatókkal kapcsolatban,
hogy az oktatási jogok biztosa 2000. évi beszámolójában külön fejezetet szánt
ennek a kérdésnek. Abban az évben a hivatal három esetben kezdeményezést
fogalmazott meg felsõoktatási intézmények vezetõi felé azzal kapcsolatban,
hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a ma-
gyar állampolgárságú hallgatókkal azonos jogállásúnak tekintett bevándorolt
hallgatók valóban azonos elbírálás alá essenek. Az azonos elbírálás minden
olyan jogra és kedvezményre vonatkozik, amelyben a magyar állampolgársá-
gú hallgatók a felsõoktatásról szóló törvény, illetve annak végrehajtási jogsza-
bályai alapján részesülnek. Az intézmények a kezdeményezéseket minden
esetben elfogadták.

Több esetben fordultak a hivatalhoz külföldi állampolgárságú, magyar
nemzetiségû hallgatók azt sérelmezve, hogy költségtérítéses képzésre nyer-
tek felvételt valamely magyar felsõoktatási intézménybe. A hivatal munkatár-
sai tájékoztatták a panaszosokat, hogy az intézmények jogszerûen jártak el, hi-
szen külföldi állampolgárok – akár magyar, akár más nemzetiségûek – csak
költségtérítés ellenében tanulhatnak magyar felsõoktatási intézményekben.
Ezzel kapcsolatban csak a felsõoktatási intézmény autonómiájára hivatkozva
lehet eltérni, illetve az Oktatási Minisztérium által külön keretben meghatá-
rozott helyekre lehet felvételizni.

Szintén ide tartoznak a felsõoktatási intézményekbe történõ felvételi tájé-
koztatással kapcsolatos panaszok is. A felsõoktatás területének egyik sarkala-
tos pontja a felvételi. A felvételizõknek minden évben kisebb-nagyobb túlje-
lentkezéssel kell számolniuk a választott felsõoktatási intézményben, ezért
különösen fontos számukra, hogy valódi tudásuk alapján, a jogszerû eljárás
kereteinek betartásával határozzanak felvételi kérelmükrõl. A felsõoktatási
felvételi tájékoztató (Tájékoztató) megjelentetésérõl az Oktatási Minisztéri-
um az Országos Felsõoktatási Felvételi Irodán (OFFI) keresztül gondosko-
dik. A Tájékoztatóban minden intézmény felvételi feltételei megjelennek, je-
lentõségét pedig növeli, hogy a felvételi eljárásról általános tudnivalókat is tar-
talmaz. „A kiadvány szerepére, és arra való tekintettel, hogy annak hibás vagy
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hiányos tartalma a felsõfokú tanulmányok folytatásához fûzõdõ alkotmá-
nyos jog sérelmét, illetve sérelemének közvetlen veszélyét okozhatja, a hoz-
zánk érkezõ, a Tájékoztatóban található információk esetenkénti hiányosságá-
val kapcsolatos számos beadvány nyomán hivatalból vizsgálatot indítottunk
a Tájékoztató tartalmával kapcsolatban” – áll a hivatal 2001. évi beszámolójá-
ban.10 A vizsgálat során a határon túli magyar hallgatókkal kapcsolatban két ag-
gályt fogalmazott meg az oktatási jogok biztosa: a felsõoktatási felvételi tájé-
koztató a magyar jogforrási rendszerben nem minõsül jogszabálynak, holott
akként értelmezhetõ a kiadvány, illetve a Tájékoztató több helyen is tartalma-
zott információt arra nézve, hogy külföldi állampolgárok milyen esetben ve-
hetnek részt államilag finanszírozott képzési formában, azonban a kérdésre
vonatkozó pontos szabályt nem ismertette. Ennek hiánya sok esetben félreér-
tésre adott alapot, így a határon túli magyar diákok közül voltak, akik csak a be-
iratkozás pillanatában szembesültek azzal a ténnyel, hogy mint külföldi állam-
polgárságú hallgatók tandíjat kötelesek fizetni. A megfogalmazott észrevéte-
leket az oktatási miniszter elfogadta, a vizsgálatot ezért lezárta a hivatal azzal,
hogy a Tájékoztató tartalmának alakulását továbbra is nyomon követi, és az
esetlegesen felmerülõ újabb problémákat idõrõl-idõre jelzi, szükség esetén
utóvizsgálatban ellenõrzi az észrevételek érvényesülését.

A diákhitelként ismertté 119/2001 (VI.30.) sz. kormányrendelet alkalma-
zása során több olyan panasz is érkezett a hivatalhoz, amely sérelmezte, hogy
a hitel felvételére csak magyar állampolgárok jogosultak, letelepedett külföl-
diek nem. A jogszabály az állampolgárságtól, mint feltételtõl való eltekintést
nem teszi lehetõvé, az oktatási jogok biztosának pedig csak abban az esetben
lenne lehetõsége az állampolgárságot elõíró jogszabály módosítására javasla-
tot tenni, ha az oktatási jogok sérelme a jogszabályi rendelkezés hiányosságá-
ra, hibájára vezethetõ vissza. Ezekben az ügyekben azonban ez a helyzet nem
állt fenn, a hitelfelvételre való jogosultságnak a rendeletben meghatározott
formája az Alkotmány hátrányos megkülönböztetés tilalmára vonatkozó ren-
delkezéseit nem sérti. Így ezeket az ügyeket a megfelelõ tájékoztatás mellett
le kellett zárni.

Külön ügycsoportként lehet azonosítani azokat a problémákat, amelyek
a külföldön szerzett bizonyítványok és oklevelek elismerésével kapcsolatosak,
azon belül is a résztanulmányok beszámítása a továbbtanulás érdekében (közép-
iskolába vagy felsõoktatási intézménybe való felvételi esetén). A 2001. évi C. tör-
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vény11 szerint a külföldön folytatott résztanulmányok beszámítása, illetve a kül-
földi bizonyítványok és oklevelek által tanúsított végzettségi szint elismerése
azon oktatási intézmény hatáskörébe tartozik, amelyben a kérelmezõ tanulmá-
nyait folytatni szeretné. Mindezt az adott intézmény a tanulmányi idõ és a tanul-
mányi követelmények figyelembevételével, valamint a hazai és külföldi tanulmá-
nyi kötelezettségek összehasonlítása alapján végzi. Az esetek elbírálása éppen
ezért egyedi, van rá példa, hogy teljes mértékben elfogadja a befogadó intéz-
mény, de találkozni olyannal is, hogy egyáltalán nem ismeri el, ugyanakkor lehe-
tõség van arra, hogy a résztanulmányok beszámításának feltételéül különbözeti
vizsgák teljesítését szabja meg az intézmény. A külföldön szerzett bizonyítvá-
nyok és oklevelek elismerésével az Oktatási Minisztérium egyik fõosztályaként
mûködõ Magyar Ekvivalencia és Információs Központ (MEIK) foglalkozik,
amely ugyanakkor a kérdésben információval is szolgál a magyar és a külföldi ok-
tatási rendszerekrõl. Éppen ezért legtöbb esetben az oktatási jogok biztosához ér-
kezõ beadványt a MEIK-be továbbítják. Jogsértés esetén azonban az oktatási jo-
gok biztosa végzi a vizsgálatot.

A diplomák elismerésével kapcsolatban az egyik legnagyobb port kavart
esetcsoport az volt, amikor a Romániából átkerült pedagógusok szakirányú
végzettségét nem fogadta el a befogadó (munkáltató) intézmény. A román ok-
tatási rendszer pedagógiai szakirányú középiskolai végzettséghez kötötte a pe-
dagógusi állás betöltését, míg Magyarországon ez csak felsõoktatási diplomá-
val lehetséges. A két iskolarendszer közötti eltérés komoly feszültséget oko-
zott az Erdélybõl áttelepült pedagógusok számára, hiszen ebben az esetben
automatikus megfelelésrõl nem beszélhetünk. A problémát a román oktatási
rendszer reformja (az 1997-es törvény megszünteti a pedagógiai líceumokat
és helyette a felsõoktatási végzettséget követeli meg12) oldotta meg, így ma
már a diplomák egyenértékûnek tekinthetõk. Azonban a probléma továbbra
is fennáll azon pedagógusok esetében, akik 1997 elõtt végeztek Romániában
és Magyarországon szeretnének oktatni.

A határon túli magyar oktatással kapcsolatban a hivatalba érkezõ másik ti-
pikus panasz szintén az áttelepült pedagógusokkal kapcsolatos. A pedagógu-
sok több esetben sérelmezték, hogy a közalkalmazotti törvény13 (Kjt.) által
huszonöt, harminc, illetve negyven évi közalkalmazotti jogviszony után biz-
tosított jubileumi jutalom megítélésekor nem veszik számításba a külföldön
tanítással töltött éveket. Az oktatási jogok biztosának feladatkörébe nem
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tartozik bele a pedagógusok közalkalmazotti jogviszonyával összefüggõ mun-
kaügyi panaszok kivizsgálása, azonban a probléma tisztázása érdekében a hi-
vatal munkatársai minden alkalommal tájékoztatást nyújtanak a panaszos szá-
mára. A közalkalmazotti törvény kommentárja kimondja, hogy „a Kjt. hatá-
lya a magyar költségvetési szervekre terjed ki […] a külföldön fennálló
munkaviszony idõtartamát nem lehet figyelembe venni a közalkalmazotti
jogviszonyban eltöltött idõ számításánál, ha arra felmentési idõ, végkielégí-
tés, jubileumi jutalom mértékének megállapítása céljából kerül sor”. Ebben
az esetben tehát a jogszabály egyértelmû: annak ellenére, hogy a fizetési foko-
zat megállapításánál a külföldi jogviszonyok idejét is figyelembe kell venni,
ugyanis a törvény nem tesz különbséget a külföldi és belföldi munkaviszony
között,14 a jubileumi jutalomnál a külföldi munkaviszonyt nem lehet beszá-
mítani.

Szintén a közoktatás kapcsán jelentkezett a határon túli magyar hallgatók
méltóságának sértése, amikor valamely oktatási szereplõ (pedagógus vagy di-
áktárs) a szomszédos országból érkezõ magyar nemzetiségû tanulót „leszerb-
ezte”, „lerománozta”, „letótozta” stb. Az ilyen esetekben érkezõ panaszra az
oktatási jogok biztosa a személyes egyeztetés technikájával reagál, igyekszik
a két felet leültetni és a problémát az õ részvételükkel megbeszélni. Ebben
a kérdésben a civil szervezetek komoly segítséget nyújtanak a hivatal munká-
jához, hiszen legtöbb esetben a településen, vagy megyében mûködõ, konf-
liktuskezeléssel foglalkozó civil szervezetek bevonása közelebb hozza a kvázi
hatóságként fellépõ hivatalt, ezzel is érzékeltetve, hogy a két fél (az oktatási jo-
gok biztosának hivatala és a civil szervezetek) technikái nagyon hasonlóak,
sõt céljukban sem különböznek, mindkettõ az állami túlkapásokkal szemben
védelmezi az állampolgárt, adott esetben állampolgárok közti nézetkülönbsé-
gek elsimításában segédkezik. Az ilyen esetekben is alkalmazható közvetlen
jogorvoslati lehetõségekre példa az iskolai panaszlánc (Veszprémi Ifjúsági
Szervezetek Szövetsége), a diákbíróság (Kontyfa utcai Általános Iskola, Buda-
pest), az iskolai zavarszûrõ értekezlet (Vita Kultúra Egyesület), vagy a diákok
érdekképviseletét és konfliktuskezelési technikafejlõdését segítõ képzések,
tréningek (Közéletre Nevelésért Alapítvány).
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14 Ez vonatkozik például a Románia és Magyarország között a szociálpolitika terén történõ
együttmûködésrõl Budapesten 1961. szeptember 7-én megkötött egyezmény kapcsán
a társadalombiztosítási szolgáltatásokra, azaz öregség, rokkantság, betegség, terhesség,
szülés stb. esetére.



Összegzés

A fentiekbõl látható, hogy a közoktatás területérõl érkezõ panaszok
nem annyira jogszabályellenesek, mint inkább emberi méltósággal, diszkri-
minációval kapcsolatosak. A közoktatási problémák nagy része abból adó-
dik, hogy a közoktatási intézmény belsõ szabályaiban a pedagógia és a jog ke-
veredik. Éppen ezért az innen érkezõ ügyek esetén a hivatali eljárásban az
egyeztetés-jelleg a meghatározóbb, sok esetben éppen a pedagógiai szándék
miatt mondanak ellent magasabb szintû jogszabályoknak (lásd roma gyere-
kek külön osztályokban való elkülönítése).

A felsõoktatás területén jellemzõbb az írásbeliség, a belsõ normák domi-
nálnak, így a hivatal részérõl többnyire a klasszikus ombudsman-szerep ke-
rül elõtérbe, ami a jogok érvényesülését jelenti.

Méltán tehetõ fel a kérdés, jelent-e pozitívumot a kisebbségi oktatásban
az oktatási jogok biztosa hivatalának életre hívása? Egyrészt az oktatás szerep-
lõinek oldaláról, amely résznél elmondható, hogy a kisebbségi nyelven törté-
nõ panaszfogadás, a kisebbségek nyelvén elérhetõvé tett információk (a nem-
zeti és etnikai kisebbségek nyelvén túl az oktatási jogok biztosa Braille-írásos
változatban is közzé tette beszámolóját) a bizalom növelésében is szerepet ját-
szanak, márpedig az állam intézményeibe vetett bizalom a demokráciának
egyik fontos feltétele. Az ombudsman mindig a gyengébb, kiszolgáltatottabb
oldalán áll, õt védelmezi a túlkapások ellen. Ebben a helyzetben viszont az ál-
lami intézmények irányában is jelzéseket, üzeneteket továbbít, amelyek az in-
tézményi kontrollon túl a közszolgáltatások minõségének javítását szolgál-
ják. Azt azonban el kell mondani, hogy valószínûleg meghatározó az oktatási
jogok biztosának munkájában, hogy négy évig a nemzeti és etnikai kisebbsé-
gek országgyûlési biztosa mellett dolgozott oktatási szakértõként, ráadásul er-
délyi származása is a kisebbségi oktatás iránti érzékenységét erõsítheti.
Ez azonban csak a szerzõ szubjektív feltételezése.

Összességében elmondható, hogy az oktatási jogok biztosának hivatalá-
hoz érkezõ panaszok alapján a kisebbségi oktatás kérdése olyan sokszínûsé-
get mutat, amely a kisebbségi oktatás gyakorlati oldalának hiányosságaira hív-
ja fel a figyelmet. Az erre érkezõ reakciók pedig a szakpolitika formálói számá-
ra is üzenetet tartalmaznak.
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Complaints concerning the education of minorities direc-
ted to the Office of the Ombudsman of Education
Rights

The Office of the Ombudsman of Education Rights began its work as a uni-
que institution in the Hungarian legal system on 1 December 1999. On the basis of
its more than three years of existence, this article aims to present a comprehensive
overview of the complaints concerning the field of minority education with regard
to national and ethnic minorities, and Hungarians living outside the borders and
studying in the educational institutions of the kin-state. The problems and violat-
ions of law in this special field of Hungarian education are reflected in the compla-
ints received by the Office.
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A két világháború közötti
(cseh)szlovákiai magyar mûvelõdés
újraértelmezése

Filep Tamás Gusztáv: A hagyomány felemelt tõre
(Válogatott és új esszék, tanulmányok az 1918–1945 közötti
(cseh)szlovákiai magyar kultúráról).
Budapest, Ister Kiadó, 2003. 444 oldal.

Nehéz és kevéssé hálás munkára vállalkozott Filep Tamás Gusztáv:
a tõle megszokott alapos kutatással igyekszik minél több „fehér

foltot” eltüntetni a (cseh)szlovákiai magyar mûvelõdés egykori, kissé kusza
térképérõl. Eddig elsõsorban a fõleg sajtótörténész–irodalomtörténész Turc-
zel Lajos köteteihez kellett fordulni, az õ mûvei tárták föl a (cseh)szlovákiai
magyar mûvelõdés alakulástörténetét, a lapalapítások, mozgalmak, mûvelõ-
dési, egyesületi, közéleti tevékenység lehetõségeit vizsgálva. Popély Gyula
T. G. Masaryk csehszlovák elnök alapítványából lett társasági történetrõl
(„Akadémiáról”) írt monografikus feldolgozást, míg az irodalomtörténé-
szek (Csanda Sándor, Fónod Zoltán) részint portrévázlatokkal szolgáltak,
részint egy hagyományosabb irodalomtörténeti felfogás szerint építkeztek.
A Tóth László és Filep Tamás Gusztáv közös kutatásaihoz fûzõdõ, általuk
szerkesztett mûvelõdéstörténet szakított a kisebbségtörténetek egyoldalú,
irodalomcentrikus szemléletével, a (cseh)szlovákiai magyarság mûvelõdési
törekvéseit elemezve pedig sikeresen mozdultak el a Fábry Zoltán által meg-
honosított korszakolás leegyszerûsítõ tendenciáitól, de (bár nem kimondot-
tan) vitatkoztak azzal a kultúrafelfogással is, amely a „sarlósok” tevékenysé-
gét helyezte a (cseh)szlovákiai önmeghatározások centrumába, és lényegé-
ben hozzájuk viszonyította más felfogású, világnézetû politikai-kulturális el-
gondolások, törekvések megítélését. Az a tény, hogy 1989 után már teljesen



szabadon lehetett szólni a mûvelõdés olyan jeles személyiségeirõl, mint Peé-
ry Rezsõ vagy Szvatkó Pál, átrajzolta egyfelõl az eddig használatos fogalmi
rendszert (amelyet igen csak történetietlen, monologikus szemlélet hozott
létre), másfelõl lehetõvé tette olyan területek hangsúlyosabb bevonását a ku-
tatásba, mint a kisebbségi jogvédelem, a kisebbségi politikai szervezõdések
küzdelme a demokratikus elveket inkább a személyes és egyáltalában nem
a kollektív jogokat elismerõ prágai vezetéssel, a Sarlóval olykor szembenálló
(ifjúsági) mozgalmak munkája az önszervezõdésben; továbbá Szent-Ivány
József, Esterházy János, Szüllõ Géza munkásságát immár nem volt szüksé-
ges az idõk folyamán azért méltányosabbá váló, de a két háború között dog-
matikusan ítélkezõ Fábry Zoltán 1950-es, 1960-as „marxizmusa” szerint ér-
tékelni. Még csak annyit tennék hozzá, hogy a fõleg Tóth László által feltárt,
1945–1948 között született irodalmi anyag közzététele szintén megváltoztat-
ta a (cseh)szlovákiai magyarságról és történetérõl alkotott képet.

Filep Tamás Gusztávnak ez a gyûjteményes kötete egyrészt a fönt megje-
lölt csapáson halad, fõ törekvése, hogy a kevéssé ismert, az egyébként hozzá-
férhetõ anyag eddigi rejtettsége miatt félreértelmezett személyiségek tevé-
kenységérõl pontosabb képet rajzoljon; más szóval: olyan alapkutatásokat vé-
gez (a kortárs sajtó tüzetes átnézésével, könyv- és levéltári kutatással),
amelyek lehetõvé teszik a kevesebbet emlegetett, bár az említett idõszakban
sok tekintetben kulcsszereplõkként minõsíthetõ személyiségek élet- és pálya-
rajzának elkészítését. Elsõsorban Erdélyi Pál, Maléter István és Gömöry Já-
nos, valamint a G. Kovács Lászlóval közösen írt Szvatkó Pál életútját megvilá-
gító tanulmányokra gondolok. Másrészt polémikusan viszonyul fogalomtör-
téneti és -elméleti kérdésekhez, anélkül, hogy a fölmerült vitapontok
egyikérõl-másikáról véglegesíthetõ meghatározási ajánlattal szolgálna; legin-
kább a Terminológiai dilemmák – a (cseh)szlovákiai magyar irodalom határai
címû dolgozatával lép be a vitázók közé, akik közül egyesek (hasonlóan né-
hány erdélyi és vajdasági szerzõhöz) a (cseh)szlovákiai magyar mûvelõdést,
irodalmat különálló, egyedi, önálló és független történetû jelenségként vagy
jelenségcsoportként kezelik, míg mások (hasonlóan néhány erdélyi szerzõ-
höz) pusztán földrajzi és állami elkülönülést jegyeznek, egyébként a magyar
mûvelõdés, irodalom jelölést ismerik csupán el. Ez utóbbi kérdéshez itt csak
annyit: további elemzést igényelne, miszerint ugyanolyan meghatározókkal
rendelkezik-e például az irodalom- és az intézménytörténet; vagy a Filep

Tamás Gusztáv által jogosan elõhozott Márai-példa egyedi eset-e (Áprily
Lajos – aligha vitatható – az 1919 után szervezõdõ erdélyi magyar irodalom
jelentõs személyisége lett, szerkesztõként, költõként szinte emblematikus
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egyéniség, áttelepülése után az a fajta intézményes kötöttsége az erdélyi ma-
gyar irodalommal megszûnt, költészete azonban, nemcsak tematikailag,
vissza-visszajárt Erdélybe).

Filep Tamás Gusztáv pontosan érzékeli, hogy míg a (cseh)szlovákiai ma-
gyar irodalom kiemelkedõ esztétikai értékeit tekintve aligha versenyezhet az
erdélyivel vagy a magyarországival, ami a kisebbségtörténeti problémákat ille-
ti, ott ezek átvilágítása, a magyar kisebbséget szervezõ pártpolitikusok és más
közéleti személyiségek elemzõ bemutatása messze túlmutat az esettanulmá-
nyok hozta „partikuláris” (vagy csupán helytörténeti jelentõséggel bíró) kuta-
tási eredményeken; éppen ellenkezõleg: a kisebbségtörténet elméletének ré-
tegzéséhez járulnak hozzá. Mert bár a két háború közötti Csehszlovákia „kü-
lön” története inkább szembeállítható a hasonló idõszak Jugoszlávia- vagy
Románia-történetével (például a demokrácia érvényesülése tekintetében),
ami a kisebbségtörténeti (és nemcsak jogi, hanem legalább oly mértékben
gazdasági, kulturális önszervezési) problémákat illeti, a számottevõ demokrá-
cia-„deficit” (mutatis mutandis) nagyon is egybevethetõvé teszi akár a királyi
diktatúra Jugoszláviájának hasonló problémáival. Amennyiben egy viszonyla-
gos teljességû Csehszlovákia-történet megírására vállalkozna egy kutató, ab-
ban a magyar és a német (vagy a lengyel, ruszin) kisebbségek sorsának alakulá-
sa messze nem lenne elhanyagolható tényezõ. A kisebbségek kultúrája nyelvi-
leg, a hagyománytörténést illetõleg természetszerûleg más (regionális)
együttesbe tagolódik, ugyanakkor az anyanyelvi kultúra jogainak elismerteté-
séért folytatott küzdelem ennél tágabb kontextusban szemlélendõ, s így e té-
ren a tudományköziség (az interdiszciplinaritás) elengedhetetlen igény. Filep
Tamás Gusztáv tanulmányainak „aktánsai” persze besorolhatók egy-egy tudo-
mányszakba, de éppen az általa feltáruló anyag erõsít meg abban a meggyõzõ-
désben, hogy a kisebbségek vezetõ személyiségeinek nem lehetett pusztán
irodalmi-történeti stúdiumokkal foglalkozniuk; a jótollú és nagyon mûvelt
Szvatkó Pál szerencsésebb körülmények között méltó társa lehetett volna az
„esszéíró nemzedék”-nek (s az Apollo munkatársaként lett is), ehelyett kétsé-
ges sikerû lapalapítással, szerkesztéssel, napi robotú újságírással töltötte napja-
it, cikkeinek, esszéinek témáit a „nap követelményei” határozták meg, nem
pedig egy hosszú töprengéssel-munkával kialakult tudományos érdeklõdés.
Peéry Rezsõ „hõskorszaka” 1941–44 közé esett, amikor az úgynevezett önál-
ló Szlovákiában, Szalatnai Rezsõvel együtt, újságíróként testesített meg egy
közép-európai, „harcos humanista” magatartást, hogy aztán az 1956-ot köve-
tõ emigrációban fölidézze kisebbségvédelmi küzdelmeit. Nem kevésbé

tanulságos a talán túlságos tömörségében kissé vázlatosra rajzolt Borsody
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István-portré. Célkitûzése szerint ugyan csak az 1936 és 1944 között élt pálya-
szakasz a tanulmány tárgya, de néhány mondatban az emigrációs évekre is ki-
tekint. A lényege azonban az általában a kisebbségi aspektus szerint fölvetõdõ
föderációs elképzelések értelmezése, így Borsody mellett mások is említhe-
tõk volnának; de ebben a tanulmányban olvashatóan Borsody írásaiban ritka
következetességgel végiggondolt, a sérelmi politikán túllépõ nemzet- és
Közép-Európa-politika konfrontálódásának, illetõleg kiegyenlíthetõségének
kísérletérõl van szó. A személyiség és a gondolkodó jellemzéséhez
alapvetõen fontosnak tetszik az alábbi megállapítás: „A föderalizmus –
nemzetállamiság fogalompárjához viszonyítva a demokrácia fogalma […] –
abban a közegben, amelyben az életmû elsõ része megszületett – idegen
elemként tûnik föl. Borsody éppily beiktathatatlannak látta a demokráciát
a jobboldal-baloldal fogalompárja közé mint elválasztó elemet. Az inkább
keretül szolgál mindkettõnek.”

A magam részérõl kevésbé hangsúlyoznám talán Borsody ún. „területen-
kívüliség”-ét, azt tudni illik, hogy õ a Magyar Szemle vonzáskörébe került,
mivel probléma-fölvetései és vita-álláspontja beleilleszkedik a (cseh)szlováki-
ai magyarságról gondolkodók nézeteibe, ha elméletileg jórészt megalapozot-
tabbak is az õ elképzelései. S ez azért hangsúlyozandó, mivel a cseh nemzet-
bölcselet egy a nemzetalapítást tekintve igen fontos irányával vitázik. Más kér-
dés, hogy Masaryk úgynevezett pragmatizmusa a cseh nemzeteszmét
illetõleg a romantikus indíttatású Palacký történetszemléletére épül, és szép-
irodalmi népszerûsítését a Gárdonyi Gézával és Henryk Sienkiewicz-csel
párhuzamban látható Alois Jirásek vállalta, aki egyfelõl az úgynevezett régi
cseh mondákat dolgozta föl, másfelõl a huszita, anti-Habsburg hagyomány
regényesítését végezte széleskörû olvasótábort meghódító történelmi regé-
nyeiben. Borsody Beneš-elemzése mára sem vált teljesen idõszerûtlenné, sõt
a Beneš-dekrétumok körül kibontakozott nemzetközi vita nézõpontjából

néhány fölvetése fokozott figyelmet érdemelne, kiváltképpen a cseh önkép
elemzése. Nem kevésbé gondolatébresztõek Borsody írásai a szlovák–ma-
gyar viszonyról; ma, amikor Szlovákia valóban független állam lett, érdemes
az általa kommentált szlovák történetszemlélet szembesítése a szlovák–ma-
gyar (és szlovákiai magyar) sztereotípiák alakulásával.

A polémikus hangvételû Maléter-pályakép a kötet egyik kiemelkedõen
jó és izgalmas dolgozata. Filep Tamás Gusztáv joggal említi Maléter európai
távlatú gondolkodását, kisebbségi jogvédelmi harcát, polgártudatát. Az az ér-
telmiségi magatartás, amely Maléterre jellemzõ volt, a kisebbségi kérdés mél-
tányos kezelését csak a demokrácia keretei között tudta elképzelni, olyanokra
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hivatkozott, akik koruk szabadelvû szellemének képviselõi voltak (például
Eötvös Józsefre). „Maléter mindvégig demokrata maradt, elutasította a dikta-
túrákat, de ez nem jelenti azt, hogy tanácstalanul vagy értetlenül állt volna
elõttük” – írja Filep. Cikkeinek bemutatásával Filep igazolja tézisét, alább
a Masaryk Akadémián végzett munkájával kisebbségvédelmi nézeteinek for-
mába öntésérõl számol be. A kikutatott anyag nyomán a (cseh)szlovákiai ma-
gyarság egyik kiváló képességû, mára részint elfelejtett, félreértelmezett veze-
tõ személyiségérõl tudunk meg többet, pontosabbat. Az anyag iránti alázat és
az értelmezõ szuverenitása egyensúlyban van Filep Tamás Gusztávnál,
akinek kötete a témakör kutatóinak egyik alapmûve marad – úgy vélem, hogy
még sokáig.

Fried István
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Román történész az erdélyi szászok két
világháború közötti történetérõl

CIOBANU, Vasile: Contribuþii la cunoaºterea istoriei saºilor
transilvãneni, 1918–1944 [Adalékok az erdélyi szászok
történelméhez, 1918–1944].
Sibiu, Editura Hora, 2001. 470 oldal.

Az erdélyi szászok jelenkori történelmének szentelt több évtizedes
kutatási eredményeit foglalja össze Vasile Ciobanu e kötetben,

amelynek alapjául a Jászvásári (Iaºi) Egyetemen Emilian Bold professzor irá-
nyítása alatt írt doktori disszertáció szolgált. A szerzõ a Román Tudományos
Akadémiához tartozó nagyszebeni kutatóintézet (Institutul de cercetãri so-
cio-umane) munkatársa. Kutatási területe az erdélyi szászok története az
1867 és 1945 közötti idõszakban. Román szerzõként a szászokról ír, ami rit-
ka jelenség a többnyire csak a saját nemzetiséggel foglalkozó Erdélyrõl szóló
szakirodalomban. A fenti kötetet eredetiségének méltánylásaként beemel-
ték a tekintélyes, 1842-ben alapított intézmény, az Erdélyi Szász Honismere-
ti Egyesület (Verein für Siebenbürgische Landeskunde) örököse, a Gundelsheim-
ben mûködõ Erdélyi Honismereti Munkacsoport (Arbeitskreis für Siebenbür-
gische Landeskunde) egyik könyvsorozatába.

Az alapvetõen pozitivista mû nem kíván új paradigmákat vagy módszere-
ket felvonultatni, hanem fõként a Nagy-Romániában élõ szászok történelmé-
nek tárgyi ismeretéhez járul hozzá. Célja egy sor, a Ceauºescu-korabeli

román történetírásban elterjedt tévképzet eloszlatása. Ehhez egyrészt a saját
– a román nemzeti és vidéki levéltárakban végzett – kiterjedt kutatásaira, más-
részt a Romániában többnyire kiadatlan és kevéssé ismert német szakiroda-
lomra támaszkodik.

Ciobanu három nagy tematikus részre osztva kísérli meg felölelni a szász
kisebbség 1918 és 1944 közötti élete legkülönbözõbb vonatkozásait: a politi-



kától a közgazdasági és társadalmi kérdéseken át a kultúráig. Ugyan nem külö-
nösebben eredeti ez a felosztás, elõnye azonban, hogy világos, áttekinthetõ.
Két fenntartással kell azonban élnünk. Sajnálatos, hogy a nem politikai kérdé-
sekkel foglalkozó fejezetekben is az események krónikaszerû felsorolása az
uralkodó. Másrészt, mivel az 1938 és 1944 közötti idõszak sok vonatkozásá-
ban egynemû és összefüggõ korszakot képez a szászság életének minden terü-
letén megnyilvánuló náci ideológia következtében, indokolt lett volna, hogy
külön fejezet foglalkozzon ezzel a kérdéssel, ahelyett, hogy az egyes temati-
kus alfejezetek végén külön részben tárgyalja a szerzõ.

Az értekezést nyitó bevezetõ fejezetben Ciobanu részletekbe menõen
idézi fel, milyen okok vezettek ahhoz, hogy a szászok csatlakoztak a Nagy-Ro-
mánia megalkotását célul tûzõ tervhez. Nem tartogat nagy felfedezéseket e fe-
jezet, erénye azonban, hogy gondosan, részletgazdagon, ugyanakkor lényeg-
látóan vázolja fel az 1918-19 õszén és telén lezajlott események láncolatát.
Nem hallgatja el azt sem, hogy rögtönzés és bizonytalanság is jellemezte
e korszakot. Ezzel vitába száll azzal – a román történetírásban bevett – nézet-
tel, miszerint a szászok egyhangúlag, sõt lelkesen támogatták a Gyulafehérvá-
ri Nyilatkozatot. A gazdaságról szóló – a három közül a legrövidebb – fejezet-
ben arra a négy ágazatra összpontosít, amelyben a szászok élen jártak: az

Erdélyben általuk bevezetett szövetkezeti mozgalomra épülõ intenzív föld-
mûvelésre, a feldolgozóiparra, a nagykereskedelemre és a bankszektorra.
Ez utóbbiról részletes elemzést kapunk. A szerzõ emlékeztet arra, hogy
a négy legnagyobb szász bank ekkoriban a térség tíz legfontosabb pénzintéze-
te közé tartozott. Felújítja a vitát a magyar–osztrák közös gazdasági és vámte-
rület megszûnésének következményeirõl: Victor Jinga nyomán, ám nála óva-
tosabb, árnyaltabb módon állítja, hogy Nagy-Románia megalakulása kedve-
zõ hatással volt az erdélyi gazdaságra. Azonban nem hagyja figyelmen kívül
a szász kisebbségnek – a német történetírás által is közvetített – panaszát a hi-
vatalos kirekesztõ intézkedésekrõl, amelyekkel Nagy-Romániában a szász
gazdaság szereplõit sújtották. Hangsúlyozza ugyanakkor: „természetes”,
hogy az állam támogatta a több évszázados lemaradást felhalmozott románok
fejlõdését.

A politikai életnek szentelt rész kifejezetten részletes. Mindenekelõtt arra
összpontosít, hogyan hatotta át a nácizmus a szászság sorait. Ezáltal azonban fel-
borul a fejezet arányainak egyensúlya: több mint fele ugyanis az 1938 és 1944 kö-
zötti válságos idõszakról szól, amikor a kisebbség fokozatosan a hitleri rezsimrõl
másolt keretekben találta magát. A 20-as éveket ellenben sokkal felszínesebb mó-
don idézi meg, még akkor is, ha néhány érdekes oldalt szán a különféle tiltakozó
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mozgalmaknak, amelyek megmérgezték a szász politikai életet – különösen
1925-tõl1 – a Német-Szász Erdélyi Néptanácsban (Deutsch-Sächsischen Volksrat in
Siebenbürgen) tömörülõ politikai elit látszólagos egységének színfalai mögött.
A korszakról Németországban megjelent fontos elemzõ munkákat felhasználva
ugyanakkor bizonyos mértékig önálló nézõpontot képvisel a hivatalos (prefektú-
rától, fõügyészségtõl, siguranþatól, azaz a politikai rendõrségtõl származó) román
dokumentumokra támaszkodva. Kiemeli a szászok vezetõ szerepét 1918 után
a Romániában élõ németek összességét képviselõ szervezetekben, még akkor is,
ha ezek – mint azt Harald Roth kiemeli – nemigen voltak hatékonyak. Azt, hogy
a nácizmus külsõ hatásra nyert-e teret a kisebbség körében, avagy belsõ fejle-
mény, Wolfgang Miege-vel szemben úgy véli, hogy e folyamatban meghatározó
volt Berlin közvetlen támogatása és hatása, enélküle elbukott volna.

Az ebben a politikai fejezetben felvetett egyik legérdekesebb téma kétségte-
lenül a második világháború alatt a szász és sváb nácik körében terjesztett tervek,
amelyek szerint Erdély egy részét vagy egészét a román lakosság kiûzésével né-
met protektorátussá és betelepítési övezetté nyilvánították volna. V. Ciobanu
ugyanakkor leszögezi, hogy – több román szerzõ állításával ellentétben – a né-
met kisebbség (a „szász” név használata ekkor tiltott a pángermán önazonosságtu-
dat jegyében) sohasem tudott államot alkotni az államban, mert Hitler igyeke-
zett jó kapcsolatot fenntartani az Antonescu vezette Romániával.

Az utolsó, kifejezetten hosszú, a szászok kulturális életérõl szóló részben
olyan, meglehetõsen változatos témákat érint a szerzõ, mint a mûvészetek, az
oktatás, a tudományos kutatás vagy a sajtó. A kisebbség kulturális intézménye-
inek és meghatározó személyiségeinek felsorolása csaknem kimerítõ, bár
a kötetnek ebben a részében a legnehezebbnek fenntartani a koherenciát, és
helyenként enciklopédikus katalógusba csúszik át. A szerzõ szerint a román
állam által meghozott tiltó és korlátozó intézkedések ellenére a szászoknak si-
került elérniük, hogy kulturális intézményeik fejlõdjenek, a Nagy-Romániá-
ba való beépülésük összességében elõnyös volt a számukra. Külön súlyt he-
lyez az oktatás szerkezetére (intézményeire, törvényi szabályozására, az
oktatók életére és szervezeteire) és a képzõmûvészetekre.

A kötet összefoglalása tulajdonképpen csak kivonatolja a korábbi fejeze-
tekben mondottakat, anélkül, hogy egy új összegzõ szempont fényében gon-
dolná át ismét a problematikát. Ugyanakkor hoz néhány érdekes hipotézist
arról, milyen belsõ okok következtében nyert teret a nácizmus az erdélyi szá-
szok körében: a politikai vezetés bénultsága, konzervatív volta, ami a kisebb-
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ség gazdasági, kulturális és társadalmi életének vezetõ pozícióit a maga számá-
ra sajátította ki a modern kapitalista társadalmi viszonyok térnyerése követ-
keztében, amelyek a hagyományos mesterségek kereteit szétfeszítették.
A szász kézmûvesek, a kisebbség büszkeségei és oszlopai, ekkora tartós válság-
ba jutottak. Sajnos e hipotézisek meglehetõsen vázlatosak maradnak, és csak
még szembetûnõbbé teszik a könyv gyenge pontját: hiányzik belõle egy kü-
lön fejezet magáról a szász társadalomról, amely pedig lehetõvé tehetné az ol-
vasó számára, hogy jobban megértse, milyen erõk munkálkodnak a kisebb-
ség gazdasági, politikai és kulturális mozgalmai és eredményei mögött. Bõ-
vebb elemzést érdemelt volna például, hogy milyen szerepet játszottak
a szomszédságok (Nachbarschaften), milyen helyet foglalt el a válságba jutott
középosztály, milyen volt a viszony a politikai elit és a 70%-ban a parasztság al-
kotta választói bázisa között, nem is beszélve az evangélikus egyházról,
amelyrõl alig esik szó.2

Hiányolható továbbá, hogy a könyv nem foglalkozik a kisebbségnek az or-
szág egyéb közösségei sorában elfoglalt helyérõl. A szerzõ nem tartotta fontos-
nak, hogy felhasználja az erdélyi magyarokról szóló szakirodalmat, így például
Lengyel Zsoltnak a korai transzszilvanizmusról írott alapvetõ fontosságú doktori
értekezését.3 Ez abból is érzékelhetõ,hogya szász–magyar kapcsolatokat rendsze-
rint figyelmen kívül hagyja, vagy, ha mégis említi, leegyszerûsítõ formában.
A brassói Klingsor folyóiratnak a magyar kezdeményezésre indult transzilvanista
mozgalom holdudvarában betöltött szerepével kapcsolatban például a szerzõ
megelégszik azzal, hogy a mozgalmat revizionista ihletésû „kártékony elmé-
let”-nek (teorie nocivã) minõsíti, a hagyományos román történetírás korlátolt látás-
módját idézõ néhány szóban. Nem említi a szászok 1918-as száznyolcvan fokos
fordulata keltette problémát (tudniillik, hogy milyen magyarázatot adjanak rá
a magyar közvéleménynek), sem az erdélyi szász és magyar elit közötti gazdasági
és társadalmi kapcsolatokat. Ugyanez áll a szászoknak a zsidó kisebbséghez való
viszonyára, még akkor is, ha a bevezetõben utal Hildrun Glass-nak a témáról
írott figyelemreméltó munkájára.4 Nem mondható el ugyanez azonban a szá-
szok és a románok közötti kapcsolatokról, ami természetesen a szerzõ érdeklõdé-
sének középpontjában áll. Ettõl azonban még nem kezeli õket kiegyensúlyozot-
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2 E kérdésekrõl, legalábbis az 1920-as évekrõl, alapmû: d’Harald Roth: Politische Strukturen
und Strömungen bei den Siebenbürgischen Sachsen 1919-1933. Köln, 1994.

3 Lengyel, Zsolt K.: Auf der Suche nach dem Kompromiß: Ursprünge und Gestalten des frühen
Transsilvanismus 1918–1928. München, Verlag Ungarisches Institut, 1993. 470. o.; Mün-
chen Univ. Diss. 1991.

4 Glass, Hildrun: Zerbrochene Nachbarschaft: das deutsch-jüdische Verhältnis in Rumänien
(1918–1938). München, Oldenbourg, 1996.



tabban, árnyaltabban. V. Ciobanu hajlamos arra, hogy – alig leplezett módon –
azt emelje ki, ami a két népet összeköti. Ennek következtében szinte módszere-
sen alábecsüli a kisebbségnek a bukaresti kormánnyal szembeni elégedetlensé-
gét. Esetenként kész tényként kezeli a jóindulatú szándéknyilatkozatokat. Két íz-
ben is említi a három kolozsvári román értelmiségi által szerkesztett, a három er-
délyi nép kibékítését célzó Cultura címû folyóiratot, holott ismeretes, hogy
e vállalkozás néhány havi mûködés után elbukott. Másrészt, a szerzõ, a kezdettõl
fogva hangsúlyozott célkitûzésével szemben – miszerint vitába szállna a történet-
írás kliséivel – nagyon is gyakran marad foglya az 1970-80-as évek román törté-
netírásától örökölt beszédmódnak és nézõpontnak, ami visszariaszthatja az olva-
sót. A bibliográfiájában egyébiránt bõségesen szerepeltet e korszakbeli szerzõ-
ket: ezáltal lényegében egyetért azzal, amit például Ioan Scurtu úgy fogalmazott
meg, hogy az 1923-as egységes demokratikus alkotmány értelmében Nagy-Ro-
mánia minden polgára hozzávetõleg azonos jogokat és nagyfokú szólásszabadsá-
got élvez.

Összességében tehát vegyes érzelmekkel jutunk a könyv végére. Cioba-
nu, a bevezetõben meghirdetett célkitûzésével ellentétben, nem járul hozzá
a román történetírás paradigmáinak korszerûsítéséhez.5 Ugyanakkor, ha fi-
gyelembe vesszük, hogy munkája a szászok 1918 utáni történetének összefog-
lalására irányuló egyetlen, s a német szakirodalommal tisztában levõ és teljes-
ségre törekvõ kísérlet, bízvást elmondhatjuk, hogy megkerülhetetlen alap-
mû lesz, legalábbis a román olvasók körében, akiknek eddig nem állt
rendelkezésükre könyv e témában. Remélhetõleg újabb kutatásokra ösztö-
nöz majd a romániai szászokról, ami feltételezhetõen a szerzõ legfõbb célja
volt. Ciobanu nem gyõzi hangsúlyozni szándékát, hogy tárgyával szemben
magát háttérbe helyezve pusztán csak adalékokkal (contribuþii) szolgáljon
a könyvben felvázolt témakörökben. Innen megközelítve munkája
sikeresnek tekinthetõ.

Végezetül szeretném kiemelni, hogy a kötetben név- és helymutató is se-
gíti az eligazodást; a bõséges bibliográfia, a gondosan (esetenként magángyûj-
teményekbõl) válogatott képanyag kárpótolnak a forrásmelléklet hiányáért.

François Bocholier
Fordította: Barkász Emõke
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Állam és nemzet a rendszerváltás után

Gecse Géza: Állam és nemzet a rendszerváltás után.
A Magyar Rádióban elhangzott riportok és a Tolcsvay
klubban tartott Határok nélkül vitaestek szerkesztett
változata.
Kairosz-Logos Könyvkiadó, Budapest-Tóthfalu, 2002.
647 o.

Akadnak a megismerési módszerekkel foglalkozó társadalomkuta-
tók között olyanok, akik az interjút csak korlátozott mértékben

tartják a társadalom megismerése elfogadható eszközének. Pontosabban
úgy vélik, hogy kevésbé tud objektív képet nyújtani, mint például egy statisz-
tikai módszer, ezért csupán egyéni nézetek megismerésére alkalmas, általá-
nos társadalomkép kialakítására már nem. Való igaz, hogy az interjú szubjek-
tívebb az egyéb megismerési módszereknél, hiszen elsõsorban a megkérde-
zett bizonyos témáról vallott nézeteinek, álláspontjának megismerésére

alkalmas. Ám éppen ezért végeredményben mégiscsak objektívnek tekinthe-
tõ abban az értelemben, hogy olyan nézetet, álláspontot tükröz, amely a vá-
lasz mentén születik meg. Korántsem fogadható el az interjú teljesen szub-
jektív voltáról szóló nézet. Nem állítható, hogy az interjú társadalom-megis-
merési rendeltetése csupán erre a többé-kevésbé szubjektív aspektusra szo-
rítkozna. A módszer megismerési „ereje” a kérdéstõl is függ; attól, hogy
mirõl kérdez az interjú készítõje, kit kérdez és a kérdezett mennyire törek-
szik a tárgyilagosságra. Fontos körülmény az is, ami a bevezetõbõl kiderül,
hogy tudniillik a riporter kárpátaljai születésû, ami a határon túli magyarság
sorskérdéseivel kapcsolatos közös nevezõket firtató kérdéseinek így nem-
csak szubjektív, hanem objektív nyomatékot is ad.

Gecse Géza kérdésfelvetései releváns, a tárgykört jól ismerõ személyi-
ségek válaszadó nézeteit kívánják feltárni. A múltra nézve nem a szokásos,



bevett, sablonos történelemszemléletet tükrözik, azokhoz szólnak, akik-
nek vonatkozó tapasztalatai rendkívüliek. Éppen a tapasztalati ismeretek,
pontosabban a nem iskolaszerû, bevett, „hivatalos” történelemformáló és
politikai döntéshordozók azok, akiknek nézetei a riportert érdeklik. Õk
azok, akik alkalmassá teszik az interjút jelenünk jobb megismertetésére.
Gecse kérdései nemcsak a régmúltra vonatkoznak, hanem a közelmúltra
is, alanyai e korszaknak fontos cselekvõ részesei, bizonyos helyzetekben
fontos döntéseket hoztak, például a rendszerváltás idején. E döntések hát-
terében ott volt az ismeretelméleti és (történelmi) tapasztalati mérlegelés
arról, hogy merre vigyen az út.

A könyv elsõ része elsõsorban interjúkból áll, beleértve az 1956 megítélé-
sérõl szóló fejezetet (172–183. o.), majd riportok következnek, a Tolcsvay
klubban megtartott kerekasztal-beszélgetésekrõl, múltbéli és jelenlegi sors-
kérdésekrõl (195-611. o.). Témakörök: Magyar zene határon innen és túl, A multi-
média szerepe, A területi autonómia kérdése, A határon túli magyarok a hatalomban.
További kérdések: a román–magyar viszony, Trianon, Páris és Helsinki érvé-
nyessége, globalizáció a Kárpát-medencében, avagy a technika a magyar nem-
zeti közösségek szolgálatában, továbbá nemzetállamok és fasizmusok

Közép-Európában, a határon túli magyar nemzeti közösségek szerepe Ma-
gyarország külpolitikájában Trianontól napjainkig, új stratégiák a Kárpát-me-
dence magyar közösségei számára a státustörvény fényében, a beneš-i dekré-
tumok, a rendszerváltás tegnap és ma stb. (195–599. o.).

A fõ téma – a nemzet és az állam dilemmája –, melynek aspektusaival
a szerzõ a kötetben kérdésfelvetések által foglalkozik, altémáiban, kérdései-
ben releváns opciók mentén operacionalizált. Gecse arra ösztönzi az alanyo-
kat, hogy lényegretörõen, megoldásokat láttatva fogalmazzanak. Ilyen az
1848-as forradalommal kapcsolatos téma, amirõl a szerzõ Dr. Habsburg

Ottóval, a Páneurópai Unió elnökével beszélget. Ilyenek továbbá azok a té-
mák is, amelyek a szomszédos államokkal való közelmúltbeli kapcsolatokról
szólnak. A kilencvenes évek közepén feltett kérdésekre válaszolók úgy látják,
hogy még mindig létezik a „kisantant szindróma”: a környezõ országok töb-
bé-kevésbé látható, érdekelven szinkronizált magyarellenes, kisebbségüket
idõnként „túsznak” tekintõ politikája. Másfelõl a szerzõ interjú-alanyai azt
a kérdést is megválaszolják, enyhített-e ezen és milyen nemû kompromisszu-
mok árán az alapszerzõdések módszere? Nagyobb felelõsséggel viseltet-
nek-e az utódállamok a kisebbségek iránt? Nyújtottak-e nekik (a határon túli
magyar kisebbségi közösségeknek) az alapszerzõdésben foglalt jogosultsá-
gokból annyit, mint amennyit maguk is követeltek annakidején, amikor az
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õ nemzetrészeik voltak kisebbségben? Milyen mechanizmusok szolgálják az
alapszerzõdések megvalósításának kontrollját?

A kérdések az alapszerzõdések tartalmi jegyeit is firtatják. Van-e számon-
kérési lehetõség, ha a „másik oldal” (pl. Románia) egyoldalú, lábjegyzetes
fenntartásos klauzulái kiürítik az alapszerzõdés normatartalmát? Vajon nem
lett volna jobb, ha az alapszerzõdések nem hirtelenében, hanem hosszantar-
tó tárgyalások eredményeként születtek születnek meg, mint Ausztria, még
pontosabban Dél-Tirol ügyében? A nemzetközi bilaterális szerzõdési jog az
egyoldalú fenntartások mentén sok kötelezettségvállalás alól feloldozáshoz
vezet, ha az illetõ országok – az anyaország nevében – fenntartásaik által, alap-
vetõ (mind egyéni, mind kollektív) jogaikról „lemondatják” a kisebbségeket,
úgymond a javukra megkötött szerzõdésben. A riporter kérdéseibõl kiérezhe-
tõ az a gondolat, hogy vajon „utólag”, más helyzetben számon kérhetõ-e az,
amirõl pillanatnyi kompromisszum érdekében egyszer lemondtunk. Ami
ma bilaterális egyezményi kör volt, holnap immár multilaterálissá válhat, és
korántsem biztos, hogy a kisebbségek javára. Ugyanis ott van a lemondásként
értelmezhetõ, fenntartásos klauzula, a másik fél kifejezett reservatio mental-
is-a. Persze a kérdésekben és a válaszokban ott van az a hipotetikus elem,
amely tartalmazhatja a jót, a rosszat és a reményt. Mindenesetre a megelõzés
fontos eleme annak, hogy a bilaterális egyezmények ne fordulhassanak
a visszájukra. A hosszabb tárgyalási folyamat semmiképpen sem befolyásolta
volna Magyarország uniós csatlakozásának folyamatát.

Az alapszerzõdések létjogosultságával kapcsolatban megkérdezett Dió-
szegi István diplomáciatörténész szkeptikus: „Én az alapszerzõdés szükséges-
ségét nem tudom belátni. Kuriozitás ez a nemzetközi kapcsolatok történeté-
ben, és éppen erre a szerencsétlen kelet-európai, közép-kelet-európai régió-
ra jellemzõ. Ismereteim szerint Európa és a világ fejlettebb régióiban ilyen
típusú szerzõdéseket sem korábban, sem napjainkban nem kötöttek. Egyet-
len funkciójuk az országok közötti bizalomerõsítés lehetne, de akár a ro-
mán–magyar eset is mutatja, maga a szerzõdés elõkészítése – éppen a vitatott
pontok miatt – inkább a bizalmatlanság erõsítésére szolgál.” Diószegi szerint
Románia mesterien alkalmazta a valamit-valamiért elvét. Románia újkori po-
litikájában egyidejûleg sohasem volt rossz viszonyban két szomszéddal. Ami-
kor Románia 1916-ban az Osztrák-Magyar Monarchiára támadt, ezzel segít-
ségére volt az oroszoknak, és hozzájárult a franciák nyugat-európai teher-
mentesítéséhez, mivel a Mackensen-hadsereget a francia frontról kellett
elvonni. Több mint három évtizeddel késõbb, 1944-ben Románia kilátásba
helyezte, hogy Németország és Magyarország ellen tizenöt hadosztállyal fog
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fellépni és ennek fejében nyújtotta be igényeit. Magyarország viszont a vala-
mit-valamiért elvet a külpolitikában soha nem tartotta a magáénak. Tévesen
azt gondolta, hogy a nagyhatalmak majd gesztusokat tesznek Magyarország-
nak, ha bizonyos mértékben az õ politikájukhoz igazodik.

Az alapszerzõdések kapcsán, Ukrajna esetét tekintve elfogadóbb nézete-
ket vall Jeszenszky Géza 1993-as nyilatkozatában: „Az a helyzet, hogy Ukraj-
nával nincs békeszerzõdésünk. Többek között azért kötöttünk olyan szerzõ-
dést, melynek van egy területi klauzulája, amely határgaranciát ad a két ország-
nak egymással szemben.” Ennek fejében Ukrajna tett bizonyos gesztusokat,
megszületett például a nemzeti kisebbségekrõl szóló törvény is, akkor, ami-
kor még Magyarország sem hozta meg erre vonatkozó törvényét.

A könyvben különbözõ nézetek olvashatók sorskérdéseinkrõl. Látleletet
kapunk a ’90-es évek gondolkodásmódjáról, ezért ajánlható minden érdeklõ-
dõ figyelmébe.

Szalma József
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