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módszerrel legfeljebb szaggatni lehet, nem pedig meghatározott 
vonal mentén vágni. A címert pedig szabályosan körbevágták.
48 Ismeretes egy 1938M csapatzászló, ahol a középcímer feletti 
Szentkoronát takarták le ily módon. Sajnos azt nem tudni, hogy 
ez mikor történt, lehetséges, hogy a nyilas hatalomátvétel után, 
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a középcimer változatlanul hagyása a pajzstartó angyalokkal és 
zászló másik lapján lévő Szüzanya-ábrázolással egyetemben.
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sáról (Honvédségi Közlöny, XIII. évfolyam, 11. szám, 164. p.). 
Érdekessége ezeknek a csapatzászlóknak, hogy a rájuk hímzett 
„Kádár”-címer kisebb, mint a korábban rajtuk lévő, így a hímzés 
alól kilátszanak az eredeti öltések lyukai. Tulajdonképpen tehát 
az valósult meg, amit esetünkben is többen elképzeltek.

Föglein Gizella

A nemzetiségi érdekkép
viseleti szervezetek meg
alakulása és elnevezésük 

szimbolikája Magyaror
szágon a második világ

háború után (1945-1955)

Jogi-politikai háttér és előzmények

A  mérvadó hazai tudományos és politikai 
irodalom a németeket, szlovákokat, dél- 
szlávokat (szerbeket, horvátokat, szlo- 

venoicai) és románokat tekinti nemzetiségeknek. A 
mai Magyarországon a cigányok etnikai csoportnak 
minősülnek; a zsidóságot, mint önálló csoportot 
elsősorban vallási közösség értelmében határoz
zák meg.”1 Ez az 1980-as évek közepén publikált 
meghatározás és terminológia a második világhábo
rú befejezésétől az alkotmány módosításáról szóló 
1989. évi XXXI. számú törvényig, illetve a nem
zeti és etnikai kisebbségek jogairól alkotott 1993. 
évi LXXVII. számú törvényig de jure és de facto 
érvényben volt.
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Magyarországon a két világháború közötti politikai 
rendszer, a hitleri népcsoport-politika a területgyara
podásokért cserébe a hazai legnépesebb kisebbséget, 
a németet részesítette előnyben; biztosította számára 
az egyéni-állampolgári és a kollektív-nemzetiségi jo 
gosítványokat, ugyanakkor a szláv kisebbségeknek a 
háttérbe szorítás és, kiváltképp a háborús esztendők
ben, a represszió jutott osztályrészül. A második vi
lágháború kimenetele azonban a fenti képleten alap
vető fordulatot hajtott végre. A világháborút nagy 
vesztesként befejező Németországnak, mint anya
országnak a határain kívül élő kisebbségei, a német 
nemzetiségűek politikai, gazdasági életből való kire
kesztése ment végbe, és ezzel párhuzamosan a szláv 
kisebbségek előtérbe kerülése történt meg.

A világháborúból győztesen kikerülő országok 
kisebbségben élő nemzeti közösségei számára tág 
tér nyílt a nemzetiségi szervezkedésre, a nemzetisé
gi jogokért való síkraszállásra, amely kisebbségek a 
demokratikus egyesülés és gyülekezés jogosítványait 
maradéktalanul ki is használták.2 Az aktivizálódás, 
illetve a nemzetiségi öntudatra ébredés hátterében a 
jelenlévő szovjet csapatokkal való rokonszenv állt, 
amely a délszlávok esetében kiegészült a jugoszláv 
partizánmozgalom iránti szimpátiával, ami -  főként 
a határ menti délszláv falvak esetében -  a közvetlen 
érintkezés élményét is jelentette.

A magyarországi délszlávok (horvátok [bunye- 
vácok, sokácok], szerbek, szlovének) és szlovákok 
anyaországai a második világháborút győztesként fe
jezték be. Jugoszlávia új kormánya 1943. november 
29-én a boszniai Jajca városában,3 az új csehszlovák 
kormány pedig 1945. április 5-én, Kassán4 alakult 
meg. A háború befejeztével a vesztes Magyarorszá
gon a szláv kisebbségek (például az öntudatos szláv 
nemzetiségi vezetők, értelmiségiek) előtérbe kerül
tek. Ez nemcsak az anyaországaikhoz, de a győztes, 
sőt „túlgyözött” Szovjetunióhoz való kapcsolataikon 
keresztül is hangsúlyossá vált. A nemzetiségi öntu
datosodás kialakulásához hozzájárult a nyelvi-kom
munikációs tényező: a helyi szláv lakosság könnyen 
kapcsolatot tudott teremteni a felszabadító-megszálló 
szovjet-orosz egységekkel. A szovjet parancsnokok 
pedig az aktivizálódott szláv csoportokra szívesen 
bízták rá egy ideig a községek irányítását.

A de jure vesztes -  ám 1944. augusztus 23-án si
keresen átállt, „kvázi győztes” -  Romániában 1945. 
március 6-án alakult meg a Nemzeti Demokratikus 
Egységfront Kormánya.5 A hazai románság szerve
zéséhez legelőször a gyulai görögkeleti egyház látott 
hozzá, még 1945 augusztusában, amikor egyesülésre 
hívta fel a románokat. A román nemzetiségi öntudat 
ápolásában és ébrentartásában meghatározó szerepet 
játszott az egyház, illetve az ahhoz tartozás.6

*

A második világháború utáni jogi szabályozás 
nem biztosított megfelelő feltételeket és keretet az

önszerveződő nemzetiségi közösségek számára, és 
önálló politikai-államszervezeti szervekkel sem látta 
el a kisebbségeket. Ezért váltak jelentőssé a társadal
mi szervezetekként bejegyzett, 1945 és 1955 között 
életre hívott, az egyesülési jog sajátos értelmezése és 
gyakorlata alapján működő nemzetiségi szövetségek, 
amelyek a kollektív jogok gyakorlásának lehetőségét 
nyújtották a nemzeti kisebbségek számára.

A nemzetiségi szövetségek előképe

Magyarországi Szlávok Antifasiszta Frontja
(Battonya, 1945. február 18.)

A második világháború utáni első magyarországi 
nemzetiségi szervezetet a békési, Csanádi, csongrádi 
szerbek és a viharsarki szlovákok hozták létre 1945. 
február 28-án, Battonyán.7 A szervezet, amely a Ma
gyarországi Szlávok Antifasiszta Frontja (MSZAF) 
nevet kapta, a Magyarországon élő szlovákok, szer- 
bek, horvátok és szlovének tömörüléseként alulról 
építkezve, a Magyar Kommunista Párt (MKP) hat
hatós támogatásával alakult ki.8 Az országos szerve
zet indulását az Ideiglenes Nemzeti Kormány (INK) 
belügyminisztere, Erdei Ferenc 1945. március 10-én 
engedélyezte.9

A szervezet elnevezésében szereplő antifasisz
ta jelző a fasizmus maradványai és a reakció elleni 
harcra utalt: „a Front építi és ápolja minden szláv nép 
testvériségét. [...] Miután Magyarországon élünk, 
együtt kell működnünk a becsületes és demokratikus 
érzelmű magyarokkal. Minden módon és eszközzel 
segítenünk kell őket a reakció elleni harcban, az új, 
demokratikus Magyarország felépítéséért. Minden 
erőnkkel segítsük, hogy Magyarországon a demok
rácia győzzön, ez a magyar és a szerb nép közös ér
deke.”10 Az antifasiszta jelző a magyarországi szláv 
kisebbségeket -  a megváltozott hatalmi-politikai 
körülmények hatására -  kollektiven antifasisztának 
minősítette, tekintet nélkül bizonyos szláv politikai 
csoportosulások, közéleti személyiségek múltbéli 
szerepvállalására. A MSZAF körbélyegzője egyéb
ként vörös színű volt, közepén vörös csillaggal, kör
feliratain a Front neve szerepelt szlovákul, szerbül és 
magyarul."

A front kifejezés mögött a „harcias” elszántságot 
kifejező tartalom mellett meghúzódott az egység mo
tívuma, ti. a szlávság egysége, valamint a magyar- 
országi szláv kisebbségi csoportok egészének felso
rakoztatása, érdekei képviseletének a szándéka. Ez a 
törekvés a későbbiekben a szervezeti kizárólagosság 
hangsúlyozásáig is fokozódott.

A hazai szláv egység gondolatát erősítette fel a ma
gyarországi határozó, amely akár furcsának is tetsz
het, hiszen a szervezetalakítás hátterében egy regio
nális (békési, Csanádi és csongrádi) szláv antifasiszta 
mozgalom húzódott meg, amelynek meghatározó 
képviselői jelentek meg a battonyai szerb olvasó
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körben szervezetalakítás céljából. Nem voltak jelen 
a bajai háromszög és Dél-Magyarország zömében 
horvát közösségeinek képviselői. Továbbá országos 
szervezetről már csak azon oknál fogva sem lehet ek
kor beszélni, mert a nyugat-magyarországi horvátok, 
szlovének lakta területek ekkor még hitleri és nyilas 
uralom alatt voltak.

A MSZAF gyakorlatilag négy nemzetiséget (hor
vát, szerb, szlovák, szlovén) tömörített, délszláv és 
szlovák tagozattal.

A délszláv csoport vezetője Neducsin Dragutin, 
a szlováké Alexander Horák lett. A szövetség létre
hozásának hátterében a szovjet csapatok jelenléte, a 
velük való rokonszenv, a győztes szláv államok nem
zeteivel való „rokonság” igazolása, azok nemzetisé
geivel való testvériség hangsúlyozása, valamint a ju 
goszláv felszabadító mozgalommal történő kapcsolat 
húzódhatott meg.12

A szervezet alapító közgyűlésén elfogadott hat
pontos programjának13 céljai között szerepelt a ma
gyarországi szlávok érdekvédelmének ellátása, s 
helyi szervezetei kiépítését éppen úgy feladatának 
tekintette, mint a nemzetiségi identitás megőrzését 
biztosító állampolgári és közösségi jogok megterem
tését (például parlamenti képviselet, női választójog, 
anyanyelvi oktatás, nemzetiségi sajtó).

A szövetség országos központja Békéscsabán volt, 
Michal Francisci -  békéscsabai szlovák evangélikus 
lelkész -  elnök vezetésével. Francisci elnökké vá
lasztása, a békéscsabai székhely megválasztása már 
előrevetítette, hogy a Frontot a legnépesebb hazai 
szláv kisebbség, a szlovákok képviselői és az általuk 
felvetett kérdések fogják dominálni.

Az alapító közgyűlésen jelent meg a MSZAF leg
főbb sajtóorgánuma, a Sloboda (Szabadság) című he
tilap is, először 1945. június 9-én. A lap szerkesztő
sége néhány szám megjelenését követően Budapestre 
költözött.14

A Sloboda. mely a magyarországi szlávok lapja
ként indult, eleinte szinte kizárólag szlovák nyelven 
írt, a lap szerkesztőségében kezdetben csak a szlová
kok képviselői dolgoztak. A lap felelős szerkesztője 
Frano Bartoáek jogász lett, mellette jelentős szerepet 
játszott Alexander Horák szlovák katolikus pap, Mi
chal Francisci és Jan Gerci békéscsabai szlovák népi 
író.

Alexander Horák az első bécsi döntés után települt 
Magyarországra, s az itteni szlovákok lelki gondozá
sát tekintette feladatának.15 Csak 1945 augusztusában 
-  a szövetséges nagyhatalmak potsdami konferenci
áját16 követően -  bővült a szerkesztőség „délszláv” 
munkatársakkal. A lap hatodik számától kezdődő
en közölt szerb-horvát és szlovén nyelvű cikkeket 
is a lap terjedelmének 15%-ában, azaz egynyolcad 
részében.17

Az eltérő történelmi múlttal, hagyományokkal és 
kultúrával rendelkező nemzetiségek egy szervezeten 
belüli képviselete azonban eleve megoldhatatlan fel
adatnak bizonyult.

A nemzetiségi szövetségek megalakulása

A Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövet
sége
(Bácsalmás, 1947. október 5-6.)

A második világháborút követően a Magyarorszá
gon található nemzetiségek közül a délszláv nemzeti 
kisebbségek aktivizálódtak leginkább. Mindezt mu
tatja a MSZAF délszláv szekciójának a kulturális jo 
gosítványok biztosításán túli, politikai érdekérvénye
sítő tevékenysége. Ennek hátteréül szolgálhatott a két 
ország közötti kapcsolatok kedvező alakulása.

A MSZAF délszláv szekciójának 1945. december 
5-i, mohácsi alakuló ülésén kulturális szervezetként 
határozta meg önmagát, emellett azonban a politikai 
érdekképviseleti törekvések is előkerültek. A délszláv 
tagozat főtitkára Anton Rob lett.18 1946 áprilisában 
a délszláv szekció hetilapot indított Növi Svet (Új 
Világ) címmel, ebből azonban csak két szám jelent 
meg. Majd 1946. október 20-án vehették kezükbe az 
olvasók a szerb-horvát nyelvű Nase Novine (A Mi Új
ságunk) című hetilapot.19

1946. november 29-én a Front délszláv tagoza
tának Végrehajtó Bizottsága Pavle Vujity elnök és 
Anton Rob főtitkár aláírásával összefoglaló elemzést 
küldött Nagy Ferenc miniszterelnökhöz, Rákosi Má
tyáshoz és Szakasits Árpádhoz (a Magyar Kommu
nista Párt és a Szociáldemokrata Párt főtitkáraihoz), 
amely az alábbi kéréseket, követeléseket tartalmaz
ta:

a) A Front tagjai a lakosság számarányának megfe
lelően a képviselöházban is kapjanak helyet.

b) Minden olyan községben, ahol délszlávok él
nek, a front helyi csoportjai a lakosság számarányá
nak megfelelően kapjanak helyet a hatalmi szerveze
tekben.

c) A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban a 
Front javaslatára nevezzenek ki délszláv tanfelügye
lőt, és az egész országban távolítsák el a nemzetiség
ellenes hivatalnokokat, tanítókat, tanfelügyelőket.

d) Távolítsák el a Jugoszláviából átszökött, a határ 
mentén élő reakciós elemeket, akik gátolják, nehezí
tik a nemzetiségi politikát.

e) Követeljük anyanyelvűnk használatát a hivata
lokban, az önkormányzati testületekben, mindazokon 
a helyeken, ahol jelentős számban élünk. „Úgy tekint
jük, hogy a Magyar Köztársaságnak ugyanazon jogo
kat kell megadni népünknek, melyeket a magyar nép 
élvez a Jugoszláv Föderatív Népköztársaságban.”20

Az 1947. augusztus 31 -ei országgyűlési választá
sokon a Magyar Kommunista Párt választási listájára 
öt déli szláv nemzetiségű, köztük a MSZAF délszláv 
szekciójának három vezetője került fel képviselő
jelöltként (Pavle Vujity, Józó Saboljev, Anton Rob, 
Kosta Sevié és Franc Tóth). Közülük Anton Robot 
választották országgyűlési képviselővé.21

A délszláv szekció 1947. október 5-6-án, Bács
almáson tartotta II. Országos Kongresszusát. Ekkor



felvetődött a délszláv tagozat párttá alakításának kér
dése is. A MSZAF megalakulásától kezdve két szek
cióban tevékenykedő szervezetének látszólagos egy
sége ekkor -  de jure -  felbomlott. Ugyanis a Kong
resszus önálló szövetséget hozott létre Magyarorszá
g i Délszlávok Demokratikus Szövetsége (MDDSZ) 
elnevezéssel, és főtitkári tisztségében megerősítette 
Anton Robot.22 Határozatot hoztak a meglévő helyi 
szervezetek létszámának növelésére, illetve alapszer
vezetek létrehozásáról az addig elég mostohán kezelt 
nyugat-magyarországi horvát falvakban. Az MDDSZ 
elnevezés alatti területi és létszámbeli terjeszkedés 
arra szolgált, hogy immár minden demokratikus fe l
fogású délszláv érdekeinek képviseletét elláthassák, 
kiterjesztve a szervezet működését a kisebbségi la
kosság minden csoportjára. A kommunista párthoz 
való szoros kötődés mellett azonban az MDDSZ nem 
alakult politikai párttá, a hangsúlyt inkább a komplex 
kisebbségi problematika képviseletére, a közéletben 
való megjelenítésére helyezte.

A MSZAF „maradék”, szlovák tagozata még 
1947 októberében átalakult, és Magyarországi Szlá
vok Szövetsége (MSZSZ) néven működött tovább 
egészen 1948 decemberéig, amikor is megalakult a 
Magyarországi Szlovákok Demokratikus Szövetsége 
(MSZDSZ).

A Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szö
vetsége létrejöttét mintegy „keretbe foglalta” egy
részt a második világháborút de jure lezáró magyar 
békeszerződés23 1947. szeptember 15-ei hatályba 
lépése, másrészt az 1947. október 15-én Belgrádban 
aláírt magyar-jugoszláv kulturális egyezmény24 és az
1947. december 8-án, Budapesten parafáit politikai 
egyezmény.25

A Magyarországi Szlovákok Demokratikus Szövet
sége
(Budapest, 1948. december 19.)

A MSZAF szlovák tagozatának kapcsolata a dél
szláv szekció tevékenységéhez igen ellentmondáso
san alakult, s ambivalens volt a viszonya a magyar 
belpolitikához is: „Támaszai akarunk lenni az őszinte 
magyar demokráciának, de nem szándékozunk régi 
nótát hallgatni, még ha új cigány is húzza.”26

A szlovák szekció -  amelynek 1946 elejétől Buda
pest lett a székhelye -  tevékenységét, a nemzetiségi 
egyenjogúság elérése mellett, a magyar-csehszlovák 
államközi kapcsolatok határozták meg elsősorban. A 
szlovák tagozat működése e kapcsolatok függvényé
vé vált.

Az 1946. február 27-én megkötött magyar-cseh
szlovák lakosságcsere-egyezmény27 súlyos fogyaté
kossága volt például, hogy míg szlovák részről ön
kéntes, addig magyar részről kötelező volt az áttele- 
pülés. Az egyezmény II. cikkelye kimondta, hogy a 
lakosságcsere megszervezését, a kitelepülni szándé
kozók jegyzékének elkészítését, a jelentkezésekre vo
natkozó nyilatkozatok átvételét egy Különbizottság,

a Csehszlovák Áttelepítési Bizottság28 (CSÁB) végzi, 
melynek tagjait a csehszlovák kormány nevezi ki.

Ez a helyzet állásfoglalásra késztette nemcsak a 
magyarországi szlovákokat, de a MSZAF szlovák 
szekcióját is. Sok esetben a szlovák etnikai közös
ség magatartása aszinkronitásban volt a MSZAF 
által megfogalmazott állásfoglalásokkal. A Sloboda 
irányítása gyakorlatilag a Szlovákiából érkező „nem
zeti missziót” képviselő munkatársak kezébe került, 
a lap csak látszólag maradt a hazai szlovákok kezé
ben,29 s fejlécére akár azt is írhatta volna: a CSÁB 
lapja.30 A szlovák szekció és a másként gondolkodó 
szlovákok közötti aszinkronitásra utal, hogy az ellen- 
véleményüknek hangot adó szlovákok 1945 nyarán 
Slobody Hlas (Szabad Hang) címmel lapot indítottak 
Tótkomlóson. A Sloboda ellentámadást kezdett a lap 
ellen. Az offenzíva sikeresnek bizonyult, hiszen az 
anyagi nehézségekkel is küzdő lap néhány szám után 
megszűnt. Ezt követően a MSZAF politikáját bíráló 
szlovákság részére a magyar nyelvű sajtó biztosított 
szólási lehetőséget, így többek között a békéscsabai 
munkás- és parasztújság, a Viharsarok.3I

A MSZAF szlovák szekciója 1946. július 27-28-án, 
Békéscsabán tartotta I. Országos Kongresszusát.32 A 
szlovákság megosztottsága eredményeképpen 1946. 
augusztus 18-án a Magyarországon maradni kívánó 
szlovákok demonstratív népgyülést tartottak, ugyan
csak Békéscsabán.33

A MSZAF szlovák szekciója -  miután a délszláv 
tagozat már létrehozta önálló szövetségét -  1947 ok
tóberében átalakult Magyarországi Szlávok Szövet
ségévé (MSZSZ). Az áttelepülési választó Michal 
Francisci helyére Alexander Horák korábbi alelnök 
került, de később ő is kitelepült.34

A magyar-csehszlovák lakosságcserét és a cseh
szlovákiai „fordulatot” követően, 1948. december 
19-én a Magyarországon maradt szlovákok -  délszláv 
mintára -  megalakították a Magyarországi Szlovákok 
Demokratikus Szövetségéi (MSZDSZ).35 A szövetség 
megalapításában főleg Tótkomlósról és Pitvarosról 
származó kommunista szlovákok játszottak megha
tározó szerepet, mint például Boldoczki János, Hirka 
János, Krajcsik Mihály és Bemula Mihály. Az előírt 
menetrend értelmében a szövetség főtitkára Boldocz
ki János,36 elnöke Hirka János lett.

Az új vezetés éles cezúrát vont a régi és az új szö
vetség között: „Magyarországon még ezidáig nem 
volt olyan nemzetiségi szervezet, amely törődött 
volna a dolgozó szlovákok nemzetiségi kultúrájával 
és érdekeinek védelmével, amely követelte volna 
a megfelelő értelmiséget.”37 A szövetség új lapja, a 
Nasa Sloboda (A Mi Szabadságunk) 1949. janu
ár 15-én jelent meg első ízben.38 A Magyarországi 
Szlovákok Demokratikus Szövetségének létrejötte 
és annak szócsöve már pontosan tükrözte a politikai 
intézményrendszer átalakításának folyamatát. A szlo
vák szövetség -  csakúgy, mint a többek is ekkortájt 
-  eleget tett az állampárt és a kormány által megjelölt 
feladatoknak.39
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A Magyarországi Románok Demokratikus Szövet
sége
(Gyula, 1949. január 15.)

A magyarországi románok esetében a nemzetiségi 
identitás mellett meghatározó szerepet játszott a val
lási azonosságtudat.40 A kulturális munkán túlmuta
tó, politikai jellegű érdekeket is képviselő szervezet 
létrehozása a görögkeleti papság körében fogalma
zódott meg első ízben.

Ennek érdekében 1947 végén hét pontban fogal
mazták meg igényeiket:41

a) a konzisztórium államjogi elismerése és évi 
25 000 Ft állami támogatás biztosítása;

b) általános iskolai tankönyvek román nyelvű ki
adása 1500 példányban;

c) román tanárok alkalmazása átmenetileg;
d) egy négyoldalas román nyelvű hetilap;
e) egy alapítvány jövedelmének biztosítása a ma

gyarországi románok iskolai és kulturális ügyeire;
f) román nemzetiségű tanfelügyelő;
g) a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban a 

román ügyek előadója.
A beadvány értelmében a görögkeleti egyház 

konzisztóriumát*2 kell megbízni a magyarországi ro
mánok kulturális és politikai képviseletével. Az el
sősorban kulturális igényeket tartalmazó beadvány 
politikai jellegű kollektív jogokat is magában foglalt. 
Valószínűleg ez is állhatott annak hátterében, hogy a 
Magyar Kommunista Párt (MKP) Politikai Bizottsá
gának (PB) 1948. február 26-ai ülésén elutasították 
a konzisztóriumra vonatkozó követelést, és helyette 
a Magyarországi Románok Kultúrszövetségét hozták 
létre, valamint 10 000 Ft támogatás kiutalását java
solták. A létrehozott szövetség munkáját kulturális 
tevékenységre szűkítették.43

Ezzel párhuzamosan egy szükebb gyulai csopor
tosulás amelyet támogatott egy kisebb budapesti 
csoport -  kezdeményezte a román szövetség meg
alakítását. A budapesti Mocsáry Lajos Kollégiumban
1948. január 7-én ült össze a szervezet létrehozását 
Előkészítő Bizottság.44 Megfogalmazták a szövetség 
alapszabályának első változatát, amelyben először 
szerepelt a szervezet elnevezése: Magyarországi Ro
mánok Kultúrszövetségé.

Az Előkészítő Bizottság hat pontban foglalta össze 
a megalakítandó Kultúrszövetség feladatait:
a) a román nyelvű oktatás színvonalának emelése;
b) növelni a képzett pedagógusok számát;
c) román nyelvű tankönyvek bevezetése;
d) kultúrotthonok létesítése a román nemzetiségű köz
ségekben;
e) tánccsoportok, énekkarok és színjátszó csoportok 
létrehozása;
0  Budapesten harminc, Gyulán hatvan tagú népi kol
légium létrehozása.

Az Előkészítő Bizottság a Magyarországi Romá
nok Kultúrszövetségének létrehozása céljából 1948. 
március 21-én alakuló közgyűlésre hívta össze a ma

gyarországi románság képviselőit Gyulán, a városhá
za dísztermében.45

A közgyűlés az alapszabályt elfogadva kimond
ta a Magyarországi Románok Kultúrszövetségének 
(MRKSZ) megalakulását. E szövetség létrejöttét is 
mintegy „keretbe foglalták” a kétoldalú egyezmé
nyek; a Bukarestben 1947. november 25-én aláírt 
magyar-román kulturális egyezmény46 és a Budapes
ten 1948. január 24-én parafáit, s július 6-án törvény
erőre emelkedett politikai egyezmény.47

A kultúrszövetség díszelnöke dr. Alexits György 
kultuszminisztériumi államtitkár, elnöke Szabó De
meter görögkeleti esperes, főtitkára Nadabán György 
lett.48 A szövetség munkáját nehezítette, hogy a szer
vezet központja Budapesten volt, távol a Békés és 
Hajdú-Bihar megyei, románok lakta településektől.

Rövid idő elteltével azonban nézeteltérések támad
tak a szervezet budapesti és gyulai vezetése között. 
Egy 1948. november 18-án kelt, a Magyar Dolgozók 
Pártja (MDP) Politikai Bizottságának (PB) Tömeg- 
szervezetek Osztálya részére készített feljegyzés sze
rint: „A szövetségen belül teljes a zűrzavar. A veze
tőség tagjai egymással személyi ellentétben állnak. A 
vádak özöne zúdul Nadabán György főtitkár fejére. 
A személyi ellentétek már majdnem a tettlegességig 
fajultak.”49

A gyulai csoport 1948. november 14-én választ
mányi ülést tartott, amely elítélte Nadabán főtitkár 
antidemokratikus tevékenységét.50 A szövetség za
vartalan működését az állami és pártszervek is fon
tosnak tartották, ezért a kezdeményezés is az ő ke
zükbe került.

Az MDP PB Tömegszervezetek Osztályát képvise
lő Kapás Sándor megállapodott a gyulai vezetőkkel. 
Ennek értelmében a vezetőség székhelye Budapesten 
lesz, de legalább havonta egyszer a vezetőségi ülése
ket Gyulán tartják meg.51

Az 1948. november 18-ai feljegyzés többek között 
az alábbi javaslatokat tartalmazta:52
a) az 1949. január 15-i választmányi ülést kell fel
használni a kultúrszövetség feloszlatására, s új veze
tőséggel és választmánnyal megalakítani a Magyar- 
országi Románok Demokratikus Szövetségét;
b) a szövetség főtitkárát más területre kell vinni dol
gozni;
c) az új szervezet főtitkárának egy üzemi munkást 
jelöljünk;
d) a vezetőségben és a választmányban ne legyen 
több egy, ill. két papnál; erre azért van szükség, mert 
a papság teljes kihagyása komoly visszatetszést okoz
na a román lakosság körében;
e) Szabó Demeter tartsa meg elnöki posztját, ezzel 
elejét lehet venni az egyház esetleges támadásának; 
Szabó MDP-tag, bár „oda húz, ahonnan a szél fúj”;
f) az új szervezet megalakítását alapos agitációval, 
esetleg aktívaüléseken kell előkészíteni, főleg a na
gyobb román községekben (Gyulán, Kétegyházán, 
Mélykeréken [sic! -  F. G.], Nyíradonyban, Nyíracsá- 
don, Nagyiétán stb.).
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A Magyar Dolgozók Pártja megalakulása után, 
de még a Magyar Függetlenségi Népfront létrejöttét 
megelőzően, -  a pártállami nemzetiségpolitika elvá
rásainak megfelelően, az aktuális politikai feladato
kat is támogatva, az immáron egységesített „demok
ratikus” jelzőt is megjelenítve -  a kultúrszövetség 
nevét 1949. január 15-én felváltotta a Magyaror
szági Románok Demokratikus Szövetsége (MRDSZ) 
elnevezés.53

A szövetség 1949. július 17-ei tisztújító közgyűlé
se nem változatott a szövetség 1948. márciusi alap
szabályán. A szervezet székhelye Gyula maradt, a 
szövetség élére -  Szabó Demeter díszelnök kivételé
vel -  teljesen új vezetés került. Az új elnök Borbély 
János lett, a titkár Pomucz Péter volt 1951-ig, utóda 
Moldován Illés, 1957-től pedig Szilágyi Péter.54

1950. január 15-én, Gyulán jelent meg a szövet
ség lapja, a Libertatea Noastrá (A Mi Szabadságunk), 
majd 1956-ban Budapestre költözött. 1957-től az új
ság Foaia Noastrá (A Mi Lapunk) címen jelent meg 
Budapesten, s 1971 júliusától, címváltoztatás nélkül 
ismét Gyulán látott napvilágot.55

A Magyarországi Német Dolgozók Kulturális Szö
vetsége
(Budapest, 1955. október 1.)

A hatalom teljes kisajátítása jegyében az állampárt 
felszámolta a koalíciós szövetséget, illetve a szövet
ségi politikát. A tudatosan kialakított helyzetben a 
nemzetiségi politika -  mint a szövetségi politika sa
játos megjelenési formája -  a perifériára került.

Ezen a képleten alapjában véve az a tény sem 
változtatott, hogy éppen 1949-ben -  a Magyar Nép- 
köztársaság alkotmányának56 és a Német Demokra
tikus Köztársaság alkotmányának elfogadása57 után 
-  elkezdődött az az 1956-ig tartó folyamat, amely
nek során fokozatosan napvilágot láttak a Magyar- 
országról ki nem telepített német nemzeti kisebbség 
állampolgári és nemzetiségi jogkorlátozását feloldó 
jogszabályok.58

A Németországgal szembeni hadiállapot megszün
tetése59 (1955. március 18.) és a Német Demokrati
kus Köztársaság (NDK) diplomáciai elismerése után 
megszületett a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) Köz
ponti Vezetőségének (KV) 1955. július 18-ai, „Szigo
rúan bizalmas!” jelzéssel ellátott, „a Magyarországi 
Német Dolgozók Kulturális Szövetségének létreho
zására”60 című határozata.

Ezt a döntést azonban hosszas, a párt- és az állami 
vezetés közötti egyeztetés előzte meg. 1954. május 
7-ei keltezéssel az MDP KV Agitációs- és Propa
ganda Osztálya részére elkészült a „Javaslat a Ma
gyarországi Németek Demokratikus Szövetségének 
megszervezésére és német nyelvű lap kiadására”.61 
A dokumentum indítványozta -  a szlovák, a délszláv 
és a román szövetségekhez hasonlóan -  egy ném et. 
szövetség (Magyarországi Németek Demokratikus 
Szövetsége) létrehozását. A javaslat leszögezte, hogy

a szövetség megalakítása, valamint a német lap ki
adása jelentős segítséget nyújtana a német lakosság 
kulturális és politikai nevelésében.

1954 júliusában megjelent a németek második vi
lágháború utáni első rendszeres, havi kiadványa, a 
német nyelvű Freies Leben (Szabad Élet).

1954 novemberében Darvas József népművelési 
miniszter előterjesztésben javasolta a németek nem
zetiségi szövetségének megalakítását.62 Az előterjesz
téshez kapcsolódott egy határozati javaslat, amely 
szerint: „1955. január 1-re hozzuk létre a Magyaror
szág Németek Demokratikus Szövetségét. A Szövet
ség vezetőjéül Wild Frigyes elvtárs, veszprémi egye
temi tanárt, a Hazafias Népfont Országos Tanácsának 
tagját javasoljuk.” Felmerült az is, hogy a Freies Le
ben alakuljon át kéthetenként megjelenő lappá.

1955. február 23-ai keltezésű a „Javaslat a Ma
gyarországi Németek Demokratikus Szövetségének 
megszervezésére” című dokumentum.63 Ebben is de
mokratikus szövetségről van szó.

Ezt követte 1955. március 10-én a Darvas József 
által aláírt „Javaslat a Titkársághoz”64. A benne fog
laltak tekintetében hasonlít a február 23-ai javaslatra. 
Újra megfogalmazódik, hogy a Freies Leben ala
kuljon át kétheti lappá, sőt később hetilappá. Ismét 
utalnak arra, hogy a szövetség főtitkára Wild Frigyes 
legyen.

1955. június 14-én, Darvas József javaslata alap
ján, az MDP KV Tudományos és Kulturális Osztá
lyának nevében Andics Erzsébet által aláírt „Javaslat 
a Politikai Bizottsághoz”65 már nagyjából megegye
zett a véglegesjúliusi határozattal.

Ezt követően, 1955. július 18-án született meg az 
MDP KV „Szigorúan bizalmas!” jelzéssel ellátott 
határozata „a Magyarországi Német Dolgozók Kul
turális Szövetségének létrehozására”.66 A határozat 
három nagyobb részre tagolódik. Az első szakasz rö
viden szól a magyarországi német lakosság számáról, 
népművelési helyzetéről, a nyelvoktatásról stb. A má
sodik rész megállapítja, hogy a németség passzivitá
sának oka a nacionalizmus vádjától való félelem (de 
nincs szó a kitelepítésekről és a vagyonelkobzások
ról). A nacionalizmusra a következő példákat hozta a 
határozat: „A vértesacsai legények a labdarúgó világ- 
bajnokság döntője után arról énekeltek, hogy ’nem 
lehet a germánokkal kukoricázni’. A vértessomlói 
legények bál után fasiszta dalokat énekeltek, s móri 
svábok megverték a magyar legényeket.” Megállapí
totta továbbá a határozat, hogy „a német községek
ben általában magasabb a hittanra járók száma, mint 
az országos átlag.”

A dokumentum utolsó, harmadik szakasza ki
mondta a szövetség megalakításának szükségességét 
és tartalmazta annak feladatait. „A szövetség feladata 
a magyarországi német dolgozók fokozottabb bevo
nása a szocializmus építésébe, a nevelő munka és a 
kulturális életük gyakorlati irányítása és szervezé
se. [...]  A szövetség nem politikai, hanem kulturális 
szerv. Munkája nem merül ki a negatívumok, a na-
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cionalista hangok, a bizonytalanság és a félelem le
küzdésében. [...] A tanácsok zöme azonban nem érti 
eléggé a felmerülő nemzetiségi, különösen a német
séggel kapcsolatos problémákat, s nem is mer ezek
hez a kérdésekhez hozzányúlni.”

Bár a Freies Leben sokat tett már kulturális téren, 
mégis „képtelen a hazai németség politikai nevelője 
lenni.” Ennek oka elsősorban csekély terjedelme és 
megjelenésének ritkasága. A határozat végül megál
lapította, hogy a Freies Lebent a szövetség hetilapjá
vá kell alakítani.

„Ahol nem mi irányítunk, ott hangadó lesz a re
akció” -  valójában ez a mondat tekinthető az egész 
határozat alapgondolatának. A határozat rögzítette, 
hogy a párt- és állami szervek feladata a nacionaliz
mus elleni fellépés.

1955. október 1-jén került sor a Szövetség alapító 
gyűlésére a Freies Leben szerkesztőségében. A gyű
lésen Frank László, a Freies Leben főszerkesztője, 
Wild Frigyes egyetemi lektor, Nagy Endre, a Nép
művelési Minisztérium főelőadója, valamint Fürst 
György, Ilosvay Ferenc és Komád Tamás újságírók 
vettek részt. Határozat született a Magyarországi 
Német Dolgozók Kulturális Szövetsége (MNDKSZ) 
megalapításáról.67 1955. október 5-i keltezéssel nap
világot látott a szövetség alapszabálya.6* A szövetség 
főtitkára Wild Frigyes lett, s eldöntötték azt is, hogy a 
Freies Leben október 1-jétől a szövetség hetilapjává 
alakul.69

A szövetség elnevezése -  és annak későbbi válto
zásai -  kor- és kórképet jelenítettek meg; a jelzők és 
határozók többszörös szűkítést tartalmaztak. A kultu
rális jelző egyértelműen arra utalt, hogy a szövetség 
nem politikai-érdekképviseleti, hanem kifejezetten 
„csak” kulturális szerv.70 A magyarországi határozó a 
hazai német egység gondolatát erősítette, amit azon
ban nyomban szűkített az a tény, hogy a kulturális 
szövetség nem az országban maradt, ki nem telepített 
németek összességét kívánta reprezentálni, hanem ki
zárólag és csakis a magyarországi német dolgozókat. 
Amint a dolgozó(k) határozó dominált az állampárt 
nevében71 és programnyilatkozatában,72 a Magyar 
Függetlenségi Népfront és a Hazafias Népfront egyik 
tagszervezetében73 vagy az alkotmány több passzu
sában.74

*
A Magyarországi Német Dolgozók Kulturális Szö

vetségének elnevezése, szinte parabolába illően, fo
kozatosan módosult. Az MDP KV 1956. május 21 -ei, 
nemzetiségi határozata75 nyomán Magyarországi Né
met Dolgozók Demokratikus Szövetsége (MNDDSZ) 
lett 1956 szeptemberében. A szövetség nevéből „ki
hullott” a szűkítő kulturális jelző, s a nemzetiségi 
szövetséget, a politikai érdekképviseletet szimboli
záló demokratikus jelzővel látták el. 1957 szeptem
berétől a szövetség hetilapja a Neue Zeitung (Friss 
Újság) lett.76 Ám a szövetség nevében még továbbra

is megmaradt a szintén szűkítő dolgozók határozó. 
Az MSZMP PB 1968. szeptember 17-ei, nemzeti
ségi határozata77 után a szövetség a Magyarországi 
Németek Demokratikus Szövetsége (MNDSZ) nevet 
kapta 1969 áprilisában.78 A szövetség nevéből tehát 
„kimaradt” a dolgozók határozó, s a német nemze
tiségi szövetség immár a hazai németség egészére 
vonatkozott.

Ekkortól kezdve valamennyi magyarországi nem
zetiségi szövetség (délszláv, német, román, szlovák) 
nevében egységesen a politikai érdekek felvállalását 
kifejező demokratikus jelző szerepelt.

*

Az MSZMP PB 1978. január 10-ei nemzetiségi 
határozata79 nyomán, november 4-5-én került sor 
a Magyarországi Németek Demokratikus Szövetsé
ge  V. kongresszusára. A kongresszus legfontosabb 
döntése a szövetség nevének megváltoztatása volt, 
amely névváltoztatás a magyar elnevezésben nem 
jelentkezett: Demokratischer Verband dér Deutschen 
in Ungarn helyett Demokratischer Verband dér Un- 
garndeutschen lett a szövetség új neve. A változtatás 
indoka az volt, hogy az eddigi név nem fedte az Un- 
gamdeutsch, azaz a magyarországi német fogalmát: 
„Egyértelműbben tükrözi nemzetiségünk helyét, az 
évszázados együttélést közös hazánkban.”80 A név 
megváltozása és az abban kifejezésre jutó hangsúly- 
eltolódás -  nem a németség, hanem a (szocialista) 
Magyarországon való együttélés előtérbe helyezése 
-  összhangban volt az állampárt nemzetiségi politi
kájával.

Összefoglalás

A  nemzeti kisebbségek önszerveződésének fóru
mai, érdekképviseleti szervei az 1945-1955 között 
létrejött nemzetiségi szövetségek voltak, amelyek 
az egyesülési jog sajátos értelmezése és gyakorlata 
alapján működtek Magyarországon. A nemzetiségi 
szövetségek -  az 1949. évi alkotmány szellemében -  
a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Általános 
Iskolai Főosztályának Nemzetiségi Ügyosztályához 
tartoztak. Emellett a Magyar Dolgozók Pártja Köz
ponti Vezetősége Párt- és Tömegszervezetek Osztá
lyának elvi-politikai irányítása alatt álltak.

Az eleve „felülről” életre hívott szövetségek ambi
valens helyzetbe kerültek: a gyakorlatban a kormány 
(állampárt) politikáját közvetítették a nemzeti kisebb
ségek felé, s nem azok érdekvédelmét látták el. A nem
zetiségi szövetségek inkább csak a kulturális munka 
területén értek el eredményeket. A nemzetiségi önazo
nosság megőrzésének szinte kizárólagos eszközei -  a 
nemzetiségi sajtó mellett -  a hagyományőrző csopor
tok voltak. A nemzetiségi szövetségek -  alapvető szer
kezeti változtatások nélkül -  az 1980-as évek végéig, 
az 1990-es évek elejéig működtek Magyarországon.
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Horváth Attila

A hatalom ünnepe -  
az ünnep hatalma.

Ünnepek Magyarországon a szovjet 
típusú diktatúra korában

Az ünnepnapok már jellegüknél fogva is jel
képes tartalom hordozói. Különösen így volt 
ez a szovjet típusú diktatúrákban, ahol szinte 
minden különleges jelnek, szimbólumnak, ha lehet, 

még nagyobb jelentőséget tulajdonítottak, mint a de
mokratikus berendezkedésű országokban. Ezekben 
az államokban mindig is nagy hangsúlyt helyeztek 
a propagandára és a látványos külsőségekre (lásd a 
Szovjetunió november 7-ei katonai parádéját vagy a 
magyarországi április 4-ei és május 1-jei felvonulá
sokat).1

Az állami ünnepek mindig is szorosan kapcsolód
tak egy adott politikai berendezkedéshez, hiszen leg

többször történelmi emlékek felidézésével fejezik ki 
a meghatározó ideológiai szempontokat. A magyar- 
országi kommunista vezetés is saját hatalmi elképze
léseinek megfelelően szüntetett meg régi ünnepeket, 
vagy teljes mértékben átalakította, manipulálta tar
talmukat, jelentésüket, és alkotott új, a szocializmust 
jelképező szimbolikus megemlékezéseket.

A másik újdonság az ünnepek vonatkozásában az 
volt, hogy egyrészről lecsökkentették a számukat, 
hogy ezzel is növeljék a munkanapok számát, más
részről kötelezővé igyekeztek tenni az ünnepségeken 
való aktív részvételt. Harmadrészt kiiktatták a nem
zeti és egyházi ünnepeket.

Az 1945. évi naptár piros betűs ünnepei leginkább 
a katolikus országok (tartományok) ünneprendjét kö
vették. A 15 munkaszüneti nap közül 13 keresztény 
ünnep. Egy részük elvilágiasodott: Újév, Húsvét, 
Szent Péter és Pál napja (aratás kezdete), Minden
szentek és Halottak napja, Karácsony.

Egyéb keresztény állami ünnepek: Vízkereszt (ja
nuár 6.) Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, il
letve Jézus bemutatása (február 2.), áldozócsütörtök 
(1945-ben május 10.), Pünkösd két napja (1945-ben 
május 20-21.), valamint a katolikusok Űrnapja (1945-
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