
A  Kádár-korszak nemzetiségi döntéseinek
jogi-politikai kontextusai

A Kádár-korszak főbb rendező elvei, koordinátarend
szerei és mozgástere adottak voltak; mindazonáltal az
1956-1989 közötti időszak sok vonatkozásban nem 
tekinthető homogén, egységes időszaknak. így a 
nemzetiségi politikát illetően is egymástól jól elkülönít
hető periódusok rajzolódtak ki.

A Kádár-korszak egésze nemzetiségi politikájának 
mintegy elvi hátterét az a felfogás képezte, mely szerint 
a nemzetiségi kérdés az érintett ország belügye, amint 
arról a második világháborút lezáró békeszerződés1 
rendelkezett -  ellentétben az első világháborút lezáró 
békékkel.

A kisebbségi kérdés nemzetközi jogi szabályozásá
nak elmulasztása azt eredményezte, hogy a nemzeti 
kisebbségeket „anyanemzetüktől”, illetve az „anya
nemzetet" a saját -  esetleg több más állam területén élő 
-  nemzeti kisebbségétől immár nemcsak a területi, de a 
nemzetközi jogi status quo is elválasztotta. Azaz: a 
kisebbségek számára a létezés intézményes feltételeit 
végső soron kizárólag az „uralkodó”, „befogadó" állam 
nemzetiségi politikája határozta meg -  amennyiben az 
adott állam szuverenitásának birtokában volt -, s ezál
tal a nemzeti kisebbségek védtelenek lettek az ér
dekeiket csorbító többségi törekvések tendenciáival 
szemben. A nemzeti kisebbségek politikai, gazdasági, 
kulturális és jogi helyzetének alakulása -  tulajdonkép
pen tértől és időtől, illetve létszámtól és etnikai 
összetételtől függetlenül -  a politikai demokrácia egyik 
mércéjévé és fokmérőjévé vált.2

Átfogó törvényi koncepció híján a magyarországi 
nemzeti kisebbségek egyéni-állampolgári, illetve 
kollektív-nemzetiségi jogait különböző „sarkalatos” 
törvények (alkotmány, államigazgatási, közigazgatási, 
eljárási, munkajogi törvények stb.) és más jogszabá
lyok (például oktatási, közművelődési törvények, ren
deletek és utasítások) szabályozták.

Sajátos „csomópontokat” képeznek a tízévenként 
(1960, 1970. 1980) tartott népszámlálások nemzetiségi 
mutatói. Fontos periodizációs lehetőséget nyújtanak az 
ugyancsak tízévente ismétlődő, csúcsszintű döntések a 
nemzetiségpolitikáról. Jelesül az állampárt, a Magyar 
Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Központi Bizottság 
(KB) Politikai Bizottságának 1958., 1968. és 1978. évi 
határozatai, valamint az MSZMP Központi Bizottságá
nak 1988. évi állásfoglalása.

A nemzetiségi döntések politikai kontextusai és 
előzményei dominánsan különböztek. A dokumentu
mok azonban alapvetően azonos szerkezetűek, klasszi
kusan hármas tagolásúak voltak. A főbb egységeket a 
Preambulum, a Helyzetértékelés és a Cselekvési terv 
képezték. Ám az aktuális sajátosságokat minden szer
kezeti egység markáns tartalmi eltérésekkel és egyéni 
hangvétellel szabályozta, közülük a legfontosabbak 
például; a nemzetiségpolitika, a nemzetiségi oktatás és 
a nemzetiségi kulturális munka, valamint az egyes
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nemzetiségek helyzete; illetve a nemzetiségek anyaor
szágaival (anyanemzeteivel) való kapcsolat ügye, vagy 
éppen az ideológiai jellegű hívószavak kérdése.

A Kádár-korszakban a csúcsszintű döntések tehát a 
hiányzó törvényi szabályozást helyettesítették. A tulaj
donképpeni politikai deklarációk nem tekinthetők a szó 
szoros értelmében jogi szabályozásnak, mindazonáltal 
az állampárt működéséből következően mégis megha
tározó jelentőséggel bírtak.

A z ENSZ-jelentés és a nemzetiségi
párthatározat előzménye

Az 1956-os forradalomban mind a hazai, mind a 
határon túli magyar kisebbségi kérdés perifériális-mar
ginális szerepet játszott. A kisebbségek helyi szinten 
ugyanazokért a célokért álltak ki, amelyekért a többsé
gi társadalom. Állampolgári elvárásokat fogalmaztak 
meg, és így csatlakoztak a forradalomhoz.3

A magyarországi nemzetiségi szövetségek nem vál
laltak szerepet, nem vettek részt az 1956-os forradalom
ban. Kisebb-nagyobb nemzetiségi közösségek, illetve 
nemzetiségi személyek azonban különböző magatartást 
tanúsítottak.4 A délszlávok egy részének körében az 
egységes jugoszláv nemzettudat fenntartásának az 
igénye fogalmazódott meg. Az aktív románok a magyar- 
országi román nemzetiségi önazonosságot akarták 
megőrizni. A szlovákok egy csoportjában sajátos aktivi
tás, az „önasszimiláció”, azaz a nemzetiségi oktatás kor
látozására irányuló törekvés nyilvánult meg. A hazai 
német nemzetiségű közösségekre és egyénekre egysége
sen a passzivitás, a tartózkodó magatartás, a várakozó 
álláspont volt jellemző. Nem vállaltak szerepet, mert lát
ták, vagy „csupán" megérezték, hogy a forradalomnak 
nincsen külpolitikai háttere, s attól tartottak, hogy a for
radalom kedvezőtlen kimenetele ismét bizonytalanná, a 
korábbiaknál is bizonytalanabbá tenné sorsukat.

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány a 
nemzetiségeknek az „ellenforradalom" idején tanúsított__
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magatartásával kapcsolatban nem tett semmiféle 
általánosan elmarasztaló megállapítást; valójában 
elégtétellel nyugtázta a kisebbségek magatartását. 1956 
után tehát a kisebbségek felelőssége nem merült fel 
Magyarországon.

* * *

A forradalom után egyedül Wild Frigyessel, a 
Magyarországi Német Dolgozók Demokratikus 
Szövetségének főtitkárával, 1957 márciusában készítet
tek a sajtó nyilvánossága előtt interjút. Ebben a főtitkár 
közölte, hogy „a szövetség tudomása szerint a német 
nemzeti kisebbség általában megőrizte józanságát az 
októberi események idején”.5

A nemzetiségi szövetségek 1957 márciusában aktí
vaértekezletet tartottak. A délszláv szövetség leszögez
te: „elismeri a Párt vezető szerepét”, amely a szövet
ségben oly módon érvényesül, hogy „vezető posztjain a 
Párt tagjai állnak, akik tevékenységükkel a Pártnak 
felelnek”. A szlovák szövetség aktívaértekezletén is 
elismerték a párt vezető szerepét, s ott is felmerült a 
helyi szervezetek hiánya, de a többség ellenezte az 
eltérést a pártállami nemzetiségi politika direktíváitól.6

Wild Frigyes nyilatkozatán kívül 1957 márciusában 
Bielik György, a Magyarországi Szlovákok Demok
ratikus Szövetségének főtitkára is hangsúlyozta, hogy a 
szlovákok távol tartották magukat a „felkeléstől”, Og- 
nyenovics Milán, a Magyarországi Délszlávok Demok
ratikus Szövetségének főtitkára a délszláv pedagógusok 
1957 novemberében rendezett konferenciáján név sze
rint is említett több délszláv személyt, akik fegyveresen 
harcoltak a forradalom ellen.' A Kádár-korszakban 
elismert négy nemzetiség (délszlávok, németek, 
románok, szlovákok) szövetsége közül egyedül a 
Magyarországi Románok Demokratikus Szövetsége 
nem nyilatkozott a forradalomban betöltött szerepről.

1957-ben Kállai Gyula, az MSZMP KB tagja, 
művelődésügyi miniszter előterjesztést készített a kor
mány számára a nemzetiségi problémák „rendezé
séről”, amelyben hangsúlyozta: „A nemzetiségek az 
ellenforradalom idején általában hűek maradtak a 
néphatalomhoz, többségükben felismerték a nacionaliz
musban rejlő veszélyt. Elvétve akadtak csak, akik 
egyéni sérelmeik orvoslására igyekeztek az esemé
nyeket kihasználni.”8 Ez utóbbi mondat vonatkozhatott 
az egyes szlovák eredetű falvak szlovák lakosaira, akik 
a forradalmat arra használták ki, hogy beszüntessék 
vagy fakultatívvá tegyék a szlovák nyelv oktatását. Ezt 
elsősorban azért akarták, mert a magyar-csehszlovák 
lakosságcsere negatív tapasztalatai miatt nem kívánták, 
hogy szlováknak tartsák őket. Az „elvétve akadtak" 
vonatkozhatott a (dunántúli) -  ki nem telepített -  német 
lakosság egy részére is, akik a második világháború 
utáni vagyonelkobzások9 miatt kártalanítást követeltek.

Kállai Gyula előterjesztésének lényeges, ideológiai 
eleme a nacionalizmus volt, amely a korszakban kulcs- 
fontosságúvá vált, és a párthatározatban is jelentős 
szerepet kapott.

A z ENSZ-adatszolgáltatás létrejötte

Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 1945. 
június 26-án, San Franciscóban elfogadott alapokmá
nya10 deklarálta a kisebbségek tagjainak egyéni, állam- 
polgári jogait. Magyarország Miniszterelnöksége már 
1945. augusztus 2-án terjedelmes elaborátumot készített 
A San Francisco-i alapokmány és a nemzetiségi kérdés 
címmel.11 A minden vonatkozásban indokolt és idősze
rű nemzetiségpolitikai elaborátum azonban elsősorban a 
szövetséges nagyhatalmak képviselőinek 1945. augusz
tus 2-i, potsdami határozata következtében meghiúsult, 
szövege pedig nem jutott el az ENSZ-hez.12

Az 1947. február 10-én, Párizsban aláírt és szeptem
ber 15-én életbe lépett magyar békeszerződést az 
1947:18. törvénycikk iktatta be a magyar jogrendbe. A 
békeszerződés tulajdonképpeni kisebbségi vonatkozású 
és Magyarországra kötelező rendelkezéseit a 2. cikk 1. 
és 2. pontja tartalmazta. A békeszerződés ezen 
cikkében vállalt kötelezettségeknek, amelyek az ENSZ 
1945. évi, San Franciscó-i alapokmányát nem haladták 
meg, a magyar állam a békeszerződést megelőzően már 
eleget tett, konkrétan az 1946:1., az 1946:7. és az 
1946:10. törvénycikk megalkotásával.

Az ENSZ alapokmányát az 1956. évi I. törvény
cikk13 iktatta be a magyar jogrendbe 1956. február 16- 
án. miután 1955. december 14-én -  a Varsói Szerződés 
létrejöttét és a Biztonsági Tanács szovjet vétója meg
szűntét követően -  a szovjet zóna 16 államát, köztük 
Magyarországot „csomagterv" keretében felvették az 
ENSZ tagjai közé.

A forradalom leverése után a Kádár-rendszer külpo
litikai tekintetben teljesen elszigetelt helyzetbe került. 
Súlyos gondot okozott, hogy az ENSZ-ben 1957 
januárjától több mint fél évtizedig napirenden volt a 
Kádár-rendszert elítélő „magyarkérdés”.14 Az ENSZ 
1957. január 8-án felállított öttagú vizsgálóbizottságá
nak jelentését a közgyűlés 1957. szeptember 14-én. 60 
szavazattal 10 ellenében és 10 tartózkodással elfogadta. 
A jelentés ellen csak a Szovjetunió és a keleti tömb 
államai szavaztak. Az ENSZ megfelelő bizottságai
1958-1961 között ismételten visszautasították Ma
gyarország -  egyébként jelen lévő képviselőinek -  
akkreditálását, jelezvén, hogy az új rendszert nem te
kintik sem reprezentatívnak, sem törvényesnek.1'’

*  *  *

Ebben a Magyarország számára kényes és nehéz 
nemzetközi helyzetben látott napvilágot a Művelő
désügyi Minisztérium Nemzetiségi Osztálya (MMNO) 
által jegyzett, az ENSZ számára 1958. július 31-én 
elkészült, a „Magyarországi nemzetiségek helyzete” 
című elaborátum16 -  a magyarországi nemzetiségpoliti
ka helyességét bizonyítandó, az ENSZ-beli „magyar
kérdés” indokoltságát nemzetiségi tekintetben kvázi 
mintegy cáfolandó-megkérdőjelezendő.

Az MMNO dokumentum háttereként, a Külügymi
nisztérium (KÜM) Nemzetközi Szervezetek Főosztálya
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vezetőjének. Kolozs Márta ENSZ követnek 1958. júli
us 4-én, Ilku Pál művelődésügyi miniszterhelyetteshez 
címzett. „Szigorúan titkos!” minősítésű felkérő levele 
állt, a „Magyarországi nemzetiségek helyzete" tárgyá
ban.17

A Külügyminisztérium felkérése az iktatókönyvben 
1958. június 30-i dátummal, Konrád nevű Osztály-elő
adóval. az alábbi címmegjelöléssel (irat tárgya) szere
pelt: ,Aclcitszolgáltatás az ENSZ-nek a magyarországi 
nemzeti kisebbségekről".

A KÜM június 30-i iktatókönyvében tehát még a 
'nemzeti kisebbségek' kifejezés, az ENSZ követnek a 
művelődésügyi miniszterhelyetteshez írt, július 4-i fel
kérő levelében pedig már a 'nemzetiségek' kifejezés 
található, hasonlóképp az MMNO július 31-i, az ENSZ 
számára készült összefoglaló elaborátumában is 
(csakúgy, mint az MSZMP KB Politikai Bizottságának 
október 7-i nemzetiségi határozatában). A szóhasználat 
mögött meghúzódó gondolkodás- és szemléletmódról 
éles cezúrát kaphatunk: a „régi rendszerben” és az álla
mi apparátus „régi” hivatalnok tagjainál még 'nemzeti 
kisebbségekről’ volt szó, utóbb viszont már kerülték a 
'kisebbség' szó használatát. Ami azt jelzi, hogy a párt 
koncepciójában elsődleges szerepet a 'nemzetiségek' 
és a befogadó állam közötti kapcsolat töltötte be (a 
nemzetiségeknek az anyaországaikkal való kapcsolat- 
tartása tehát marginalizálódott).

* * *

Az ENSZ követ felkérő levele megnevezte a jelentés 
létrejöttének külpolitikai (elvi) indokát és belpolitikai 
(gyakorlati) célját is. Ami a külpolitikai indokot illeti, 
benne pontosan megragadható a kétpólusú világrend- 
szer ténye, illetve a „magyarkérdés” ügye:

„Az amerikaiak által irányított egyes nyugati 
sajtószervek a hazánk ellen irányuló támadásaik során 
a közelmúltban felvetették a magyarországi kisebb
ségek, elsősorban a németajkú kisebbség helyzetét. Fel 
kell készülnünk arra, hogy a magyarországi kisebb
ségek kérdését esetleg az ENSZ őszi közgyűlésén is fe l
vetik. Szükségesnek tarjuk tehát, hogy a közgyűlésen 
résztvevő magyar delegációt dokumentációval lássuk 
el, hogy az e téren esetleg elhangzó rágalmakra 
megfelelő, tényekkel és adatokkal alátámasztott választ 
adhasson. ”18

A levélből kiderül, hogy a Külügyminisztérium 
kérésére az MMNO a korábbi évek során több ízben 
bocsátott rendelkezésükre „igen jó adatokat és tanul
mányokat" e kérdésről, amelyeket minden esetben fel is 
használtak. Ezen anyagok azonban némileg már elavul
tak és így kiegészítésre szorulnak. A kidolgozandó 
ENSZ-dokumentum belpolitikai célját az „elavulás” is 
motiválhatta a „magyarkérdés” ténye mögött:

„ Kérjük Miniszterhelyettes Elvtársat, szíveskedjék az 
ENSZ közgyűlésén résztvevő magyar delegáció által 
történő felhasználás céljára megfelelő dokumentációs 
anyagot készíttetni a magyarországi nemzetiségek 
helyzetéről. Véleményünk szerint ezen anyagban

tényekkel és adatokkal kellene bemutatni, hogy a 
nemzetiségek hazánk többi állampolgárával egyenlő 
jogokat élveznek, biztosítva van számukra az anya
nyelvükön való oktatás, nemzeti kultúrájuk ápolásának 
lehetősége -  mint ahogyan azt Alkotmányunk is le
szögezi. Részletesen lehetne szólni a nemzetiségi isko
lákról, sajtójukról, egyesületeikről."

A külügyminisztériumi levél az MMNO által kidol
gozandó nemzetiségi adatszolgáltatás időpontjaként 
1958. augusztus 1-jét jelölte meg.19

A „Magyarországi nemzetiségek helyzete" 
című ENSZ-jelentés (1958. július 31.)

Az MMNO az ENSZ számára 1958. július 31-én 
elkészítette a „Magyarországi nemzetiségek helyzete”20 
című összefoglaló elaborátumot. A 17 gépelt oldal ter
jedelmű dokumentumot Ledényi Ernő főelőadó, osztály
vezető-helyettes szignálta és látta el kézjegyével (Kovács 
Péter osztályvezető helyett, annak távollétében).

Az MMNO által elkészített és a Külügyminisztéri
umba eljuttatott elaborátumhoz a KÜM Konrád nevű 
Osztály-előadója egyetlen, tömör megjegyzést fűzött: 
„gondos átfogalmazást igényel az anyag”.21 (A hi
vatkozásoknál az átfogalmazásokat figyelembe vettük 
-  F. G.)

Az ENSZ-jelentés két szerkezeti részből állt. 
Felépítésében, tartalmában és szerkezetében nyomon 
követhető, hogy nemzetközi fórumnak szánt, isme
retterjesztő-tájékoztató, sőt propagandisztikus elemeket 
is tartalmazó tanulmányról van szó. Az I. rész az össze
foglaló, elvi jellegű Preambulum (1-3. o.); a II. rész a 
kőnkét, gyakorlati vonatkozású Helyzetértékelés (4-17. 
o.). (A klasszikus harmadik szerkezeti egység, a 
Cselekvési terv „természetesen” teljességgel hiányzik 
az elaborátumból, mivel azt a hibák és a hiányosságok 
megnevezése és azok ön/kritikus korrekciója, illetve 
annak a szándéka motiválná. Ez az egyetemes szintű 
fórumra szánt nemzetiségi országimázs-tervezetben 
kvázi „kakukktojás” lenne.)

A Preambulum 1848/49-től kezdve áttekintette a 
hazai nemzetiségi kérdést. Sajátossága, hogy a nem
zetiségek vonatkozásában egyfelől „túldimenzionált”, 
másfelől ugyanakkor „foghíjas”. A cezúra a második 
világháború volt. Az azt megelőző korszakot össze
foglalóan, „differenciáltan” értékelte (például a 
Tanácsköztársaságot pozitívnak, a Horthy-korszakot 
negatívnak). A háborút követő időszakot viszont 
meglehetősen homogénnek látta-láttatta, s szinte 
kizárólag, példaszerűen csak pozitívnak minősítve. Ám 
mélyen hallgatott a németek erőszakos elhurcolásáról 
(„Verschleppung”) és intézményes kitelepítéséről; a 
szlovákok önkéntes áttelepüléséről a magyar-cseh
szlovák lakosságcsere keretében; valamint ugyancsak 
hallgatott a magyar-jugoszláv népcsereegyezmény-ter- 
vezetről, illetve a magyar-román lakosságcsere-ter
vekről a békeelőkészítésben; nem tett említést továbbá
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a déli és a nyugati határsávbeli, nem magyar nemze
tiségű magyar állampolgárok (szerbek, horvátok, 
szlovének, németek) kényszerlakhely-kijelöléséről. a 
hortobágyi deportálásukról.

A többszörös elhallgatás talán még érthető is 
lehetett, hiszen a nemzetiségeket érintő fentebbi 
események mintegy leképezték, tükrözték a háború 
utáni nemzetközi hatalmi erőviszonyokat (győztes
vesztes státus, hidegháborús helyzet). Ezen belül pedig 
pontosan kifejezték Magyarország és a hazai nem
zetiségek, Magyarország és a nemzetiségek anyaorszá
gainak, valamint a hazai nemzetiségek és azok 
anyanemzeteinek helyzetét, továbbá az érintett államok 
(..befogadó” állam, illetve anyaállam) kapcsolatainak 
drámaian megterhelt állapotát-változásait. Tény, hogy 
ezen események és folyamatok hosszú időre meg- 
határozták-befolyásolták a magyarországi nemzetisé
gek helyzetét; egyúttal nagymértékben nehezítették- 
sújtották a magyarországi fórumok és intézmények, a 
kisebb-nagyobb civil közösségek nemzetiségi-kisebb
ségi törekvéseit is.

A Preambulum viszonylag részletesen ismertette a 
nemzetiségek számát, települési elhelyezkedését és tár
sadalmi megoszlását. Megállapította, hogy ..Nemze
tiségeink népességi súlya a magyar lakossághoz mérten 
csekély." A KSH 1955. évi jelentéséből való adatok 
szerint a Magyarországon élő nemzetiségek száma 
megközelíti az 500 000-et. ami az ország lakosságának 
kb. 5%-át teszi ki. A nemzetiségek: a németek 
(200 000). a szlovákok (60 000), a délszlávok (45 000), 
a románok (15 000), ezenkívül az ország területén él
kb. 50 000 cigány és 30 000 egyéb nemzetiségű lakos-
£ ')! sag.~

A nemzetiségek az ország területén szétszórtan 
élnek, és nagyobb területi zárt egységet nem alkotnak. 
Németek az ország déli és nyugati részein (Baranya, 
Bács-Kiskun, Veszprém, Pest, Komárom. Győr-Sopron 
és Tolna megyében), szlovákok az északi és délkeleti 
részeken (főleg Nógrád, Borsod és Békés megyében), 
délszlávok Magyarország déli határaival párhuza
mosan, románok pedig az ország keleti felében fekvő 
megyékben (Hajdú-Bihar, Békés megye) találhatók. A 
hazai nemzetiségiek többségükben falvakban laknak és 
mezőgazdasági termelőmunkával foglalkoznak. A 
városokban és a bányavidékeken élő nemzetiségiek 
között sok az ipari munkás, illetve bányász, különösen 
a német nemzetiségiek között.

Az elaborátum hangsúlyozta, hogy a magyarországi 
nemzetiségpolitikát nem az a tény határozza meg, hogy 
a nemzetiségek súlya a magyar lakossághoz mérten 
csekély. Itt már bel- és külpolitikai kiterjesztés figyel
hető meg (a szocialista társadalmi-politikai rendszer 
felsőbbrendűségére hivatkozva -  F. G.):

„A szocialista államok nemzetiségi politikáját azon
ban nem az ország területén élő nemzetiségek szám
aránya határozza meg, hanem az a körülmény, hogy a 
szocialista társadalom építésének, a szocialista állam 
szervezésének egyik alapelve a nemzetiségi jogok biz
tosítása" P

A Helyzetértékelés a nemzetiségek politikai, gaz
dasági és kulturális jogainak gyakorlati megvalósítását 
viszonylag részletesen és tudatosan súlypontozva 
taglalta.

a) Politikai egyenjogúság
A nemzetiségek politikai egyenjogúságát alátámasz- 

tandó-igazolandó, az ENSZ-jelentés idézett a sarkalatos 
törvényekből, így a nemzetiségi hovatartozás bün
tetőjogi védelméről szóló törvényből, amely szerint 
„büntetni kell azt a személyt, aki az országban élő 
nemzetiségekre lealacsonyító kifejezést használ" 
(1948. évi XLVIII. te.), idézett az Alkotmányból („A 
Magyar Népköztársaság polgárai a törvény előtt egyen- 
lőek és egyenlő jogokat élveznek. A polgárok bármely 
hátrányos megkülönböztetését, nemek, felekezetek, 
vagy nemzetiségek szerint a törvény szigorúan bün
teti.” -  1949. évi XX. tv., 49. §), hivatkozott az MDP 
KV 1956. május 21-ei nemzetiségi határozatára, 
kiemelve, hogy ez utóbbi „újólag aláhúzta, illetve biz
tosította a nemzetiségi jogok gyakorlati megvalósításá
nak továbbfejlesztését".24

b) Gazdasági egyenjogúság
A gazdasági egyenjogúságnál az ENSZ-jelentés a 

földosztásra és a kollektivizálásra, vagyis az egyéni és 
a közös gazdálkodásra hivatkozott. Eszerint: „Az 
1945. évi földosztásnál a nemzetiségi szegényparasz
tok éppen úgy kaptak földet, mint a magyar igényjo
gosultak. (Tény, hogy a földosztás idején a hazai 
nemzetiségek nem kerültek hátrányos helyzetbe, 
kivéve a németajkúnkat,^ amiről a jelentés viszont 
már nem szólt. -  F. G.) Azóta közülük (ti. a délszlá
vok, románok, szlovákok közül -  F. G.) sokan a ter
melőszövetkezeti gazdálkodást választották (hogy ez 
mennyire volt önkéntes vagy kényszerből történő 
'választás’, természetesen arra sem történt utalás -  F. 
G.). Ma már nagyon sok nemzetiségi község 
büszkélkedik jól menő, jól működő termelőszövet
kezettel. Nemzetiségi dolgozóink éppen úgy részesül
nek jutalomban jó munkájukért, mint a magyar anya
nyelvű dolgozók.”26 Az ENSZ-jelentés propagandisz- 
tikus módon, a tényeket egyoldalúan csoportosítva és 
ezáltal torzítva, kiemelte, hogy mindkét -  ellentétes 
előjelű -  gazdaságpolitikai folyamatban a nemzetisé
gek egyenjogúságot élveztek.

c) Kulturális egyenjogúság
Az ENSZ-adatszolgáltatás terjedelmének legna

gyobb részét a nemzetiségi kulturális egyenjogúság 
témájának gazdag taglalása töltötte ki.

Nemzetiségi iskolahálózat, iskolák fajtája és száma, 
tanulók és pedagógusok száma:

Az 1951. évi 15. törvényerejű rendelet szerint azok
ban a községekben (városokban), ahol „legalább 15 egy 
nemzetiséghez tartozó tanköteles szülője kívánja, biz
tosítani kell, hogy ezek a tankötelesek kívánságukhoz 
képest anyanyelvükön részesüljenek oktatásban, vagy 
anyanyelvűket az általános iskolában kötelező tan
tárgyként tanítsák...” (13.§ 12.1)

Az ENSZ-jelentés részletes adatokat közölt az 
1957-1958-as tanévben a nemzetiségi oktatási intéz
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mények számáról, fokáról és típusáról, a nemzetiségi 
tanulók számáról nemzetiségenként és összesítve, 
valamint a pedagógusok számáról.

Óvodák:
A 49 nemzetiségi óvoda közül: szlovák 19. délszláv 

15, német 8, román 7. A nemzetiségi tanulók összlét- 
száma: 1515, az óvónők száma: 48.

Alsó fokú oktatás:27
A nemzetiségi tannyelvű általános iskolák (ahol 

nemzetiségi anyanyelven tanítanak minden tantárgyat) 
száma 35, közülük: délszláv 15. román 10. szlovák 6, 
német 4. A nemzetiségi tanulók összlétszáma: 2377, a 
tanerők száma: 160 fő. A nemzetiségi nyelvoktató álta
lános iskolák (ahol a nemzetiségi anyanyelv tanítása 
osztályonként heti 3 óra) száma 280, közülük: német 
123, szlovák 102, délszláv 45, román 10. A nemzetisé
gi tanulók összlétszáma: 23 768, a pedagógusok szá
ma: 407 fő.

A nemzetiségi tannyelvű általános iskolai diákott
honok száma: 7 (4 szlovák [Békéscsaba, Budapest, 
Sátoraljaújhely, Szarvas]; 2 délszláv [Budapest, Pécs]; 
1 román [Gyula]). A diákotthonokban 669 tanuló van 
elhelyezve. Nemzetiségi nyelvoktató általános iskolák
ban tanulók részére az országban nincsenek diákottho
nok szervezve. A nemzetiségi általános iskolai diákott
honokban olyan tanulók nyernek elhelyezést, akiknek a 
lakóhelyén a nemzetiségi lakosság alacsony létszáma 
miatt nem biztosítható az anyanyelvi oktatás.

A pozitív befejezés -  a nehézségek mellett is -  
hangsúlyos helyet kapott az ENSZ-jelentésben: a tanu
lók elhelyezése 1954-ig ingyenes volt. 1954-től a havi 
átlagos térítési díj tanulónként 40 Ft. Az államnak egy 
tanulóra havi 500 Ft kiadása van, ez egy tanévre (10 
hónapra) számítva 5000 Ft. Ebből az összegből a nem
zetiségi szülő, térítési díj címén, 40 Ft-os átlagot szá
mítva, egy tanévben 400 Ft-ot térít vissza.28

Középfokú oktatás:
A középfokú nemzetiségi oktatásban (általános gim

názium, tanító- és óvónőképző) vesznek részt. Közülük 
5 általános gimnázium (szlovák 2 [Budapest, 
Békéscsaba]; délszláv 1 [Budapest]; német 1 [Baja]; 
román 1 [Gyula]) létezik. Emellett 3 tanítóképző (dél
szláv 1 [Budapest]; német 1 [Budapest]; szlovák 1 [Bu
dapest]), továbbá 1 óvónőképző (Budapest) működik. 
A középiskolák mellett nemzetiségi diákotthon nyílt 
meg. A tanulók havi térítési átlaga 100 Ft. A jelentés 
megjegyzi, hogy a magyar középiskoláknál a térítési díj 
átlaga havi 200 Ft. A középiskolai diákotthonokban 
367 tanuló van elhelyezve.

Felsőfokú oktatás:
A felsőfokú nemzetiségi oktatásban (főiskola, 

egyetem) vesznek részt. A főiskolai tanszékek száma: 4 
(ebből délszláv 1 [Pécs]; német I [Pécs]; román 1 [Sze
ged]; szlovák 1 [Szeged]). A nemzetiségi főiskolai hall
gatók létszáma: 72 fő. Az egyetemi nemzetiségi okta
tásban 3 Intézet vesz részt. Közülük: Német Intézet 1 
[Budapest]; Román Intézet 1 [Budapest]; Szláv Intézet 
1 [Budapest]. A nemzetiségi egyetemi hallgatók száma: 
26 fő.

Az ENSZ-jelentés szövetén szinte „áttörtek” a kul
turális egyenjogúság egyenetlenségei, bár igyekezett 
objektív képet adni a nemzetiségi oktatásról.

„Az 1957-1958-as tanévben a nemzetiségi dolgozók 
gyermekei, 27 968 tanuló, 380 intézményben, 670 pe
dagógus vezetése mellett tanultak anyanyelvükön.”29 A 
jelentés a nemzetiségi oktatásban résztvevő diákok szá
máról ténylegesen „naprakész" adatokat közölt, ám a 
szülőket illetően azonban már szűkítés, pontosabban 
megkülönböztetés figyelhető meg.

Az ENSZ-anyag nem általában a hazai nemzetiségi 
szülőkről, hanem csak a nemzetiségi dolgozókról, 
illetve azok gyermekeiről szólt. Ez a megkülönböztetés 
összefüggött azzal, hogy a német nemzetiségi oktatás -  
a többi nemzetiségi oktatáshoz képest -  jelentős fázisel
tolódással kezdődhetett meg az 1951/52-es tanévben. A 
német szövetség is utolsóként alakult meg 1955-ben, 
Magyarországi Német Dolgozók Kulturális Szövetsége 
néven. 1956-ban, névváltoztatással Magyarországi Né
met Dolgozók Demokratikus Szövetsége lett.30

* * *

..A német nemzetiségi iskolák erőteljes szervezése 
1951-ben indult meg. [...] A következő tanévben 3 új 
német gimnázium nyílik. 1-1 I. osztállyal /Budapest, 
Pécs. Kőszeg/. A szlovák nemzetiségi tanulók részére 
mezőgazdasági technikum I. osztálya nyílik, ahol az 
anyanyelvűket és mezőgazdasági szaknyelvet tanulhat
nak. A délszláv nyelvoktatás 3. a szlovák nyelvoktatás 
pedig 2 újabb községben indul meg.”31

A jelentésben inkább csak ..némán”, hallgatólagosan 
„jöttek át” a hibák-hiányosságok (negatív diszkriminá
ció) a német nemzetiségi oktatást illetően. Ugyanakkor 
viszont hangsúlyos szerepet, megkülönböztetett figyel
met kapott (pozitív diszkrimináció) a román vagy a dél
szláv nemzetiségi oktatás.

Figyelemre méltó, hogy „míg 1500 magyar lakosra 
jut I általános iskola, addig 15 000 fő román lakosság. 
20 általános iskolában tanulhatja anyanyelvét”.32 A 
Jugoszláviával megromlott kapcsolatok normalizá
lódását előmozdítandó: „Az állam, hogy a nemzetiségi 
lakosság igényét kielégítse, egészen kislétszámú nem
zetiségi iskolákat is fenntart. Az ország területén jelen
leg 6 olyan délszláv általános iskola működik (6—12 
tanulóval) I—VIII. osztályig, amelyekben a tanulók lét
száma nem éri el a 15. tvr. által előírt 15-ös tanuló
létszámot.”33

A nemzetiségi oktatási intézményrendszert illetően 
az összkép végül természetesen pozitív-propagandisz- 
tikus jellegű volt-lehetett. „A nemzetiségek kulturális 
jogainak biztosítását mutatja, hogy jelenleg Magyar- 
országon szervezett és rendszeres nemzetiségi oktatás 
folyik, jól kiépített iskolahálózat keretében.”

Nemzetiségi pedagógusképzés és továbbképzés:
A magyar oktatásügy történetében a háborút 

követően (a jelentésben: „a felszabadulás után”) történt 
először gondoskodás a nemzetiségi óvónők, tanítók és 
tanárok képzéséről. „Ma már kielégítő ütemben ad
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nemzetiségi tanítókat a szlovák, délszláv, román tanító
képző, általános iskolai tanárokat pedig a pedagógiai 
főiskolák nemzetiségi tanszékei biztosítják. A német 
pedagógusok képzése szaktanítói és szaktanári tanfo
lyamok keretében történt. Jelenleg a német tanító
képzőben és a főiskoal német tanszékén folyik a német 
pedagógusok képzése.”34

A nemzetiségi pedagógusok nyelvi és irodalmi 
továbbképzése a Művelődésügyi Minisztérium által 
rendezett központi tanfolyamokon Budapesten és a 
megyékben rendezett továbbképzési napokon történt. A 
továbbképzést szolgálták „a baráti Csehszlovákiával, 
Romániával, illetve a Német Demokratikus Köztár
sasággal kötött kulturegyezmények értelmében szer
vezett nyári tanfolyamok”.35 A nemzetiségi pedagógus
továbbképzésből hiányzott Jugoszlávia. A Kominform 
1948. júniusi „határozata” után ellenséggé vált délszláv 
állammal mindennemű kétoldalú egyezmény (gazdasá
gi, politikai, kulturális) megszakadt, formálisan csak a 
diplomáciai kapcsolatok maradtak meg. Az „oldás” a 
Belgrádban 1956. szeptember 20-án aláírt gazdasági 
együttműködési egyezmény nyomán, azzal a feltétellel 
vehette kezdetét, hogy tisztázódtak a Jugoszláviával 
szemben fennálló magyar jóvátételi kötelezettségek.36 
A jugoszláv jóvátétel teljesítése 1958 közepén még nem 
teljesen fejeződött be. Nemzetközi, diplomáciai 
okoknál fogva Jugoszláviára nem történt utalás az adat
szolgáltatásban; míg a belügynek minősült hazai dél
szláv nemzetiségi oktatás és nemzetiségi pedagó
gusképzés viszont hangsúlyos szerepet kapott az adat
szolgáltatásban.

Nemzetiségi oktató-nevelőmunka:
Az ENSZ-jelentés szerint a nemzetiségi általános- és 

középiskolákban a tanulmányi eredmény azonos a ma
gyar iskolák eredményével (3—3.5 között mozog). „A 
diákotthonokkal ellátott általános iskolákban érthető 
módon sokkal jobb a tanulmányi eredmény.” Ezt biz
tosította az is, hogy a nemzetiségi iskolák tárgyi és 
dologi feltételei ugyanúgy biztosítva vannak, mint a 
magyar iskolákban. A tanulmányi színvonal emelé
séhez hozzájárul az is, hogy „egyes nemzetiségi kö
zépiskolákban kiváló szaktudású külföldi tanárok 
működnek (román, német, szlovák)”.37 (Ám a nem
zetiségi középiskolai külföldi tanárok között, külpoli
tikai, diplomáciai okoknál fogva délszláv, pontosabban 
jugoszláv tanárok nem voltak említve. -  F. G.)

A nemzetiségi iskolákban „minden tantárgy tantervi 
anyaga megegyezik a megfelelő magyar iskolák tanter
vével”. A nemzetiségi anyanyelvű iskolákban hasz
nálatos tankönyvek nagy része a magyar tankönyvek 
fordítása, „kivételt képeznek a nemzetiségi nyelv és iro
dalom tankönyvei, melyek önálló munkák, ugyancsak 
önálló munkák a nemzetiségi anyanyelvet tantárgyként 
tanító iskolák nyelvkönyvei is.”

1958-ig a négy nemzetiség számára összesen 281- 
féle tankönyvet, illetve tankönyvpótló jegyzetet adott ki 
a Művelődésügyi Minisztérium. 1958 szeptemberében 
tervezték megjelentetni az új, színes nemzetiségi 
ABC-s könyvet, amelynek előállítási ára 500 Ft.

A nemzetiségi tankönyvek köréből sem hiányozha
tott a pozitív kicsengés: „...a  tanulók a könyvet 8 forin
tért vásárolhatják meg. Ez az egy példa is mutatja, hogy 
államunk a legnagyobb anyagi áldozatokat is vállalja 
nemzetiségeink kulturális jogainak biztosítása érde
kében.”38

A nemzetiségi iskolákban működő pedagógusok 
munkáját a párt és kormány ugyanúgy megbecsüli, mint 
a magyar pedagógusokét. Á nemzetiségi iskolák nevelői 
közül többet a Közoktatás Kiváló Dolgozója címmel és 
„Kiváló tanító”, „Kiváló tanár” címmel tüntettek ki. Az 
ENSZ-jelentés konkrétan egyetlen nemzetiségi, pon
tosabban szlovák tanyai tanítóra hivatkozott, aki a „Mun
ka Vörös Zászló Rendje” magas kitüntetést nyerte el.39

Nemzetiségi oktatás irányítása:
A nemzetiségi oktatás irányításával, annak elvi és 

tartalmi kérdéseivel, államigazgatási vonalon a Műve
lődésügyi Minisztérium foglalkozik. Az MM keretén 
belül a nemzetiségi oktatás irányítására 9 fős, önálló 
Nemzetiségi Osztályt létesítettek. Az egyes nemzetisé
gi területek oktatási ügyeit szakelőadók (délszláv, né
met, román, szlovák) intézik. A nemzetiségi tankönyvek 
megtervezésével egy módszertani és tankönyvelőadó 
foglalkozik. A nemzetiségi tankönyvek lektorálását a 
Tankönyvkiadó Vállalat keretében 4 fős csoport végzi.

A megyei művelődésügyi osztályok hathatósan 
irányítják a területükön működő nemzetiségi iskolákat. 
Minden megyei művelődésügyi osztályon egy előadó 
(tanulmányi felügyelő) van megbízva a nemzetiségi 
oktatás irányításával, ellenőrzésével. A nemzetiségi ok
tató-nevelőmunkát az iskoláknál megyei nemzetiségi 
szakfelügyelők irányítják és ellenőrzik. 1958-ban 5 dél
szláv, 8 német, 1 román és 6 szlovák szakfelügyelő vég
zett felügyeleti munkát. „Az egyes nemzetiségi iskolák 
élén jól képzett igazgatók állnak."

A nemzetiségi iskolai rendszer tehát szervesen 
kiépített egészet képez, és semmiben sem különbözik a 
magyar iskolarendszertől -  állapította meg a jelentés.

A nemzetiségek iskolán kívüli művelése:
Az ENSZ számára készült dokumentum hangsúlyoz

ta, hogy a magyar állam „nagy gondot fordít a nemze
tiségek iskolánkívüli művelésére”. Ezért részben köz
vetlenül a háború (a jelentésben: „felszabadulás”) után, 
részben az azt követő években létrehozta a nemze
tiségek képviseleti intézményeit, a nemzetiségi-kisebb
ségi szervezeteket, az ún. nemzetiségi szövetségeket.40

A második világháború utáni jogi szabályozás azon
ban 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 társadalmi 
szervezetekként bejegyzett, 1945-1955 között életre 
hívott, az egyesülési jog sajátos értelmezése és gyakor
lata alapján működő nemzetiségi szövetségek, amelyek 
a kollektív jogok gyakorlásának lehetőségét nyújtották 
a nemzeti kisebbségek számára.41

Az eleve „felülről” életre hívott szövetségek ambi
valens helyzetbe kerültek; a gyakorlatban a kormány 
(állampárt) politikáját közvetítették a nemzeti kisebb
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ségek felé, s nem azok érdekvédelmét látták el. A 
nemzetiségi szövetségek inkább csak a kulturális 
munka területén értek el eredményeket. A nemzetiségi 
önazonosság megőrzésének szinte kizárólagos eszközei 
-  a nemzetiségi sajtó mellett -  a hagyományőrző cso
portok voltak.

* * *

Az elaborátum a nemzetiségi szövetségek feladatát 
kizárólagosan kulturális téren ismerte el és látta, s a 
következőkben összegezte azt: „a nemzetiségi lakosság 
kulturális életének megszervezése, irányítása, a nemze
tiségi művészet feltárása, terjesztése, a nemzetiségi kul- 
turmunka segítése, nyelvtanfolyamok rendezése, 
könyvtárak ellátása, a nemzetiségek haladó hagyomá
nyainak feltárása és ápolása, nemzetiségi újságok 
kiadása”.42

A jelentés beszámolt arról is, hogy a szövetségek 
állami költségvetéssel működnek, a kormány a nem
zetiségi szövetségek támogatására kb. évi 6-7 millió 
forintot fordít. Valamennyi nemzetiségi szövetség mel
lett megalakult a nemzetiségi pedagógus tanács. Ezek 
feladata, hogy munkájukkal, javaslataikkal segítsék és 
előbbre vigyék a nemzetiségi oktatás, valamint az isko
lán kívüli művelés ügyét.

Az egyes nemzetiségi szövetségek élén főtitkár áll. 
aki „személyesen irányítja a szövetségek politikai és 
kulturális munkáját". (A szövetségek politikai mun
kájára egyedül itt történt utalás. -  F. G.) A főtitkárok 
tagjai a Hazafias Népfront Országos Tanácsának.43

A szövetségek a nemzetiségi kultúra terjesztése 
érdekében kultúrcsoportokat, művészegyütteseket 
szerveznek. Az ország területén mintegy 175 nem
zetiségi (45 szlovák, 40 délszláv. 70 német, 20 román) 
kultúrcsoport működik. A nemzetiségi községek 3/4 
részében van kultúrotthon. A nemzetiségi kultúra ter
jesztését és ápolását szolgálja az MM nemzetiségi 
kultúrautóbusza, amely „egész éven keresztül, hétről- 
hétre, más- és más nemzetiségi kulturcsoporttal járja a 
községeket”.

A nemzetiségi lakosság közkedvelt olvasmányait 
képezik a nemzetiségi sajtó és a nemzetiségi naptár. 
Valamennyi nemzetiségnek hetilapja van (délszláv: 
Nciroclne Novine, 2200 példány; szlovák: Ludove Noviny, 
1300 példány, német: Neue Zeitung, 4000 példány; 
román: Foaia Noastrá, 700 példány), amelyekben ifjúsá
gi rovat is szerepel. A szövetségek kiadásában műsor
füzetek és daloskönyvek is megjelennek.

Az anyanyelvi kultúra terjesztését szolgálják a 
Magyar Rádió pécsi (német, délszláv) és a szolnoki 
(szlovák) adóinak anyanyelvi adásai. A megyei, járási 
és községi nemzetiségi könyvtárak kötetállománya 
összesen kb. 38 000 kötetet (ebből német: 15 000, dél
szláv: 10 000, szlovák: 10 000, román: 3000) tesz ki. 
Nagy jelentőségűek a nemzetiségi szövetségek által 
rendezett ismeretterjesztő előadások. A szövetségek az 
analfabetizmus felszámolása érdekében a felnőtt nem
zetiségi lakosság részére írás- és olvasási tanfolyamot

rendeztek. „Ma már nyugodtan elmondhatjuk, hogy az 
országban élő nemzetiségeink között teljesen felszá
moltuk az analfabetizmust.”44 A nemzetiségi és a ma
gyar lakosság közötti kapcsolatok kiépítését és elmé
lyítését szolgálták a megyénként megrendezett Nemze
tiségi Napok, amelyek „jó szolgálatot tettek a magyar
ság soraiban itt-ott fellelhető nacionalizmusnak a fel
számolására” 45

Az ENSZ-jelentés mind a négy hazai nemzetiség 
kultúregyüttesét megkülönböztetés nélkül, azonos 
módon, pozitívan értékelte. A nemzetiségi kultúre- 
gyesületek közül országos hírnévnek örvend a Balassi 
szlovák (Békéscsaba), a méhkeréki román, a mohácsi 
délszláv és a csolnoki német kultúregyüttes.

Az ENSZ-adatszolgáltatás a hazai nemzetiségek 
iskolán kívüli művelésénél, pontosabban az anya
országgal való kapcsolattartásnál viszont már szem
betűnő különbséget tett a kisebbségek között, külön 
megemlítve és kiemelve a szlovákokat és a románokat.

1958 folyamán Békés megyében, Gyulán megren
dezésre került az Országos Nemzetiségi Táncfesztivál. 
Ezen a fesztiválon a legkiválóbb nemzetiségi tánce
gyüttesek léptek fel, de szerepeltek „a szomszédos népi 
demokráciák, Csehszlovákia, Románia legjobb kulture- 
gyesületei is”. Az egyes szövetségek meghívására 
„gyakran jönnek hazánkba külföldi színjátszó tánccso
portok (szlovák, román) és a mi együtteseink is tesznek 
látogatást a szomszédos államokban."46

A nemzetiségi politika sikereként könyvelhető el, 
hogy „a Hazafias Népfront Országos Tanácsába a me
gyei, járási és községi népfrontbizottságokban a nemze
tiségiek által lakott területeken mindenütt megtaláljuk e 
bizottságokban a nemzetiségek képviselőit is”.

* * *

Summázatként abszolút pozitív képet nyújt a 
nemzetiségek kulturális egyenjogúságáról:

„Mind a négy nemzetiség (délszláv, német, román, 
szlovák) részére vannak önálló és nyelvoktató óvodák, 
anyanyelvi tanítású és anyanyelvet oktató általános 
iskolák (diákotthonos és nem diákotthonos), közép
iskolák (általános gimnázium, tanítóképző, óvónő
képző, ezek is diákotthonosok), főiskolai tanszékek, to
vábbá a budapesti egyetemen román, német és szláv fi
lológiai intézet.”47

Az ENSZ-anyag a nemzetiségi politika legfőbb ered
ményeit a nemzetiségi iskolahálózat és a nemzetiségi 
iskolán kívüli művelés megteremtésében, valamint 
annak eredményes működésében jelölte meg. „A kettő 
együttesen nagymértékben emelte a nemzetiségek 
anyanyelvi ismereteit, megteremtette az új szocialista 
nemzetiségi értelmiséget és hozzájárult a szocialista 
nemzetiségi öntudat kialakításához.”48

Végül a dokumentum visszatért az Alkotmányban 
deklarált jogokra: a „nemzetiségi jogok (politikai, gaz
dasági és kulturális) a gyakorlati életben megvalósul
nak és Magyarország területén ismeretlen fogalom a 
faji és nemzetiségi megkülönböztetés. ”49
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a magyarországi nemzeti kisebbségek helyzetéről, 
egyetemes, csúcsszintű fórumra szánt kvázi nemzetisé
gi országimázstervezet-kezdemény volt, amely már 
embrionális állapotában is torzó lehetett, minde
nekelőtt azért, mert a „magyarkérdés” ekkor még vál
tozatlanul, folyamatosan az ENSZ Közgyűlés 
napirendjén szerepelt. A Kádár-rendszer nagyfokú 
nemzetközi elszigeteltségtől szenvedett az ENSZ és 
Magyarország kapcsolatának 1963-as normalizálódása 
előtt.50

A hatalom megszilárdulása tette lehetővé az am
nesztiát, másrészt feltételként szerepelt a magyar-ame
rikai titkos tárgyalásokon, hogy amennyiben elengedik 
a politikai foglyokat, úgy leveszik a „magyarkérdést” 
az ENSZ Közgyűlés napirendjéről. A megállapodás 
létrejöttével ez 1962. december 20-án meg is történt. 
Kádár János 1963. március 21-én bejelentette az álta
lános amnesztiát. Amnesztiában részesítették az 1956- 
os forradalomban való részvételükért elítéltek döntő 
többségét. Az ENSZ-beli helyzet rendezését ered
ményező folyamat szimbolikus lezárásaként U Thant 
ENSZ főtitkár hazánkba látogatott.51 Az amnesztiára az 
ország és a rendszer nemzetközi megítélése szempon
tjából volt égetően szükség, ami 1963 után meg is vál
tozott pozitív irányban.

A z 1958-as nemzetiségi párthatározat
előkészítése

Az 1958-as nemzetiségi párthatározat előkészítő 
irataiban, belpolitikai szinten országos mértékben nem 
merült föl a nemzetiségi-kisebbségi kérdés -  sem pozi
tív, sem negatív előjellel. Ennek oka elsősorban az volt, 
hogy a magyarországi nemzetiségek kérdése nem tarto
zott a hazai társadalom fő problémái közé.

A nemzetiségi párthatározatot előkészítette az 
MSZMP KB Tudományos és Kulturális Osztályának, 
valamint a Művelődésügyi Minisztériumnak 1958. 
szeptember 12-i „Előterjesztés a Titkársághoz a 
nemzetiségek között végzendő politikai, oktatási és kul
turális munkáról" szóló közös dokumentuma,'’2 ame
lyet Orbán László, a KB Tudományos és Kulturális 
Osztályának vezetőhelyettese, valamint Benke Valéria 
művelődésügyi miniszter látott el kézjegyével.

A párthatározat előkészítő tervezetében a 
következőket írták: „A népi demokratikus rend mellett 
a gyors és határozott kiállás különösen a szlovákok és 
románok körében nyilvánult meg, más nemzetiségek is 
elsőként vették fel a munkát, alakították újjá a tsz- 
eket.”53 A tervezet különbséget tesz a kisebbségek 
között, külön kiemelvén a szlovákokat és a románokat 
(csakúgy, mint az ENSZ-anyag -  F. G.), ez a különb
ségtétel azonban a párthatározatban már nem található 
meg, ugyanúgy, ahogy nem jelent meg Kállai Gyula 
korábban idézett előterjesztésében sem. A határozat az 

__előterjesztés több pontján54 is jelentős módosítást haj

tott végre. Ezek döntően a szűkítés-szigorítás és a 
„keményítés” irányában történtek.

A z MSZMP KB Politikai Bizottságának 
határozata a nemzetiségek között végzendő 
politikai, oktatási és kulturális munkáról 
(1958. október 7.)

Az 1958-as nemzetiségi párthatározat'’-'' az 1960-as 
esztendőkre megszabta a magyarországi nemzetiségi 
politika irányvonalát, egészen az 1968. évi határozatig.

Már a cím is fontos információkat közöl. Egyrészt 
megtudható, hogy a határozat általában a hazai 
nemzetiségekről, illetve a nemzetiségekhez (délszlá
vok,56 németek, románok, szlovákok) szól, tehát nincs 
külön kiemelve egy, két vagy több hazai nemzetiség. 
Másrészt jelzésértékű a 'nemzetiség' szóhasználat. Az 
MDP KV 1956. május 21-i határozata még nemzeti 
kisebbségekről szólt, most viszont már kerülik a 
'kisebbség' szó használatát -  csakúgy, mint az ENSZ- 
adatszolgáltatásban - ,  ami azt jelzi, hogy a párt kon
cepciójában elsődleges szerepet a nemzetiségek és az 
állam közötti kapcsolat tölti be, az anyaországukkal 
való kapcsolattartás így marginalizálódik. A harmadik 
fontos információt abból kapjuk, hogy a címben 'mun
káról' van szó; tehát ez a határozat nem a nemzetiségek 
helyzetének valamiféle jogi szabályozását adja. hanem 
egy munkatervről (jobbára Cselekvési tervről, míg az 
ENSZ-jelentés inkább Helyzetértékelésről) szólt. Ezt a 
munkát a határozat három területen kívánja megvalósí
tani: politikai, oktatási és kulturális téren, hasonlóan az 
ENSZ-jelentéshez.

A  párthatározat ideológiai hívószavai

A hívószavak -  „ ellenforradalom", marxizmus- 
leninizmus, nacionalizmus -  a határozat valamennyi 
tartalmi (Politikai, Oktatási, Kulturális munka) és 
szerkezeti egységét (Preambulum, Helyzetértékelés, 
Cselekvési terv) áthatották, esetenként akár összefonód
va, jellemzően korképet és kórképet nyújtva a témáról 
és a kibocsátó szervezetről, illetve annak szellemisé
géről.

A Preambulum az MDP KV 1956. május 21-i 
nemzetiségi határozatát pozitívnak ítélte: „helyes volt, 
megfelelően alkalmazta a marxizmus-leninizmus 
tanítását hazai viszonyaink között [...], (azonban 
végrehajtását -  F. G.) az ellenforradalom és az azt 
megelőző események részben meggátolták [...], (ezért 
szükséges tehát a határozat felújítása -  F. G.) az ellen- 
forradalom leverése utáni tapasztalatokkal való kiegé
szítése.”

A Helyzetértékelés általában helyesnek tartotta a párt 
és az állami szervek nemzetiségi politikáját: „az ellen- 
forradalom óta sokkal többet foglalkoztak a terü-
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létükön élő nemzetiségek problémáival”. Konkrétan 
azonban kifogásokat is felsorolt, miszerint „a marxis
ta-leninista elvek teljes érvényesülését több körülmény 
akadályozza”.

Az akadályozó körülményeket illetően tételesen, kü
lön lehet olvasni a magyar, a nemzetiségi és a nemzeti
ségi egyházi nacionalizmusról.

A PB elítélte a nemzetiségek lebecsülését és azt 
nacionalista megnyilvánulásnak nevezte. „Esetenként 
tapasztalható magyar nacionalista megnyilvánulás, 
ellentétek szítása, a nemzetiségek lebecsülése.”

„A Neue Zeitungot, a hazai németajkúak hetilapját 
sokan nem merik megrendelni, mert félnek, hogy poli
tikailag gyanúsakká válnak és a német nacionalizmus 
vádjával illetik őket.”57

Ugyanakkor a helyzetértékelés a nemzetiségi 
nacionalizmusra is felhívta a figyelmet: „A nemzeti
ségek között is találhatók nacionalista, vagy más hely
telen nézetek”.

A határozat a nemzetiségek kultúrájának és öna
zonosság-tudatának megőrzésében fontos szerepet be
töltő egyházakról viszont sommásan és leegyszerűsít
ve nyilatkozott: „Az egyház és a papság befolyása a 
nemzetiségek sorában is jelentős. A papság egy része 
burkolt nacionalista és ellenséges propagandát foly
tat.”58

A Cselekvési tervben sűrűsödtek leginkább a ha
tározat hívószavai, megállapítván, hogy „a nemze
tiségek közt folyó munka alapjában megfelel a marxiz- 
mus-leninizmus tanításának. Az ellenforradalom idején 
a nemzetiségi dolgozók túlnyomó többsége a népi hata
lom oldalán állt, és az ellenforradalom leverése után a 
magyar dolgozókkal együtt kivették részüket a politikai 
és gazdasági konszolidációért folyó munkából. Az 
ellenforradalomban jelentkező nacionalista és sovi
niszta megnyilvánulások újra bebizonyították, hogy 
csak a marxizmus-leninizmus tanítása alapján, szocia
lista országban lehet megtalálni a különböző anya
nyelvűek, nemzetiségek békés együttműködésének 
alapjait.”59

A PB megkövetelte valamennyi pártszervtől, hogy 
„következetesen munkálkodjanak a marxizmus-leniniz
mus elveinek érvényesítéséért a nemzetiségi poli
tikában is”. A nemzetiségek közötti politikai munkában 
„következetes elvi harcot kell folytatni bármely oldal
ról megnyilvánuló nacionalista jelenségek ellen”. A 
nemzetiségi szövetségek feladatává tette, hogy a 
marxista-leninista nemzetiségi politikától való eltérést 
jelezzék a pártnak.

A feladatok fókuszában azonban a sajátosan 
értelmezett nacionalizmus elleni „harc” állt: „A nem
zetiségek közötti politikai munkában következetes osz
tályharcos szemléletet kell érvényesíteni, a szocialista 
építőmunka követelményeinek megfelelően. Követ
kezetes elvi harcot kell folytatni bármely oldalról meg
nyilvánuló nacionalista jelenségek ellen.”60 A na
cionalizmus elleni program azonban óhatatlanul 
magában rejtette az asszimilációs folyamatok fel
erősödését.

A  nemzetiségek között végzendő
politikai munka
A  Kádár-korszak első éveinek nemzetiségi poli

tikájára az a törekvés volt jellemző, hogy bizonyítsák: a 
Magyarországon élő nemzetiségek megőrzik etnikai 
sajátosságaikat, nyelvüket, s mint nemzetiségek, a hata
lom támogatói. A megmaradást célzó államhatalmi 
törekvés azt jelentette, hogy a kisebbségeknek olyan 
nemzetiségekké kell válniuk, amilyeneknek a központi 
akarat elképzelte őket. Ez a politika azonban nem ki
mondottan a meglévő és természetes nemzetiségi tö
rekvések elfojtását célozta, hanem azok egyfajta he
lyettesítését.61

A dokumentum az MDP KV 1956-os határozata óta 
eltelt két év tapasztalatait összegezte, fejlődést tapasz
talva: „Nemzetiségeink [...] aktívabban vesznek részt a 
politikai és társadalmi életben, bátrabban élnek az 
Alkotmányban biztosított jogaikkal; a nemzetiségi dol
gozók zöme bizalommal van a párt iránt.”

A Helyzetértékelés megfogalmazásában sajátos 
kettősség húzódik meg: míg a politikai és társadalmi 
életben való részvételt a nemzetiségekhez tartozó 
minden egyén irányában elismerően értékeli, addig a 
párt iránti bizalom már csak a nemzetiségi dolgo
zókra vonatkozik. Tehát itt szűkítést érzékelhetünk, 
ami még csak tovább fokozódik a helyzetértékelés 
folytatásában, miszerint akadályozó tényezők is 
vannak.

Az egyik akadályozó tényező a hazai németséggel 
függ össze. Azokon a településeken, ahol magyar 
telepesek és német anyanyelvűek élnek együtt: „A 
magyar telepesek és a német anyanyelvű lakosság 
között sok helyen gazdasági, tulajdonjogi viták zavar
ják az életet. Ugyanakkor az ellenséges propaganda is 
dolgozik...”

A másik akadályozó tényező a Jugoszláviával való 
rossz viszonyból fakadt, és így ez a hazai délszlá- 
vokat érintette, akik féltek, hogy helyzetük emiatt 
súlyosbodik. „A Jugoszláviával 1949-ben meg
romlott viszony és az ennek következtében foga
natosított intézkedések emlékei [...] most a JKSZ62- 
szel folyó ideológiai vita hatására a délszláv dolgo
zókban ismét feléledtek, aggodalmat keltenek. Attól 
tartanak, hogy a vita következtében helyzetük 
megromlik.”65

A harmadik akadályozó tényezőt a magyarok és a 
nemzetiségiek közötti együttműködés hiányosságában 
látja. Itt megint bővül a kör, mert minden nemzetiség
ről szó van. A nacionalizmusban rejlő veszélyre hívja 
fel a figyelmet. Ennek gyökereit a „régi rendszer 
nemzeti kisebbségeket lebecsülő politikájára” vezeti 
vissza. A tudatos szóhasználat mögött meghúzódó 
szemléletmódra vonatkozóan éles cezúrát állapít
hatunk meg: míg a „régi rendszerben” 'nemzeti 
kisebbségekről’ volt szó, addig 1958-ban pedig már 
'nemzetiségekről'.

A nemzetiségi politika megvalósításának fontos 
szervei a nemzetiségi szövetségek, amelyek tevékenysé-

9
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gi köre eddig csak a népművelésre szorítkozott. A 
szövetségek a Hazafias Népfronthoz csatlakoztak, 
együttműködve annak mind az országos, mind a helyi 
bizottságaival. Ez az együttműködés „biztosítja a 
szövetségek tömegkapcsolatait, valamint a magyar és a 
nemzetiségi dolgozók szoros együttműködését". A PB 
határozatának megfelelően a nemzetiségi szövetségek 
főtitkárai a Hazafias Népfront Országos Tanácsának 
tagjai lettek.

Ebből következően az eleve „felülről” életre hívott 
szövetségek ambivalens helyzete még inkább nyilván
valóvá vált: a gyakorlatban a kormány (az állampárt) 
politikáját képviselték a nemzetiségek irányában, és 
nem a nemzetiségek problémáit a kormány felé. Az 
önszerveződés, az „alulról” jövő kezdeményezés nem 
kapott helyet és tényleges szerepet.

A Cselekvési terv az ország bármely lakosának. így a 
nemzetiségieknek a megítélésében is egyetlen kritériu
mot jelölt meg: hogyan teljesítik állampolgári köte
lezettségeiket. A határozat leszögezte, hogy a nemze
tiségek alapvető érdekei megegyeznek a magyar 
lakosság érdekeivel, de a nemzetiségieknek azonos ér
dekeik mellett saját nyelvük, kultúrájuk, hagyományaik 
is vannak.

A nemzetiségi politika alfája és ómegája a(z) 
(állam)párt, ugyanis ő az, akitől „kiindulnak” a 
nemzetiségi jogok, viszont a nemzetiségek ellenőrzését 
is a párt végzi legfelső szinten. A nemzetiségi szövet
ségek köztes pozícióban voltak a ..rendszerben”, ők a 
közvetítő szervek: feladatuk kettős és mégis egyoldalú. 
Kettős egyrészt azért, mert a párt akaratát közvetítik a 
nemzetiséghez tartozók felé; másrészt, ha a nemzetisé
gek eltérnek ettől az akarattól, akkor azt jelenteniük 
kell a pártnak. Viszont egyoldalú is, mivel a nem
zetiségek érdekeit nem közvetítik a párt felé. 
Egyébként a Fővárosi Tanács kapta feladatul, hogy a 
nemzetiségi szövetségek részére biztosítson megfelelő 
épületet.

A nemzetiségi politika része volt a káderutánpótlás 
is. Eszerint biztosítani kellett a nemzetiségi dolgozók 
bekapcsolódását a kádermunkába, hogy e káderek 
„lehetőleg anyanyelvűknek megfelelő területen nyer
jenek elhelyezést”. Ezt a feladatot a Párt- és Tömeg
szervezetek Osztályára és a megyei pártbizottságokra 
bízták. Ugyancsak a megyei pártbizottságok feladata 
volt, hogy a pártépítésben nyújtsanak segítséget a 
„nemzetiségi elvtársaknak”.

A Cselekvési terv a nemzetiségpolitikai feladatok 
között elengedhetetlennek tartotta az alábbi gyakorlati 
teendőket: az országgyűlési és tanácsválasztásokon 
„megfelelő számban” nemzetiségi dolgozók jelölése, a 
többségükben nemzetiségek által lakott településeken 
kétnyelvű feliratok kihelyezése, a rádió nemzetiségi 
műsorainak bővítése, a nemzetiségi sajtó színvonalának 
emelése.

Összegzésként elmondható, hogy a politikai munka 
fő iránya az állampárthoz hű, lojális nemzetiségiek 
'nevelése’, amit a párt ellenőrzésével, felügyeletével a

__nemzetiségi szövetségek végeznek.
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A  nemzetiségek között végzendő
oktatási munka
A PB-határozatban megfogalmazott nemzetiségi 

politika legjellemzőbb eleme az iskolaprogram volt. Az 
1958. évi határozat időszerűségét az a tény is befolyá
solta, hogy erre az esztendőre épült ki az 1951-1952. 
tanévben indított német nemzetiségi oktatás Ma
gyarországon, s ezzel az 1950-es évek végére, az 1960- 
as évek elejére a nemzetiségi iskolahálózat lényegében 
„teljessé” vált.

A Helyzetértékelés ben a dokumentum az oktatás 
konkrét kérdései előtt tényszerű, kritikus és önkritikus 
áttekintést adott a nemzetiségek anyanyelvi és magyar 
nyelvi ismereteiről, illetve annak hiányosságairól.64 A 
határozat megállapítja, hogy a „nemzetiségek általában 
jól beszélik a magyar nyelvet”, majd ezt az általá
nosítást pontosítja, és azt mondja, hogy az idősebbek 
közül akadnak olyanok, akik magyarul kevésbé tudnak, 
a fiatalok viszont általában nem használják az anya
nyelvűket. Az idősebbek általában a tájnyelvet beszé
lik. míg a fiatalok a nemzetiségi nyelvüket idegen 
nyelvként, irodalmi szinten használják.

Ezt követően a határozat számba veszi a nemzetiségi 
oktatás eddigi eredményeit. Az előző párthatározat óta 
eltelt két évben a „nemzetiségi politikánkban jelentős 
előrehaladás történt". Általános adatokat közöl a 
nemzetiségi oktatási intézmények számáról: 49 óvoda. 
321 általános iskola, 8 általános gimnázium, 5 tanító- és 
óvóképző, 7 főiskolai tanszék valamint 7 önálló diák
otthon működik az országban. A nemzetiségi hálózat 
fejlesztését a határozat befejezettnek tekintette. A 
nemzetiségi tanulók többsége „C” típusú (nyelvoktató 
iskola) iskolában tanult, ami azt jelentette, hogy heti 
három órában tanulta anyanyelvét. Ugyancsak általános 
adatot közöl a nemzetiségi oktatásban résztvevők 
számáról: eszerint 30 000 ilyen tanuló van. Azonban 
azt nem tudjuk meg, hogy e tanulók közül hányán tar
toznak az egyes nemzetiségekhez, illetve azt sem, hogy 
milyen fokú oktatási intézményben tanulnak. (A 
„titkos” ENSZ-adatszolgáltatás viszont úgyszólván 
mindenre kiterjedően közölt statisztikai adatokat, ez 
azonban nem ment át a „szigorúan bizalmas” párthatá
rozatba. -  F. G.)

A határozat külön foglalkozik a német nemzeti
ségiek oktatásával. Felhívja a figyelmet arra, hogy ezen 
a területen jelentős elmaradás van. Erre az évre épült ki 
az 1951/52-ben indított német nemzetiségi oktatás. 
1952-ben 25 általános iskolában indult meg a német 
nyelvoktató („C" típusú) oktatás, 1958-ban pedig már 8 
német óvoda, 123 német nyelvoktató általános iskola, 4 
német tannyelvű („A” típusú) általános iskola, 5 
középiskola és I főiskolai tanszék működött. A német 
nemzetiségi oktatásban résztvevők számáról a hatá
rozat nem szólt. (Az ENSZ-adatszolgáltatás azonban 
tartalmazta azt. -  F. G.)

A Cselekvési tervben a program csak annyit mondott 
az oktatásról, hogy a „politikai tömegmunka ered
ményeként jelentkező anyanyelvi oktatási igényeket -
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minden erőltetéstől mentesen -  a Művelődésügyi 
Minisztérium elégítse ki...”. Az erőltetés kizárása a 
Művelődésügyi Minisztérium iskolafejlesztési prog
ramját ítélte el. A nemzetiségi tannyelvű oktatásnak azon
ban nem a természetes, hanem csak a politikai befolyá
solás hatására jelentkező igényeket kellett kielégítenie.65

Annak ellenére, hogy a helyzetértékelésben megál
lapítják: a német nemzetiségi oktatás területén komoly 
elmaradás van, a cselekvési tervben nem foglalkoznak 
vele, nem adnak megoldási alternatívát.

A nemzetiségek között végzendő
kulturális munka

A Helyzetértékelésben a határozat megállapítja, hogy 
a nemzetiségek kulturális téren is előrehaladtak. El
sősorban a nemzetiségi sajtóra összpontosít. Megálla
pítja. hogy újra megjelentek a nemzetiségi lapok. A 
német, a délszláv és a szlovák újság hetenként, a román 
kéthetenként jelenik meg. Itt a határozat nem általá
nosít. hanem külön-küiön megemlíti mind a négy nem
zetiséget. Külön szól a határozat a Neue Zeitungról és a 
délszláv lapokról (cím nélkül -  F. G.). Felhívja a figyel
met. hogy a nemzetiségek nem merik olvasni a lapokat, 
mert félnek, hogy megbélyegzik őket. A megromlott 
magyar-jugoszláv kapcsolatokra vezethető vissza, 
hogy a délszláv lap előfizetőinek száma „az utóbbi 
időben” 300-zal csökkent.

Fontosnak tartja a határozat a heti kalendáriumot, 
amely „az anyanyelv ápolásának és a politikai nevelő
munkának is az egyik fontos eszköze”. Megtudhatjuk, 
hogy közkedvelt a pécsi rádió napi 30-30 perces német 
és délszláv műsora.

Kulturális téren a nemzetiségi sajtó mellett fontos 
szerepet tulajdonított a nemzetiségi kultúrcsoportok- 
nak, amelyek jelentős tömeget kapcsolnak be a kultúr- 
munkába. E csoportoknak a színvonala a magyarokéval 
azonos. Ez az egyedüli pontja a határozatnak, ahol egy 
nemzetiségi fórumot hasonlítanak össze magyarokéval. 
Problémát jelent a nemzetiségi kultúrcsoportoknak, 
hogy repertoárjuk „szűk keretek között mozog".

Nehézségek vannak a nemzetiségi könyvtárak ügyé
ben is. Ezek alig bővültek, szegényes az „anyanyelvi 
könyvanyaguk”, kevés az ismeretterjesztő munka.

A Cselekvési tervben a nemzetiségi szövetségek 
feladata a kulturális felvilágosító munka: „Ápolják és 
mozdítsák elő a nemzetiségek anyanyelvi művelődését, 
kultúrájuk szocialista tartalmának gazdagodását”. A 
kultúrműsorokat kössék egybe politikai gyűlésekkel.

A sajtó fejlődését is előirányozza a határozat. A 
Magyar Rádió sugározzon gyakrabban nemzetiségi 
műsort. A Művelődésügyi Minisztérium, a Miniszter- 
tanács Tájékoztatási Hivatala és a nemzetiségi szövet
ségek nyújtsanak fokozottabb segítséget a nemzetiségi 
lapoknak, vizsgálják meg azok jellegét, tartalmát, 
káderhelyzetét és terjesztési problémáit. A cselekvési 
terv nem tér ki külön a német és délszláv sajtó prob
lémájára, amit a helyzetértékelésben tárgyalt.

A könyvtárak állományának bővítését a Művelő
désügyi Minisztériumra bízták, „baráti népi demokra
tikus országokból beszerzendő irodalommal, felvilágo
sító természettudományos művekkel”.

Összegzésképp elmondható, hogy a nemzetiségek 
kultúráját is a szocializmus szolgálatába állította a ha
tározat.

* * *

A határozat „Szigorúan bizalmas!”-nak minősült, 
ebből következően a párt és állami intézmények zártan 
megszabott köreihez jutott el.66 Tehát a dokumentumot 
azon intézmények kapták meg. amelyek a végrehajtás
ban valamiképpen érintve voltak. Ám a határozat nem 
vált publikussá sem a keletkezésekor, sem a későbbiek
ben. A dokumentum betűjében és szellemében tetten 
érhetők a saját legitimációját erősíteni szándékozó 
„kemény" MSZMP logikájának és e törekvés fraze
ológiájának jegyei.

„Zárt rész" az 1958-as
nemzetiségi párthatározathoz

A párthatározathoz tartozó „Zárt rész”67 szintén 
„Szigorúan bizalmas!”-nak minősült, ám ezen is túl
menően „(Külön bizalmasként kezelendő, kifelé nem 
közölhető)” megszigorítással látták el, s publikussá ter
mészetesen ez sem vált/válhatott.

A dokumentum kényes kérdést tárgyalt: a magyar- 
országi németek helyzetének rendezését vetette fel 
„befelé” és „kifelé” egyaránt, egyfajta új szellemiséget 
és megközelítési módot képviselve (az ENSZ-jelentés 
tényét is figyelembe véve -  F. G.). A Preambulum 
lakonikus tömörségű, ideológiai alapvetésű megál
lapítás volt: „Nemzetiségi politikánk gyakorlatában a 
marxista-leninista elvek teljes érvényesülését több 
körülmény akadályozza”.68 A bel- és külpolitikai 
akadályozó körülményeket a Helyzetértékelés és a 
Cselekvési terv tartalmazta.

Belpolitikai akadályozó körülmény
A Helyzetértékelés a belpolitikai akadályozó körül

ményt illetően (ön)kritikus, ám az nem volt mentes az 
ellentmondásoktól és a tárgyi tévedésektől sem. 
Akadályozó körülmény volt:

„A nácizmussal együttműködő' németek kitelepí
tése,69 az itthon maradottak vagyonkorlátozása, főkép
pen az ezekkel kapcsolatos helyi túlkapások miatti 
félelem, bizalmatlanság és passzivitás. Az elkövetett 
hibák panaszra adnak okot még ma is. Vannak olyan 
kirívó esetek is, ahol a munkásmozgalomban részt vett, 
a fasizmus ellen küzdő munkásokat is vagyonelkobzás
sal sújtottak. ”70

A második világháború után Magyarországról ko
rántsem csak a nácizmussal együttműködő németeket 
telepítették ki. A vagyonelkobzások pedig nemcsak az
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itthon maradt, a nácizmus71 ellen küzdő német 
anyanyelvű/nemzetiségű munkásokat sújtották, hanem 
a magyarországi németek más rétegeit, csoportjait is.

A Cselekvési terv szükségesnek vélte a belpolitikai 
akadályozó körülmény kiküszöbölését: az igazságtalan 
és méltánytalan eljárások, valamint hibák kijavítását, a 
német anyanyelvű lakosság körében fennálló gazdasági 
és tulajdonjogi kérdések rendezési lehetőségeit. A fela
dat végrehajtásával a Politikai Bizottság a Miniszter- 
tanácsot bízta meg, hathónapnyi időt adva, 1959. már
cius 30-i határidővel.

Tény, hogy elsősorban a német nemzetiségű lakos
ság kitelepítése, valamint a magyarországi szlovák 
nemzetiségű lakosság önkéntes áttelepülése után előál
lott vagyonjogi -  közelebbről a lakóingatlanra, vala
mint az ingóságokra vonatkozó -  kérdések rendezésére 
a Minisztertanács és a földművelésügyi miniszter 1949- 
ben már alkotott jogszabályokat.72 Hogy e jogszabá
lyok, pontosabban azok végrehajtása továbbra is kíván
nivalót hagyott maga után, azt az 1958-as nemzetiségi 
párthatározat „Zárt része” is bizonyította.

Külpolitikai akadályozó körülmény

A „Zárt rész” külpolitikai akadályozó körülmé
nyéből -  a rendkívül bonyolult nemzetközi és állam
közi kapcsolatok következtében -  teljességgel hiány
zott a Helyzetértékelés. A külpolitikai akadályozó 
körülmény kizárólag a Cselekvési tervben nyert megfo
galmazást.

A Politikai Bizottság a magyarországi nemzeti
ségekhez (német, szlovák, délszláv, román) tartozó 
minden egyén irányában fontosnak tartotta az 
anyaországgal való kapcsolat felvételét. Konkrétan 
azonban mindenekelőtt az NDK és az NSZK irányában 
történő „nyitás” szükségességét hangsúlyozta, ám itt 
már szigorúan szűkítve-szelektálva és rangsorolva.

A magyarországi német anyanyelvű dolgozók 
anyaországi kapcsolatait -  családlátogatását és a csalá
dok összeköltözését -  kívánta lehetővé tenni, tehát itt
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szűkítést érzékelhetünk, ami még csak fokozódik az 
akadályozó körülmények folytatásában, konkrétan az 
NDK és az NSZK irányában:

„A Belügyminisztérium esetenként vizsgálja meg a 
Német Demokratikus Köztársaság és a Német Szövetsé
gi Köztársaság viszonylatában a szétszakított német 
anyanyelvű dolgozók látogatási és összeköltözési kérel
meit. Szűk keretek között a családok összeköltöztetését 
is elő kell segíteni. E kérdést úgy kell megoldani, hogy 
az NDK területén lakók előnyben részesüljenek a Német 
Szövetségi Köztársaságban élőkkel szemben. ”73

Magyarország és a két német állam diplomáciai, 
politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatai nem voltak 
kiegyenlítettnek mondhatók, sem az 1958-as nemze
tiségi párthatározat megszületésének időszakában, sem 
az 1960-as években. A kényszerháromszög valójában 
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