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Párthatározattól -  
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Csúcsszintű döntések 
a magyarországi nemzetiségekről 
a Kádár-korszakban, 1978, 1988

Az 1 978-as nemzetiségi párthatározat 
politikai kontextusai és előzményei

A Kádár-rendszer nemzetiségpolitikájának hű tükrei 
közé tartoznak a Magyar Szocialista Munkáspártnak 
(MSZMP) a témával kapcsolatos határozatai, amelyek 
nemcsak a párt politikájának jellemzőiről, azok vál
tozásairól adnak képet, hanem rávilágítanak az ország
ban élő nemzetiségek délszlávok (horvátok, szerbek, 
szlovének), németek, románok és szlovákok helyzetére, 
valamint az ország külpolitikai vonalvezetésére, ezzel 
együtt a társadalmi-gazdasági viszonyok megoldási 
módozataira is.

Az 1978-as nemzetiségi párthatározat egyszerre 
tekinthető egy nyitottabb külpolitika következmé
nyének és az MSZMP különböző szervezetekre gyako
rolt erősebb kontrollja kifejeződésének.

Az 1968-as nemzetiségpolitikai határozat kibocsá
tása óta eltelt egy évtized néhány elemében változást 
hozott a hazai külpolitikában. Azáltal, hogy a szomszé
dos országok a határukon belül élő magyar közösségek 
asszimilálására törekedtek, a kezdeti passzivitást aktí
vabb magyarországi külpolitika váltotta fel -  köszön
hetően annak is. hogy a rendszer hatalmának minél 
szélesebb körű. a nemzeti elkötelezettségű vélemény- 
formáló értelmiségre is kiterjedő elismertetésére 
törekedett, valamint külföldi megítélését is javítani kí
vánta.

A hazai nemzetiségek „híd szerepe” ugyanakkor 
nemcsak a környező, kommunista diktatúrát, államszo
cializmust működtető országokra vonatkozott, hanem 
más. közép- és nyugat-európai (Lajtán túli) országokkal 
való kapcsolattartásra is.1 Ennek jeleként alakult ki 
szorosabb együttműködés a Német Demokratikus 
Köztársasággal (NDK), majd a Német Szövetségi Köz
társasággal (NSZK), azután, hogy a Willy Brandt 
vezette szociáldemokrata-szabaddemokrata kormány 
jutott hatalomra, amely keleti politikájában a fokozot
tabb közeledés híve volt.2 így került sor 1973-ban a 
diplomáciai kapcsolatok felvételére az NSZK-val. majd 
az 1976-os kulturális megállapodás megkötésére az 
NDK-val, amely az oktatásban ösztöndíjas hallgatók

.. cseréjét tette lehetővé.
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A nemzeti kérdés új megközelítését és a szomszédos 
országokkal szemben követendő differenciált magyar 
külpolitikát Kádár János több nyilatkozatában hite
lesítette. Ezek közül a legnagyobb visszhangot az 1975. 
évi helsinki konferencián mondott beszéde váltotta ki. 
A helsinki konferencia záródokumentumát Magyaror
szág és szomszédjai egyaránt megelégedéssel fogadták. 
A szomszédok azért, mert rögzítette a határok sérthetet
lenségét; Magyarország pedig azért, mert jogalapot ka
pott az anyaország és a határokon kívüli magyarság 
közötti kulturális kapcsolatok erősítésére.3

A Kádár-rendszer így a szomszédos országok ma
gyarokkal szembeni asszimilációs politikáját olyan, a 
saját nemzetiségeinek jogaira jobban összpontosító 
intézkedésekkel akarta kiváltani, amelytől egyrészt a 
..kölcsönösséget”, másrészt a „szocialista táboron belüli 
egység” megteremtését remélte -  felhasználva ehhez a 
nemzetiségeket.

Az MSZMP KB Külügyi Osztályának 
Előterjesztése az MSZMP KB Politikai 
Bizottságának a szomszédos szocialista 
országokban élő magyar nemzetiségek 
helyzetéről és ezzel kapcsolatos 
politikánk egyes kérdéseiről 
(1977. január 20.)

A nemzeti-nemzetiségi kérdés új megközelítésének 
és a szomszédos országokkal szemben követendő dif
ferenciált magyar külpolitikának egyik bizonyítéka volt 
az MSZMP Központi Bizottsága (KB) Külügyi 
Osztályának 1977. január 20-ai. „Szigorúan bizalmas!" 
jelzéssel ellátott, Előterjesztés az MSZMP KB Politikai 
Bizottságának a szomszédos szocialista országokban 
élő magyar nemzetiségek helyzetéről és ezzel kapcso
latos politikánk egyes kérdéseiről4 című dokumentuma. 
A 12 és fél oldalas, három példányban készült elaborá- 
tumot Berecz János, az MSZMP KB Külügyi Osztálya 
vezetőjének neve fémjelezte; az anyagot utólag Gyenes 
András KB titkár és Óvári Miklós, az agitációs 
ügyekért felelős KB titkár láttamoztat A dokumentum 
a témáról klasszikusan hármas szerkezeti egységben 
(Preambtthtm, Helyzetértékelés és Cselekvési terv) 
foglalkozott.

A Preambulum kiemelten utalt arra a tényre, hogy a 
..nemzetiségi kérdés iránti megnövekedett érdeklődés 
általános, nemzetközi -  nem speciálisan magyar -  
jelenség”.6 Az MSZMP elvi megállapítása szerint „a 
nemzetiségi kérdést internacionalista politikánk szel
lemében, a szocializmus egyetemes érdekeinek rendeli 
alá. Ez azonban nem jelenti azt. hogy ne kísérjük figye
lemmel a magyar nemzetiségek sorsának alakulását.”7

A Helyzetértékelés sorra vette a szomszédos szocia
lista országokban élő magyarok helyzetét és a magyar 
nemzetiségpolitika külpolitikai vonatkozásait.
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Eszerint: míg Romániában 1945-1948 között „elvi 
nemzetiségi politika volt kibontakozóban, azóta a 
Román Kommunista Párt (RKP) politikája a naciona
lizmus irányában tért el.”8 A román szervek egyfelől 
tudomásul veszik a realitásokat, másfelől viszonumin- 
den, politikailag alkalmazható eszközzel, sőt admi
nisztratív intézkedésekkel is igyekeznek elősegíteni az 
ország minél tökéletesebb ’homogenizálását’.”9 A vég
kicsengés egyértelmű volt: a román vezetés sokféle mó
don nehezíti ,.a magyar nemzetiség és az anyaország 
érintkezését.” A kulturális kapcsolatok viszonylag ren
dezettek, de elmaradnak a szükségletektől és a lehető
ségektől is.10

Csehszlovákia területén 1968 után több, a magyar 
nemzetiség helyzetét javító intézkedés született. A 
dokumentum alapján azonban az „időnként előtérbe 
kerülő szlovák nacionalizmus befolyása eredménye
ként végrehajtásukra csak részben és' következetlenül 
került sor".11 A kulturális megállapodás -  csehszlovák 
ellenállás miatt -  a korábbinál szerényebb lehetősé
geket rögzít a nemzetiségi együttműködésben.

Jugoszlávia -  az előterjesztés szerint -  a nemzetiségi 
jogok élharcosaként lépett fel, s nagyfokú készséget 
tanúsított a magyar-jugoszláv államközi nemzetiségi 
együttműködésre. A délszláv állam kifejezetten jogot 
formált arra. hogy „a határain túl élő nemzetiségekkel 
kapcsolatot tartson, és fejlődésüket segítse. Az éles vi
tákat kerülve érzékeltetik, hogy a nálunk élő nemze
tiségek helyzetének rendezését nem tekintik a jugo
szláviai viszonyokkal azonos értékűnek.” 12 Az érintett 
szomszédos országok közül deklaráltan csak Jugo
szlávia vallotta, hogy az egymás államában élő 
„nemzetiségek közöttünk hidat alkotnak.”

A Cselekvési terv (Állásfoglalás-tervezet) a magyar 
nemzetiségpolitikát illetően leszögezte, hogy a nem
zetiségi kérdés belügy; a nemzetiségi együttműködést 
viszont nem tekintette egyirányú mozgásnak. A doku
mentum hangsúlyozta, hogy a nemzetiségek helyzetük, 
történelmük, kultúrájuk okán kettős kötődésűek: „egya
ránt kapcsolódnak a lakóhelyük szerinti ország népéhez 
és anyanemzetükhöz, befogadói és közvetítőr lehetnek 
e két kultúrának, és létüknél fogva érdekeltek a barát
ság mélyülésében, szélesedésében. Ezért a nemzeti
ségeket -  a nálunk élőket és a szomszédos szocialista 
országokban élő magyarokat -  az országainkat és né
peinket összekapcsoló tényezőknek tekintjük”.13 Annál 
is inkább, mivel „nemzetiségeink többségének anya
nemzetei a szomszédos szocialista országokban élnek 
és sorsuk iránt egyaránt érdeklődést mutatnak, bár poli
tikájuktól függően ennek megnyilvánulása és mértéke 
különböző”.14

Az MSZMP PB Külügyi Osztályának előterjesztése 
„természetesen" nem foglalkozott a hazai német nem
zetiséggel. Mindazonáltal e dokumentum az 1978. évi 
nemzetiségpolitikai PB-határozat meghatározó kül
politikai irányultságú előzményének tekinthető. A 
külföldi magyarság megítélésének megváltozásával 
egyidejűleg a hazai nemzetiségek kezelése is módo
sult.

A z MSZMP KB Politikai Bizottságának 
határozata nemzetiségi politikánk 
néhány időszerű kérdéséről és a 
nemzetiségi szövetségek 1978-ban 
esedékes kongresszusainak 
előkészítéséről (1978. január 10.)

Az 1978. évi párthatározat15 címadásából egyér
telmű, hogy kötelezően végrehajtandó intézkedésről 
van szó, amelynek aktualitását a nemzetiségek érdek- 
képviseletét betöltő szervezetek országos tanácskozá
sait megelőlegezve adtak ki, annak érdekében, hogy 
irányelvet adjanak a gyakorlatilag a párt uszályában 
működő nemzetiségi szövetségek részére. A határozat 
nem is titkolja ebbéli szándékát: "Előkészítésükre és 
lebonyolításukra nagy gondot kell fordítani, hogy 
méltóan juttassák kifejezésre pártunk és kormányunk 
nemzetiségi politikáját.”16

Ezen túlmenően viszont -  szemben az 1958-as párt
határozattal -  a nemzetiségi szövetségek már nemcsak 
mint „a párt és a kormány” szavát közvetítő szervek 
lépnek fel, hanem olyan szervezetekként is, amelyek 
saját nemzetiségük gondjait, problémáit is közvetítik a 
párt felé, így az állammal való kapcsolatban csökken az 
egyoldalúság. Mindazonáltal a kormány pártirányítása 
1989-ig lényegében zökkenőmentes volt, a mindenkori 
miniszterelnök ugyanis tagja volt a párt legfelső 
vezetőszervének, a politikai bizottságnak.17

A „Szigorúan bizalmas!”-nak minősített politikai 
bizottsági dokumentum világosan leszögezi, hogy to
vábbra is az addigi párthatározatok szellemében kíván 
eljárni, azokat alapnak tekinti: „Nemzetiségi poli
tikánkat továbbra is alkotmányunk, valamint a vonat
kozó párthatározatok szellemében, a megnövekedett 
hazai és nemzetközi követelményeknek megfelelően 
kell fejleszteni."18 Lényeges ugyanakkor, hogy a párt 
saját akaratát a körülmények figyelembevételével, a 
nemzetközi helyzet alakulásával kívánta összhangba 
hozni. A többes szám első személy használata mutatja 
a párt önmagában való intézkedési jogát, a döntésben 
való részvétel kizárólagosságát.

A párthatározat nemzetiségekként említi a hazai 
kisebbségeket, akiket már az 1958-as párthatározat óta 
ezzel a kifejezéssel illetnek. Mivel a párt intézkedéseit 
és akaratát a közélet minden területén végre kellett haj
tani, ezért az MSZMP számára célszerűbb volt -  és 
nyelvhasználatában is aktuálisabb -  „nemzetiségi 
származású állampolgárokról" beszélni. Ez a kifejezés
használat utal az állam és a nemzetiségek együttműkö
désének szorosabbá tételére.

Külkapcsolatok és a párthatározat
Az 1978. évi határozat egyértelműen tükrözi a német 

viszony újragondolását, jóllehet átütő fordulatról nem 
lehet beszélni, sokkal inkább a magyar politikai elit 
azon felismeréséről, hogy az NDK-felé az N S Z K -n_
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keresztül is vezet út. A határozatban -  a közvélemény 
számára sem akkor és sem később nem megismerhető 
módon! -  külön szó esik a külpolitikai kapcsolatokról 
is, nagy hangsúlyt fektetve a két német államhoz való 
viszonyra.19

Az NDK-hoz fűződő viszony zavartalannak volt 
mondható. Az NDK részéről „1974 óta készségesen 
segítik a magyarországi németek körében végzett 
anyanyelvi oktatási és kulturális munkát”;20 az NSZK 
inkább az 1970-es évek elejétől került a rendszer poli
tikájának látóterébe.

A nyugati német állam felé való nyitást a párt kon
zervatív csoportjai -  Korom Mihály igazságügy-minisz
ter köré csoportosulva -  hevesen ellenezték, ugyanak
kor az ebben a kérdésben pragmatikusabban gondol
kodó Kádár János-Fock Jenő-féle vezetés kiállt a gaz
dasági és kulturális szempontból egyaránt magyar ér
dekeket szolgáló lépés mellett.21 Természetesen a köze
ledés nem oldotta fel a rendszer vezetésének gyanak
vását és bizalmatlanságát az NSZK-val szemben, hiszen 
a pán kontrollja továbbra is érvényesült a kérdésben.

A határozat elemzi a nyugatnémet állam Magyar- 
ország iránt tanúsított érdeklődését, különös tekintettel 
a turistaforgalomra, s erre magyarázatként a második 
világháború utáni német elűzetést hozza fel, mondván, 
hogy a rokoni kapcsolatok továbbélése figyelhető meg 
az egykor erőszakkal kitelepítettek és az itthon 
maradottak között. „A Német Szövetségi Köztársaság 
félhivatalos szervei fokozott érdeklődést tanúsítanak a 
magyarországi német lakosság helyzete iránt. A 
budapesti NSZK-nagykövetség képviselői rendszere
sen keresik az alkalmat, hogy kapcsolatba kerüljenek a 
német szövetséggel. Az egyik NSZK-beli honfitársi 
szövetség (Landsmanschaft) 1977-ben előadót kért 
Magyarországról nemzetiségi politikánk ismertetése 
végeit. A turistaforgalom keretében megélénkültek a 
kapcsolatok a Magyarországról kitelepített és a hazánk
ban élő németek között.”22

Az MSZMP e kérdésre való odafigyelését jelzi, hogy 
tartott e kapcsolatok politikailag káros hatásától. „A 
német nemzetiség idősebb tagjaiban még élénken él a 
kitelepítés emléke. 30 év múltán sem sikerült megszün
tetni a bizalmatlanságot. Ma is félnek bármiféle listára 
való felvételtől, a múlt megismétlődésétől. (A len
gyel-német családegyesítési egyezmény pl. nagy izgal
mat váltott ki.) Kitelepítettek és ittmaradottak egyaránt 
várják, hogy a kitelepítések során elkövetett 'túlkapá
sokat' hivatalos fórum vagy személy elítélje.”23

Egyértelmű, hogy ez a nyitás a párt szigorú kontroll
ja és a rendszer korlátjai révén megy csak végbe, bár 
lény az is, hogy az 1946-1948 közötti magyarországi 
német kitelepítés újraértékelését, illetve a téma ismételt 
napirendre kerülését jelenthették a határozatban szerep
lő utalások, amelyek -  ha az NSZK-val való kapcsolat 
mellékszálaként is -  foglalkoznak ezzel a témakörrel. A 
határozat szövegéből kiolvasható az a félelem, amely a 
nyugati német állam felé nyitás eredményeként határo
zottan tart ennek további, a rendszert bármiféle módon 
megingató következményeitől.
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A külpolitika azonban nemcsak a két német állammal 
kapcsolatosan jelent meg a párthatározatban, hanem 
Jugoszlávia, Csehszlovákia, valamint Románia kapcsán 
is. A három országgal való együttműködés nem bizo
nyult zökkenőmentesnek, s a helyzetet csak bonyolította 
az 1970-es évek elején kitörő jugoszláv válság, amely
nek következtében horvátok és szlovének -  a hivatalos 
államhatalmat megkerülve, önállósági követeléseket 
hangoztatva -  saját maguk keresték az együttműködést 
a magyarországi délszlávokkal. Tito elnök végül elfoj
totta a kibontakozó függetlenségi törekvéseket, de a ma
gyar állami vezetés sem hagyhatta figyelmen kívül a tör
ténéseket, annál is inkább, mert ezáltal önmaga is kevés
bé bízhatott a határon túli magyarság megerősödésében, 
másrészt pedig ez figyelmeztetést jelentett számára a 
pártállami ellenőrzés korlátozott voltára.

Tény, hogy a Kádár-rendszer számára a jugoszláviai 
kapcsolat alakult a legkedvezőbben, hiszen Románia és 
Csehszlovákia ennél kevésbé volt konstruktív a nemze
tiségi kérdés tekintetében, ami alapjában rengette meg a 
párt kisebbségpolitikai irányelveit, amelyek a nemzeti
ségeknek a szocialista táboron belüli „híd-szerepét” 
hangsúlyozták. Az 1978. évi határozat azt is kiemelte, 
hogy az említett országokkal való kulturális együtt
működés jelentősége megnőtt ebben az időszakban.

Belpolitika és a párthatározat
A külpolitikai nyitásnak megfelelően a párt által 

kiadott dokumentumok is arról tanúskodnak, hogy az 
eddig folytatott automatizmust a nemzetiségi kultúrák 
fokozott támogatása váltotta fel. Már az 1972-es alkot
mánymódosítás is a nemzetiségekről, mint kollektív 
közösségekről beszélt, amelyeknek joguk van anya
nyelvűk ápolásához, kultúrájuk megőrzéséhez.24

Jelezte a változást az MSZMP KB mellett működő 
Kultúrpolitikai Munkaközösség 1974. szeptemberi, A 
szocialista hazafiság és a proletár internacionalizmus 
időszerű kérdései című állásfoglalás is, amelyben a 
nemzeti hagyomány, mint a „szocialista hazafiság 
eleven tényezője, integráns része” jelent meg, s a leküz
dendő, káros, ideológiai jelenségek sora kiegészült a 
„kozmopolitizmussal”.25

A párt ugyanakkor úgy kívánt többletjogokat adni a 
nemzetiségek részére, hogy ezáltal és ezzel együtt 
megerősítse az MSZMP ellenőrző szerepét. A megyék
ben felállított nemzetiségi bizottságok szerepe éppen 
abban állt, hogy az adott régióban összefogja a nem
zetiségekkel kapcsolatos ügyeket, és szorosan együtt
működjön a megyei szervekkel (Hazafias Népfront, 
Megyei Tanács), ami egyben azt is jelentette, hogy a 
hatalom így kívánt kontrollt gyakorolni a nemzetiségi 
politika helyi szintű érvényesülése felett. Ez a törekvés 
egyértelműen kiolvasható az 1978-as nemzetiségi 
párthatározatból is. „A területi párt-, állami és társadal
mi szervek a jövőben is rendszeresen kísérjék figyelem
mel a nemzetiségi lakosság helyzetét, a nemzetiségi 
jogok érvényesülésének feltételeit. [...] Ahol még nem 
működnek, a tanácsok, illetve a népfrontbizottságok 
mellett hozzanak létre nemzetiségi bizottságokat.”26



történeti szemle

A nemzetiségi párthatározatban észlelhető a kedvező 
változások megerősítését elérni kívánó állami akarat, 
ugyanakkor az attól való félelem is, hogy e változások 
meggyengítik a rendszer működését is, és nem kívánt 
irányban befolyásolják a párt alapvető szándékait.

Nemzetiségek az 7 978-as határozatban
A határozatban nehezen választhatók külön a nemze

tiségek, mert többségükben -  függetlenül a külpolitikai 
viszonyoktól -  „egy csónakban eveztek”. A határozat 
nagyobb hangsúlyt fektetett a német nemzetiség hely
zetének bemutatására, de alapvetően mégis egy egység
ként kezelte a nemzetiségeket, és egységes javaslatokat 
dolgozott ki.

Feltűnő, hogy a párt mennyire ellentétes demográfi
ai adatokat szolgáltatott az ország nemzetiségeiről. A 
dokumentum hivatkozik ugyan az 1970. évi népszám
lálási adatokra -  amelyben nem kérdezték a nemzetisé
gi hovatartozást -  (155 ezren vallották magukat nem 
magyar anyanyelvűnek), ám mégis, becsült adatként, 
kb. háromszor annyi nemzetiségi személyről (mintegy 
450 ezer fő) tud. mint ahányan anyanyelvűknek mond
ták az adott nemzetiséget. Tehát a határozat szerint a 
népszámlálás alapján csak anyanyelvi szinten lehet 
eldönteni, hogy ki, melyik nemzetiséghez tartozik, 
mégis más -  vélhetően a területi pártszervek összesítő 
jelentésein alapuló -  forrásokból pontosabb nemzetisé
gi számot közölnek a származással kapcsolatban.27

A párthatározat nagy teret szentel a nemzetiségi ok
tatás és közművelődés kérdésének, amelynek kapcsán 
külön kiemelte a nemzetiségi nyelvű oktatásban részt
vevők számának növekedését, a nyelvoktató iskolák ki
használtságát, ugyanakkor a nemzetiségi tannyelvű ok
tatási intézmények alacsony számát. Egyáltalán a nem
zetiségekről való fokozottabb gondoskodás, az államon 
belüli szerepük felértékelését jelzi, bár ez egyértelműen 
magyarázható a szomszédos országok kisebbségi poli
tikájához való megváltozott hozzáállással is, amelyben 
felértékelődött a nemzetiségek „híd-szerepe”.

A politikai bizottsági határozat elsősorban a nem
zetiségi szövetségek 1978. végi kongresszusaira ké
szült, abból a célból, hogy meghatározza feladataikat; 
mutatva azt, hogy ezen szervezetek lényegében a párt 
..meghosszabbított karjaként" működnek, ahogy erre a 
dokumentumban is utalás történt: „A nemzetiségi szö
vetségek felelősségérzettel képviselik a nemzetiségek 
sajátos érdekeit, mozgósítják a nemzetiségi dolgozókat 
a szocialista építőmunkában való részvételre.”28 A 
határozat kiemeli azt is, hogy a különböző fórumokon, 
így főleg a sajtóban, a nemzetiségek anyanyelvükön 
kapnak információt a párt politikájáról, törekvéseiről.

Általános problémaként jelenik meg a nemzetiségi 
feliratok, helységnevek ügye, melyben látható, hogy a 
központi pártszerveknek néhány helyen komoly mun
kára volt szükségük ahhoz, hogy a helyi szervezeteket 
meggyőzzék a kétnyelvűség bevezetéséről, de ehhez 
hozzájárult a nemzetiségi szervezetek tartózkodó ma
gatartása is. Maguk „a nemzetiségek sem szorgalmaz

zák ezt, hogy elkerüljék a magyar anyanyelvűekkel va
ló esetleges vitás helyzetek kialakulását.”29 Előrelé
pésként értékelhető, hogy a határozat előírja a helység
nevek nemzetiségek által használt egységes formájának 
alkalmazását. Emellett azt állapítja meg, hogy amely 
településen a nemzetiségiek aránya kb. 30%, ott két
nyelvűén kell megjelennie a helységnévtábláknak.20

Alapvetően érezhető a dokumentumban a bizonyta
lanság a nemzetiségi kérdés kezelésével kapcsolatban, 
hiszen az eredmények, és engedmények felsorolása 
mellett nagy hangsúlyt kap a teljes összhang biztosítása 
a szocialista törekvésekkel, a nemzetiséggel kapcso
latos politika alárendelése a pártszervezeti munkának, a 
kialakított irányelveknek.

Összefoglalás
Az 1978-as párthatározat egyfajta átmenetet jelentett 

az 1968-as és az 1988-as dokumentumok között, jelké
pezve a párt bizonytalanságát a kérdés kezelésében. 
Egyszerre van benne jelen a nemzetiségi lakosság hely
zetét javítani kívánó szándék, valamint a pártakarat ér
vényesítésének következetessége, amely így meghatá
rozta a kereteket a nemzetiségi kérdés kezelése kapcsán.

Ugyanakkor a nemzetiségi kérdésben továbbra sem a 
dialógus a döntő, hanem a párt elhatározásának keresz
tülvitele a rendszer megszilárdítása céljából, hiszen 
nem a partneri együttműködést tekinti elsődleges céljá
nak. hanem a szocialista berendezkedés nemzetiségi te
repen is végbemenő megszilárdítását.

A z MSZMP KB állásfoglalása a nemzeti
ségi politika továbbfejlesztéséről és a 
nemzetiségi törvény irányelveiről 
(1988. november 22.)

Az 1988-as év a magyarországi demokratikus átme
net egyik kulcsfontosságú éve volt: mind az ország bel
ső helyzetét, a belpolitikai eseményeket, mind a külpo- 
itikai, nemzetközi helyzetet tekintve, s ezen belül is kü
lönösen a szocialista tábor belső viszonyai szempont
jából.

A z 1988. évi nemzetiségi állásfoglalás 
bel- és külpolitikai előzményei és háttere

A  Szovjetunióban Mihail Gorbacsov pártfőtitkárrá 
választásával megindult reformok21 változásokat indí
tottak el több kelet-európai államban is. A Szovjet
unióban és Magyarországon megindult reformfolya
mattal szemben más szocialista országokban inkább 
megmerevedett az állampárti rendszer, és a jelentkező 
ellenzéki mozgalmakra retorziókkal válaszoltak. A 
kelet-európai országok között a reformfolyamatban 
jelentkező fáziseltolódás oda vezetett, hogy a szomszé
dos országokkal, elsősorban Csehszlovákiával és Ro
mániával kapcsolatban olyan problémák kerültek a fel-.__



színre -  pl. a nemzetiségi kérdés amelyeket belügy- 
nek minősítve, korábban nem létezőnek tekintettek.

Magyarországon az első tömegmegmozdulások 
egyike, az erdélyi falurombolás elleni 1988. június 27- 
ei tiltakozó nagygyűlés közvetve összefüggött a nem
zetiségi kérdésekkel, hiszen a falvaknak a román párt- 
politika által tervezett „eltörlése” a magyar kisebbség 
helyzetét (is) érintette. A másik, kisebbségi vonatkozá
sokat is hordozó esemény volt a két pártfőtitkár, Grósz 
Károly és Nicolae Ceaujescu találkozása Aradon, 1988. 
augusztus 28-án.32 A két esemény kapcsán megmu
tatkozott. hogy a romániai magyar kisebbség helyzete, 
és általában a kisebbségek helyzete élő probléma, 
amelynek megítélésében azonban éles eltérés volt a 
pártvezetés és a közvélemény között.

Az 1988-as év a belpolitikában is számos változást 
hozott: ekkor jelentek/jelenhettek meg először a nyil
vánosság előtt az első ellenzéki szerveződések.33 Ezek 
mellett az állampárton belül is differenciálódtak a vi
szonyok, egyre erőteljesebb lett az elkülönülés a ke
ményvonalasok és a demokratikus reformok mellett 
elkötelezettek között. Ez utóbbiak egyik első szervezeti 
kísérlete volt a Nyers Rezső által szervezett, a reform
közgazdászokat tömörítő Új Márciusi Front létrehozása 
1988 elején.34 1 9 8 8. április 9-én Bíró Zoltánt, Bihari 
Mihályt, Király Zoltánt és Lengyel Lászlót kizárták az 
MSZMP-ből, ami a konzervatívok pozíciójának idő
leges megerősödéséről tanúskodott. Az MSZMP 1988. 
május 20-22-i, országos értekezletén csaknem teljesen 
kicserélődött a pártvezetés: Kádár János helyébe lépve 
Grósz Károly foglalta el a főtitkári posztot, s az addigi 
13 politikai bizottsági tagból csak hármat választottak 
újjá.35 A pártvonalon lezajlott változásokat személy- 
cserék követték az államapparátusban is: 1988. novem
ber 24-én Grósz Károlyt Németh Miklós váltotta fel a 
kormányfői pozícióban.36

Az 1988-as év meghatározó eseményei közül is első
sorban a pártban végbement változások voltak azok, 
amelyek közrehatottak abban, hogy az MSZMP vezető 
testületéinek ülésein számos, a korábbi években, 
évtizedekben már tárgyalt kérdést a megszokottá vált, 
sematikus megközelítésmód helyett új szemlélettel, 
eltérő elvek alapján tárgyaltak. Ez érvényes volt a 
nemzetiségi kérdés ismételt tárgyalására is.

Az 1988. évi nemzetiségi állásfoglalás
Az MSZMP KB 1988-as, a nemzetiségek helyzeté

vel kapcsolatos állásfoglalása jellegét és tárgyát tekint
ve illeszkedik a Kádár-korszak azon pártdokumentu
mainak sorozatába, amelyekben a magyarországi nem
zetiségek helyzetével és a feladatokkal összefüggő kér
déseket tárgyaltak meg. Az 1988-as állásfoglalás és 
valamennyi korábbi határozat között két közös jegy 
ragadható meg: az egyik az, hogy valamennyi párt
dokumentum, s mindegyik a nemzetiségekkel kapcso
latos. Ezen túl az 1988-ban elfogadott dokumentum tar
talmában és szemléletében is gyökeresen új, az 1989-es 
alkotmánymódosítás és az 1993. évi nemzetiségi

__törvény felé mutató elemeket tartalmaz.
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Cím és szerkezet
Az 1988-as dokumentumnak már a címbe foglalt 

öndefiniálása is eltér a korábbi pártdokumentumoktól. 
Az ezt megelőző dokumentumok határozatok voltak, ez 
már enyhébb, kevésbé parancsoló jellegű állásfog
lalás.37 Ezen túl ez az első pártdokumentum, amely 
eleve publikussá vált! A határozat szó használata dek
laratív jelleget és megkérdőjelezhetetlenséget sugall, 
ezzel szemben az állásfoglalás kevésbé előíró, kötelező 
jellegű, kifejezi azt, hogy ez egy, a párt által elfogadott, 
jónak tartott álláspontot fogalmaz meg, amellyel szem
ben azonban elképzelhető más vélemény is, tehát 
vitatható, módosítható, változtatható.

A pártállami jellegnek megfelelően a korábbi párt
határozatok konkrét, határidőhöz kötött feladatokat 
tűztek ki az állami szervek (pl. minisztériumok, taná
csok) számára. Bár jellegét tekintve az 1988-as állás- 
foglalás is illeszkedik ide, hiszen egy jogforrás, az 
országgyűlés által alkotandó törvény számára fogalmaz 
meg irányelveket,38 ám ez mégsem konkrét utasítás. 
Másfelől egy törvényi szintű szabály megléte a jövőre 
nézve biztosítéka annak, hogy semmiféle párthatározat, 
állásfoglalás nem állapíthat meg követelményeket a 
kérdéssel kapcsolatban.

Az állásfoglalás szerkezetében is eltér a korábbi ha
tározatoktól. Azokban a jelen állapotból, adottságokból 
kiindulva fogalmazták meg a problematikus pontokat, 
feladatokat. Ebben a dokumentumban, amely egy meg
hozandó törvény számára tartalmaz irányelveket, a 
megalkotandó törvény szerkezetét vették alapul. Az ál
lásfoglalás elvi alapokat tartalmazó, viszonylag hosszú, 
Preambulum jellegű bevezetője azonban még a párt- 
határozatokra hajazva tartalmazta a Helyzetértékelési és 
a Cselekvési tervei. Az állásfoglalásban ezután a 
törvény céljára, alapelveire vonatkozó megállapítások 
következnek, majd a nemzetiségi jogok főbb tartalmá
nak kifejtése.

Preambulum
Az MSZMP KB állásfoglalás Preambulum^ részben 

a jelen helyzetről adott Helyzetértékelés, amely még 
követi a korábbi párthatározatok sematikus elvét, 
miszerint a nemzetiségi politika elvi alapjai helyesek, 
csak a gyakorlati megvalósításban vannak problémák, 
még megoldandó feladatok.

Az 1988-as állásfoglalás is azzal indít, hogy számba 
veszi az eredményeket: „hazánkban érvényesül a nem
zetiségek egyenjogúsága, a nemzetiségi és a magyar 
lakosság viszonya zavartalan, a nemzetiségi lakosság 
ápolhatja kapcsolatait anyanemzetével, a nemzetiségi 
lakosság közérzete jó, és elkötelezetten vesz részt a 
szocialista társadalomépítés feladatainak megoldásá
ban”.39 A hangzatos bevezető deklaráció ellenére a je
lenlegi helyzetet, a nemzetiségpolitika megvalósítását 
az állásfoglalás alapjában véve nem tartja sikeresnek, 
hiszen az „erőfeszítések ellenére sem sikerült előreha
ladást elérni a nemzetiségi lakosság azonosságtuda
tának megőrzésében, anyanyelvhasználatának, saját 
kultúrájának fejlődésében” 40



történeti iiemle

A korábbi határozatok állandósult eleme, a marxiz- 
mus-leninizmus elveinek megfelelő nemzetiségi poli
tikára való hivatkozás azonban már egyetlen egyszer 
sem fordul elő.

Az 1988-as állásfoglalás szakít a párthatározatokban 
több ízben kifejtett elvvel, a viszonosság elvével, s 
kimondja, hogy „az MSZMP nemzetiségi politikája 
elvi politika, nem függvénye a szomszédos országok 
nemzetiségi politikájának”.41

A változtatáshoz (Cselekvési len') a nemzetiségpoli
tika gyakorlatának megújítására, „aktív kisebb
ségvédelmi szemléletű, támogató jellegű nemzetiségi 
politikára van szükség”. Ez két irányban jelent felada
tokat: egyrészt változtatást kell elérni a magyar 
lakosság körében, a nemzetiségekről való tájéko
zottságban, másrészt „a nemzetiségi jogok átfogó, 
korszerű és a szükséges mértékig részletes szabályo
zására”, azaz a nemzetiségekkel kapcsolatos törvényi 
szabályalkotásra van szükség. Ennek kapcsán az állás- 
foglalás leszögezi, hogy a nemzeti sajátosságok megőr
zésének támogatása nemcsak a nemzetiségiek számára 
kulcsfontosságú, hanem az egész társadalom számára 
jelent értéket, s ennek biztosítása a társadalom de
mokratizmusának, politikai érettségének is fokmérője.

Az állásfoglalás még a bevezetőben kimond néhány, 
a későbbiekben részletesen is kifejtett alapelvet, s 
számba veszi a törvény megalkotásánál figyelembe 
veendő történelmi-földrajzi adottságokat. Az egyik 
ilyen sajátosság, hogy a hazai kisebbségek nem össze
függő tömbökben élnek, s ebből az következik, hogy „a 
nemzetiségi jogok együttesét a nemzetiségi közös
ségekhez (s nem tájegységekhez, területekhez) kell 
kapcsolni".42 Az állásfoglalás kitér azokra a történelmi 
eseményekre, amelyek hatására „megindult a nemzeti
ségi helyzetből való menekülés, fokozódott az asszimi
lációra való törekvés”.43 Felsorolja az !940-es évek 
második felében, és az 1950-es évek első felében a 
nemzetiségekkel szemben alkalmazott represszív intéz
kedéseket: kitelepítés, lakosságcsere, nemzetiségi cso
portokkal szembeni ellenérzés, gyanakvás.

A nemzetiségi léttel kapcsolatosan már a bevezető 
jellegű részben két alapeivet említettek meg. Ezek 
közül egyénhez fűződő jog a nemzetiséghez tartozás 
vállalása, amely csak a személy döntésén, alanyi jogá
ból fakadó elhatározásán alapulhat. Ezt oly mértékben 
korlátozhatatlannak tekintette a dokumentum, hogy a 
tervezett törvényben nem kívánták felsorolni a magyar- 
országi nemzetiségeket, s az egyén bármely, a világban 
létező nemzetiséghez tartozónak vallhatná magát. A 
nemzetiségi lét vállalása az egyén számára alanyi jog, 
amely az államra ró kötelezettségeket, olyan fela
datokat. amelyért anyagi konzekvenciákkal is járó köte
lezettséget vállal.

A nemzetiségi törvény célja
A dokumentum második részében az állásfoglalás 

pontokba szedve foglalja össze a törvény célját. 
Valamennyi pontra jellemző, hogy egymás mellett sze
repelnek a korábbiakban is tárgyalt és az új elemek. Az

első helyen említett cél -  biztosítani a nemzetiségek 
sajátosságainak megőrzését, fejlődését -  nem új elem; 
viszont új az, hogy ehhez kapcsolódva a nemzetiségek 
egyéni és kollektív jogairól és az állam ebből adódó 
feladatairól szólnak.44 A nemzetiségi léttel összefüggő 
hátrányos megkülönböztetés tilalmát már 1949 óta tar
talmazta az alkotmány,45 de azt, hogy ennek érvénye
sítése biztosítékot kíván, itt mondták ki először. A 
törvény céljai között szerepelt, hogy „a nemzetiségi 
lakosok, mint kollektívák és a nemzetiségi lakosok, 
mint egyének nemzeti sajátosságaik és identitásuk 
feladása nélkül illeszkedhessenek a Magyar Népköztár
saság társadalmába”. A reciprocitás elvének tagadását 
olyan fontosnak vélték, hogy itt is megismételték, 
miszerint „a nemzetiségi jogok egyértelmű rögzítése, 
tényleges gyakorlásuk biztosítása -  viszonosságra te
kintet nélkül a nemzetközi kapcsolatokban -  a Magyar 
Népköztársaság alkotmányos kötelezettsége”.

A nemzetiségi törvény alapelvei
A dokumentum harmadik egységében, a törvény 

alapelvei cím alatt a nemzetiségi jogok részletesebb 
kifejtését, s az állam ezzel kapcsolatos kötelezettségeit 
részletezte az állásfoglalás.

A nemzetiségi jogok sajátos jogok, amelyeket az 
állam az emberi jogok állami szintű védelmének 
részeként köteles nemzetiségi lakossága számára biz
tosítani. A nemzetiségi jogok biztosítása, a joggyakorlás 
lehetővé tétele az állam feladata. Ugyanakkor az állam
nak lehetővé kell tennie azt is, hogy e téren az állam
polgárok kezdeményezései, önszerveződése érvényre 
jusson. Ez az elv konkretizálódik a nemzetiségi jogok 
tartalmáról szóló részben, a nemzetiségek oktatási intéz
mény alapítására vonatkozó jogára vonatkozóan.

A nemzetiségi hovatartozás vállalása az állampolgár 
„szuverén, személyi joga”. Ezzel kapcsolatban az állam
ra két kötelezettség hárul: egyfelől biztosítania kell, 
hogy a nemzetiségi hovatartozás vállalásából az egyén
nek semmiféle hátránya ne származhasson, s hogy a 
nemzetiséghez tartozás sem negatív megkülönböztetés, 
sem előnyszerzés alapjául ne szolgáljon.46 Másfelől vi
szont a nemzetiségekkel kapcsolatos feladatai telje
sítéséhez adatokat kell gyűjtenie, ám az adatgyűjtés is a 
fent említett alapelvek figyelembevételével történhet.

A  nemzetiségi jogok fő tartalma
Az állásfoglalás a nemzetiségi jogok fő tartalmát öt 

alfejezetbe csoportosítva fejti ki. A nemzetiségi jogok 
címszó alatt adott felsorolás azonban nem teljes kataló
gusa a nemzetiségi jogoknak, hanem csak a „fő”, azaz 
a leglényegesebbnek tartott jogok szerepelnek.

Természetesen a nemzetiségi lakosságot is megille
tik azok az általános állampolgári jogok, amelyeket az 
állam valamennyi polgárának biztosít, ám számukra e 
jogok sajátos, nemzetiségi létükhöz kötődő céllal és tar
talommal vehetők igénybe. E jogok közül a legfon
tosabb az egyesülési jog. Ugyanakkor a nemzetiséghez 
tartozás és a nemzetiségi jogok érvényesítése a nem-



Jog_________
zetiségi lakosokat nem zárja ki a magyar kultúrából, a 
magyar oktatási intézmények igénybevétele számukra 
ugyanúgy jog, mint a nemzetiséghez nem tartozó ál
lampolgárnak.

1. A nemzetiségi jogok között a felsorolás első 
helyen említi meg az anyanyelv, a nemzetiségi nyelv 
használatának jogát. Az anyanyelv használatának joga 
az alkotmány 1972. évi módosítása óta alkotmányos 
joga a nemzetiségeknek.-17 A nyelvhasználat jogának 
biztosítása kötelezettségeket ró az állami szervekre (pl. 
hivatalos feliratok feltüntetése a nemzetiségek nyelvén, 
illetve a hivatalos szerveknél a nemzetiségi nyelvhasz
nálat lehetővé tétele, ami szinte mindegyik, nemzeti
ségekkel kapcsolatos határozatban előfordult).

2. Az anyanyelven folyó oktatás joga korábban szin
tén több párthatározatban szerepelt, s az alkotmány 
1949 óta tartalmazza e jogot.48 Újdonság viszont, hogy 
az államnak nincs monopóliuma a nemzetiségi oktatási 
feladatok megvalósításában. Óvoda-, iskolaalapítási, 
illetve -fenntartási joggal, a törvényben szabályozott 
keretek között, a nemzetiségek is rendelkeznek.

3. A nemzetiségi jogok részét képezi a saját kultúra 
megőrzésének és fejlesztésének joga. A korábbiakban 
azonban még a párthatározatok sem szóltak arról, hogy 
e lehetőség saját, nemzetiségi kultúrájú értelmiség 
nélkül nem lehetséges.49 A kulturális jogok kapcsán a 
korábbi párthatározatok az állami szervek (Magyar 
Rádió, MTV) feladatává tették a nemzetiségi nyelvű 
adások sugárzását. E jogot azonban az 1988. évi állás
foglalás a nemzetiségek szövetségei számára is biztosí
tani kívánta, csakúgy, mint a könyvkiadás jogát.

4. Az állásfoglalás egyik legfontosabb egysége a 
nemzetiségi jogok megsértése esetére biztosított jog

jegyzetek—
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tikája. In: 300 éves együttélés. A magyarországi németek 
történetéből. I. kötet. Szerk.: Hambuch Vendel. Budapesti 
Nemzetközi Történészkonferencia, 1987. március 5-6. 
(Tankönyvkiadó. Budapest. 1988. 181-192. p.)

2 Németh István: Németország története (Aula Kiadó. Budapest, 
2002; lásd a korszakra vonatkozó fejezeteket -  F. G.)

3 Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században (Osiris 
Kiadó, Budapest. 1999, 514-515. p.; a továbbiakban: Romsics, 
1999)

4 Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: MÓL) M-KS 288.f. 
5.cs. 707.ő.e.

5 Január 26-án, illetve január 31-én.
6 MÓL M-KS 288.1'. 5.cs. 707.6.C.
7 MÓL M-KS 288.1'. 5.cs. 707.Ő.C.
* MÓL M-KS 288.f. 5.cs. 707.S.C.
9 MÓL M-KS 288.1'. 5.cs. 707.Ő.C.
10 Földes György: Magyarország. Románia és a nemzeti kérdés 

1956-1989 (Napvilág Kiadó. Budapest, 2008. 215. p.: a további
akban: Földes, 2008)

11 MÓL M-KS 288.1'. 5.cs. 707.Ő.C.
12 MÓL M-KS 288.1'. 5.cs. 707.ő.e.
13 MÓL M-KS 288.1'. 5.cs. 707.ő.e.
14 MÓL M-KS 288.1'. 5.cs. 707.ő.e.
15 MÓL M-KS 288.f. 20.es. I069.ő.c. A dokumentum nyílttá 

visszaminősítése: 1995. február 21.. a 0012/1-1/1995. MKM. 
számon -  F. G.

__ 16 MÓL M-KS 288.L 20.es. 1069.Ő.C.
ló

védelem. Erre vonatkozóan a korábbi szabályozás alig 
tartalmazott valamit, illetve csak szűk körre korlátozta 
e lehetőséget.30

5. Mind a nemzetiségek szervezetei, mind az egyé
nek számára egyaránt biztosítani kívánta az anya
nemzettel való kapcsolattartás jogát.51 E vonatkozásban 
is érvényesül a nemzetiségi jog, mint az egyén és mint 
a kollektívum számára biztosított jog.

Az állásfoglalás a nemzetiségi kérdésekkel kapcso
latos feladatok megvalósítására célszerűnek tartotta egy 
Nemzetiségi Alap, valamint egy, a Minisztertanács 
mellett működő konzultatív testület létrehozását.

Összegzés
Az MSZMP KB nemzetiségekkel kapcsolatos, 1988. 

november 22-i állásfoglalása új szellemiséget és több 
szempontból új fejezetet nyitott a magyarországi nem
zetiségi politikában.

Az egyik nóvum azon elvi jellegű megállapítás volt, 
amely a nemzetiségi hovatartozás vállalását az egyén 
döntésének, alanyi jogának nyilvánította. A másik 
fontos szempont annak kimondása, hogy a nemzetisé
gekkel kapcsolatos feladatok biztosítása állami feladat. 
Végül pedig magának a szabályozás szükségességének 
a megfogalmazása, vagyis hogy a nemzetiségi kérdés 
törvényi szintű szabályozást igényel, amely részletezi 
az alkotmányban rögzített elveket, s biztosítékokat tar
talmaz a jogok érvényesítésére.

Az 1988-as állásfoglalásban körvonalazott nem
zetiségi törvény időszerű volt; megalkotása52 azonban -  
sok évtizedes várakozás után -  a rendszerváltó parla
ment feladatává vált.
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J elen tanulmány célkitűzése az. hogy bemutasson 
egy emblematikussá vált esetet, amelynek során 
Lídia Poet, egy jómódú piemonti polgárcsalád 

leánya küzdött a jogi egyetemi végzettségért, majd 
1883-1884-ben az ügyvédi kamarai tagságért. Történe
te nemcsak azért tanulságos, mert körvonalazza azokat 
a jogi és társadalmi korlátokat, amelyek a nők életét a 
19. század Itáliájában meghatározták, hanem abból a 
szempontból is fontos, mert érzékelteti, hogy a klasszi
kus római jogszabályok a ius comune középkori közve
títésével milyen erősen determinálták az újkori Európa, 
és ezen belül az egységesülő Itália nagy kodifikációit, 
valamint mennyire átitatták a korabeli jogászi gondol
kodást és a hétköznapi gyakorlatot is.

Péter Orsolya Márta

Lídia Poet hírhedt esete - 
Infirmitas sexus 
és az ügyvédi mesterség 
a 19. század 
Olaszországában1

Tudós nők
a 17-18. századi itáliai egyetemeken

Itália és egyben a vi
lág első egyetemi vég
zettségű nője a velencei 
arisztokrata családból 
származó Elena Lucre- 
zia Cornaro Piscopia 
volt, aki 1678-ban a 
padovai egyetemen szer
zett filozófiai végzett
séget.2 Őt 1777-ben kö
vette Maria Pellegrina 
Amoretti, aki a paviai 
egyetemen utroque iure 
doktorált látványos cere
mónia keretében. Az el
járásra Maria Beatrice 
d'Este hercegnő védnöksége alatt került sor. a jelöltet 
két nemes hölgy kísérte, az eljárás megkezdése előtt 
pedig szónoklat hangzott el, amelyben Mária Teréziát 
dicsőítették a közoktatás ügyében tanúsított felvilágo
sult és széles látókörű nézetei miatt. Ezt követően 
Amoretti megvédte doktori értekezését, amelynek 
témája -  talán nem véletlenül -  Tractatus de jure

dotium apud romanos ('Értekezés a hozomány római 
jogi szabályozásáról') volt. Ennek végén nemcsak 
megszerezte az áhított tudományos címet, hanem 
babérkoszorúval, doktori aranygyűrűvel, valamint az

egyetem címerével ki- 
hímzett selyemstólával 
is felruházták.3

E kiemelkedő intel- 
lektusú hölgyek első
sorban tudáséhségüket 
óhajtották kielégíteni, 
továbbá azt szerették 
volna, ha szellemi tel
jesítményüket a világ is 
elismeri. Az 1646-ban 
született és 1684-ben,
38 évesen elhunyt Elena 
Lucrezia Cornaro Pis- 

copia rövid életét a tudománynak, az írásnak és a 
jótékonykodásnak szentelte. Maria Pellegrina Amoretti 
még ennyi lehetőséget sem kapott az élettől, hogy 
tudását bármilyen formában kamatoztassa, hiszen az 
1756-ban született jogtudós 1787-ben, 31 évesen elhunyt. 
Bármennyire rövidnek is bizonyult azonban e két 
kiemelkedő intellektusú nő élete, egyikőjük sem 
törekedett arra. hogy a gyakorlatban hasznosítsa 
megszerzett ismereteit; ezen belül különösen Maria__

Elena Lucrezia Cornaro Piscopia 
(festmény a milánói Biblioteca 

Ambrosianában)
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