Jog
példát találtunk: a Székesfehérvári Kereskedelmi Csarnokot (BK
1944/28.. 1085. p.). A ZSL szerint a kereskedelmi csarnok elnöke
Weisz Miksa kereskedelmi tanácsos volt. aki
hitközség tatjai
közül a város gazdasági elviében is jelentős szereltet visz..."
(ZSL. 1929. 885. p.)
1,8Tiszaközt sem a MHT 1944. sem a ZSL 1929 alapján nem tudtuk
beazonosítani. A ZSL 1929 szerint lehetségesnek tartjuk, hogy
valójában elírásról van szó. és a tiszabői nőegylel feloszlatásáról
lenne szó. Ha mégsem, az MHT 1944 adatait nézve leginkább a

Föglein Gizella:

Egy mellőzött törvény
hiányának lenyomata
(Párthatározat
a magyarországi
nemzetiségekről - 1968)
A Kádár-korszak nemzetiségi
döntéseinek politikai háttere
Az 1956-os magyar forradalom a pártállami beren
dezkedés és a jaltai rendszer első - korai - kritikája,
vétója volt a világtörténelemben. A forradalom elbuká
sa azt is eredményezte, hogy Magyarországon restau
rálták a pártállamot. Titkos perben 1958. június 15-én
halálra ítélték Nagy Imre törvényes miniszterelnököt,
aki kitartott álláspontja mellett, s nem volt hajlandó
elismerni a Kádár-kormányt. 1958. november 16-án új
ra választásokat tartottak Magyarországon - a parla
ment mandátumát korábban kél évre meghosszabbítot
ták - alig két évvel a forradalom után csak néhány ez
ren szavaztak a Kádár-kormány fémjelezte népfront
lista ellen.
A régi-új hatalom intézményrendszerében megőrizte
a sztálini struktúrát, de szakított a magánélet szféráját is
államosító, a Rákosi-rendszert jellemző gyakorlattal. A
Kádár János nevével fémjelzett rendszer azt próbálta
elhitetni - nem is sikertelenül - , hogy az engedmények
nek azt a maximumát nyújtja, ami a szovjet birodalom
külső gyűrűjében elérhető.1
Kádár János törekvése 1956 után több pontból
tevődött össze, melynek summája a békében és a békés
egymás mellett élésben fogalmazható meg. Bár külpoli
tikájában a rendszer szolgaian alkalmazkodott a moszk
vai elvárásokhoz, ám irányítói észrevették, hogy a fej
lődő országokkal való kapcsolatok elmélyítésében
lehetőségek rejlenek, amelyeket fel lehet használni a
nemzetközi elszigeteltség enyhítése érdekében. Rész
leteiben nézve legfőbb célja az volt, hogy Magyar
ló

Pusztatenyő (ma: Tiszalenyő) részének számító Középtanyával
azonosítanánk. Vö.: MHT 1944.. 356.. 577. p.. ZSL 1929.. 897. p.
'w Sátoraljaújhelyt - bár egy kisebb része az I. bécsi döntés révén
kerüli vissza - a trianoni határon belül fekvő települések közé
soroltuk, tekintettel arra. hogy a BK alapján az ott feloszlatott
szervezetek pontos címadatait szétválogatni nem lehetett.
1011Nagyjából .SSf-a.
101 F. feloszlatások összesen 23 vármegyéi és 14 törvényhatósági
jogú várost, valamint Budapest székesfővárost érintették.

ország kikerüljön a két nagyhatalom ütközőzónájából
és helyreállítsa a magyar párt tekintélyét a nemzetközi
kommunista mozgalomban. Ezeken kívül jó viszonyt
szándékozott kialakítani a Szovjetunióval és a Szovjet
Kommunista Párttal (SZKP), valamint a környező
országokkal.2 Részt kívánt venni a nemzetközi életben,
s a gazdasági fejlődéshez hátteret kellett kiépítenie.
Sokan úgy gondolták, hogy pár évnél nem húzza
tovább; ám rácáfolt az előítéletre, hiszen harminchárom
évig állt az állam élén.
Viszonylag rövid időn belül stabilizálta a belpoli
tikát, a gazdasági-társadalmi helyzet pozitívan alakult,
s emelkedett az életszínvonal. (Fontos megjegyezni,
hogy a rendszer keretein belül emberibb szocializmus
lebegett a szeme előtt, és ennek megteremtéséért min
dent meg is tett.) A belpolitika egyik alappillére az életszínvonal állandó emelkedése, a másik az életviszo
nyok folyamatos javítása lett. Mindezek eredménye
ként kibékült a hatalom és a társadalom nagy része.Kádár személyiségével kapcsolatban megemlítendő,
hogy ellentétpárokban (tőkés és munkás, kapitalizmus
és szocializmus, nacionalizmus és internacionalizmus)
értelmezte a nemzetközi politikát. A nacionalizmus
egyébiránt Kádárnak mindig is sok gondot okozott,
amelyet igyekezett semlegesíteni és kiszorítani a ma
gyar közgondolkodásból. S a rendszeren belüli para
doxon bizonyult a legérdekesebbnek: a szocialista hazafiság és a proletár internacionalizmus. Fő nézete az
volt, hogy a kis országnak is jelen kell lennie a nem
zetközi életben, ugyanakkor nem akart eltávolodni a
Szovjetuniótól.4

A z 1968-as nemzetiségi párthatározat
politikai kontextusa
A magyar pártelit a Kádár-rendszer létrejöttében és
megerősítésében a szomszédos államok segítségére is
rászorult, amelynek az ára többek között a határon túli
magyarság sorsa iránti politikai közömbösség hivatalos
kinyilvánítása volt. Kádár János 1958 februárjában Ro
mániában, Münnich Ferenc miniszterelnök 1958 de
cemberében Csehszlovákiában telt látogatást, ahol kije
lentették, hogy a kisebbségi politikát az adott ország
bel ügyének tekintik. Ugyanezeknek a hajtóerőknek a
következtében pedig a belpolitikában, a kulturális és
tudománypolitikában a „nacionalizmus” elleni küzde

lem emelkedett hivatalos rangra, ami azonban ko
rántsem csupán az. esetlegesen a társadalomban tovább
élő „túlzások" ellen irányult, hanem a határon túli ma
gyarság sorsa iránti érdeklődés is „elhajlásnak” minő
sült.
Az 1968-as nemzetiségi párthatározatot többek
között az a tényező teszi sajátossá, hogy elfogadásával
szinte egyidejűleg a párt politikája ebben a kérdésben
fokozatosan új irányvonalat vett, ez azonban csak ké
sőbb, a '70-es években vált meghatározóvá.
A nemzetiségek helyzetével szembeni érdektelen
séget és az ezt ideológiai szinten alátámasztó antinacionalista „proletár internacionalizmust" az 1960-as
évek végétől kezdte felváltani a nemzetnek, mint reális
kulturális és politikai erőnek a tudomásul vétele, hiszen
a rendszer felismerte, hogy ez növelni fogja a rezsim
támaszát a nemzetileg elkötelezett értelmiség és a befo
lyásos nyugati magyar emigráció köreiben.
A pártsajtó közleményei nyilvánvalóvá tették, hogy
Magyarország szakítani készül a nemzetek és a nem
zetiségek gyors elhalását hangoztató korábbi álláspont
jával, és hogy az új irányvonal lényege az asszimiláció
elítélése. Ezzel párhuzamosan a hazai politika is módo
sult, a korábban érvényesülő automatizmust, amely a
nemzetiségek hosszú távon magától bekövetkező
beolvadásával számolt, felváltotta a nagyobb támo
gatást nyújtó politika, amely 1972-ben, az alkotmánymódosítással érte el a csúcspontját, amely a nemzetisé
geket kollektívumokként ismerte el.5
1968-ban azonban az új, engedékenyebb politika
még csak a kezdeteknél tartott, és a párthatározatban,
illetve annak előkészítésében, mindkét-típusú hozzáál
lás nyomai megfigyelhetők.

A z 1968-as nemzetiségi párthatározat
előzményei
Belpolitikai előzmény
Az állam hozzáállása a nemzetiségekhez leginkább
az. oktatásügy terén érhető tetten a gyakorlatban, ami a
hatvanas évek során fokozatos, de egyértelmű hanyatlá
son ment keresztül. 1960-ban megtörtént az úgyneve
zett általános iskolai reform, amelynek keretében 1960
szeptemberétől a nemzetiségi tannyelvű iskolákat utasí
tották a természettudományos tárgyak és a testnevelés
magyar nyelven való oktatására. Az indoklás szerint ezt
azért tartották szükségesnek, mert az összes tantárgy
nemzetiségi nyelven való oktatása „túlterhelést" ered
ményez. Ezzel a lépéssel gyakorlatilag megszűnt a
nemzetiségi tannyelvű („A" típus) kisebbségi oktatás,
és a kulturális önazonosság megtartására sokkal
kevesebb lehetőséget nyújtó vegyes tannyelvű („B"
típus), illetve a nyelvoktató („C" típus) maradt meg. Az
1960/61-es tanévben például 31 „B" és 329 „C" típusú
általános iskola működött.
További visszaesést eredményezett, hogy 1960-1965
folyamán lezajlott a gazdasági racionalizáció igényével

indokolva a kistelepülési iskolákat sújtó összevonási
hullám, a körzetesítés, ami azzal a gyakorlati következ
ménnyel járt, hogy megszűnt a tanyasi nyelvoktató is
kolák többsége, amelyek többnyire a környék magyar
iskoláiba olvadtak be. A kisebbségi oktatásügy ekkor
érte el mélypontját, a diákok létszáma huszonötezer
főre olvadt.6 Az állami hatóságok az oktatásszervezés
gyakorlati irányítása során nem voltak tekintettel a
nemzetiségek érdekeire; a hatóságok a körzetesítés, ta
nári áthelyezések esetén valóban gyakran elhanyagol
ták a nemzetiségi szempontokat, ami már sok iskola
megszűnését eredményezte. A hatvanas évek belpoli
tikai eseményei tehát az automatizmus elvének hatását
mutatták.

Külpolitikai előzmény
1960 szeptemberében, szovjet kezdeményezésre, az.
MSZMP KB Politikai Bizottsága elfogadta az ún. nyu
gat-berlini klauzulát. Innentől kezdve a magyar
intézmények (pl. külkereskedelmi szervek) az NSZKval kötött vagy kötendő egyezmények érvényességét
nem terjeszthették ki Nyugat-Berlinre.7 A berlini fal
megépítését lényegében az NDK gazdasági összeom
lásának a veszélye8 indokolta. 1961 márciusában éppen
Kádár János volt az egyik kommunista vezető, aki
ellenezte a fal megépítését.9 Azzal ugyanis családok,
barátok, ismerősök ezreit választották cl egymástól,
nemcsak Berlinben, hanem a két német állam viszony
latában is. Paradox módon a fal megépítésével bizo
nyos értelemben a német kérdés nyugvópontra jutott. A
szovjet hegemónia érvényesülése mellett ekkor sajátos
alkalom nyílt a magyar külpolitikai mozgástér határai
nak kitapogatására.
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 Közgyűlésének napirendjéről. A megál
lapodás létrejöttével. 1962. december 20-án ez meg is
történt. Kádár János 1963. március 21-én bejelentette
az általános amnesztiát; erre az ország és a rendszer
nemzetközi megítélése szempontjából volt égetően
szükség, ami 1963 után meg is változott pozitív irány
ban.
Az. NSZK felé Magyarország a politikai retorikában
továbbra is a propagandisztikus szólamokat használta, a
gazdasági kapcsolatokban viszont a megegyezést ke
reste. A külgazdasági diplomácia eredményeként 1963.
november 9-10-én. Budapesten aláírták a kereskedelmi
és fizetési forgalomról szóló hosszú lejáratú megál
lapodást és a kereskedelmi képviselet felállításáról
szóló egyezményt.10 Az egyezmény alapján az NSZK
budapesti képviselete kizárólag kereskedelmi tevé
kenységet folytathatott, nem tartoztak viszont a hatás
körébe a diplomáciai és a kulturális ügyek.
Nem kevés meglepetést okozott Magyarországon, és
a Varsói Szerződésen belül is sok politikus az. NDK
elszigetelésére irányuló lépésként értékelte, hogy 1967
tavaszán az NSZK kormánya felvette a diplomáciai

kapcsolatokat Romániával." Ennek mintegy ellensú
lyozására 1967 első felében a szocialista országok
barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyúj
tási szerződéseket kötöttek az NDK-val. A ma
gyar-keletnémet kétoldalú politikai megállapodást
1967. május 18-án. Budapesten ratifikálták.12 (1969.
június 20-án, Berlinben aláírták a magyar-NDK kor
mányközi egyezményt a vízummentes utazás tárgyá
ban.1-' Ezt követte 1969. december 17-én a ma
gyar-NDK szerződés a kettős állampolgársággal kap
csolatos kérdések rendezéséről.14)
A politikai helyzetet különösen érzékennyé tette a
Csehszlovákiában a „prágai tavasz" kiváltotta politikai
erjedés és a felfokozott nemzetiségi ellentétek, illetve
az, hogy a Varsói Szerződés katonai intervenciójának
keretében, az első bécsi döntés harmincadik évfor
dulóján ismét magyar csapatok jelentek meg szlovák
területen.

A Művelődésügyi Minisztérium Nemzetiségi
Osztályának jelentése a nemzetiségi szövet
ségek politikai és kulturális munkájáról
[1964. június 3.)
Az 1968-as párthatározat előzményeit tekintve nem
érdektelen megvizsgálni a Művelődésügyi Minisz
térium (MM) Nemzetiségi Osztályának (NO) 1964.
június 3-án keltezett, Mészáros György osztályvezető
szignálta jelentését a nemzetiségi szövetségek politikai
és kulturális munkájáról,15 amely a proletár internaci
onalizmus koncepciójának elvein alapuló Helyzetérté
kelés volt.
A dokumentum fő megállapítása szerint a nem
zetiségek és a többségi lakosság viszonyában döntő
áttörést hozott a termelőszövetkezetek megszervezése,
amelyek keretében a közös munka közelebb hozta őket
egymáshoz, elősegítve a testvéri együttélést. Az iratban
az automatizmus elmélete érhető tetten, vagyis az a
felfogás, hogy az ország általános fejlődése következ
tében a nemzetiségek, mintegy hálából a társadalmi
integrációért és a gazdasági felemelkedésért, önként
beolvadnak a többségi társadalomba.
A dokumentum azonban bepillantást enged a
nemzetiségek kezelésének valóságába is. A minisztéri
umi osztályvezető ugyanis arra panaszkodott, hogy a
hatalom képviselőinek a pártközpontban történt meg
beszélésen kelleti kérniük, hogy a nemzetiségi szövet
ségek és a lapok ne foglalkozzanak közvetlenül az
iskolákkal, ennek ellenére igen gyakori a sajtóban az
iskolával kapcsolatos, sokszor „helytelen irányú"
cikkezés, a szövetségek gyakran jelzik, hogy visszafej
lődik az iskolahálózat.16 Annak a lehetősége tehát,
hogy a kisebbségi képviseletek autonóm félként, valódi
érdekérvényesítő szerepben lépjenek fel. a gyakorlat
ban minimális volt, ami azt mutatja, hogy mennyire
szerény keretek között érvényesült a „proletár interna
cionalizmus.” A hatvanas évek eseményei tehát az
automatizmus elvének hatását mutatták.
Í8

A z MSZMP KB Kulturális Osztályának
javaslata az 1958-as nemzetiségi párthatá
rozatmódosítására (1966. április 7.)
Az 1968-as párthatározat előzményeit tekintve
ugyancsak nem érdektelen megvizsgálni az MSZMP
Központi Bizottságának (KB) Kulturális Osztálya által
1966. április 7-én készített, az Agitációs és Propaganda
Bizottsághoz címzett ,.Javaslat az Ágit. Prop. Bizott
s á g u k "'A nemzetiséi-ek közön végzendő politikai,
oktatási és kulturális munkáról' 1958. október 7-én ho
zott határozat módosítására’ 17 című - Helyzetér
tékelést és Cselekvési tervet tartalmazó - dokumentu
mot. Az iratot Köpeezi Béla. az MSZMP KB Kulturális
Osztályának vezetője szignálta.
A javaslat Helyzetértékelése külön foglakozott a ma
gyarországi német nemzetiségű lakossággal, s az egész
dokumentum létrejöttét tulajdonképpen „a" német kér
dés - a magyar-NDK. s mindenekelőtt a magyarNSZK kapcsolatok alakulása - motiválta.
„Különösen megváltozott a német nemzetiség prob
lémáival való foglalkozás a nyugati világ fellazítás!
politikája következtében. A Nyugat-Németországgal
kialakult élénk rokoni kapcsolatok és a turista forgalom
azt eredményezik, hogy a hazai németek közül sokan
politikai propagandát fejtenek ki a kapitalizmus mel
leit j 8 A nyugatnémet rendszer iránti rokonszenvet
táplálja (Kiemelések tőlem - F. G.) az is, hogy a nyu
gatnémet hatóságok a volt német hadsereg tagjainak,
illetve azoknak, akik 'a német néphez való tartozás
miatti üldözések lolytán kart szenvedtek . nyugdíjat
folyósítanak. E nyugdíj elfogadásához a mi hatóságaink
hozzájárultak (a Minisztertanács Tanácsszervek
Osztálya és a Pénzügyminisztérium). Az. így megválto
zott helyzet a nemzetiségi szövetségek munkájában is
más tartalmat követel."20
Legalábbis elgondolkodtató, hogy a javaslat a ma
gyarországi német nemzetiségű lakosság rokoni kap
csolatait és a turistaforgalmat szinte azonosította a kapi
talizmus melletti politikai propagandával, s ezzel az
állampolgárok egy részéi mintegy felelőssé tette.
Miközben tényszerűen (és kényszerűen) tudomásul
vette, hogy a magyar hatóságok 1963-tól hozzájárultak
az egykori német hadseregben szolgált és elesett ma
gyarországi német nemzetiségű katonák özvegyeinek
nyugdíjfolyósításához, illetve a meghalt katonák szü
leinek,' családtagjainak rendszeres támogatásához a
nyugatnémet hatóságok részéről. Például ebben az
időben Veszprém megyében 47 tő kapott nyugdíjat az
NSZK-ból a II. világháborúban elesett családtagok
után. „Ezzel a megye vezetői messze nem értettek
egyet, mert ez lehetőségei adott a fellazítási poli
tikára.”21 A dokumentum a magyar állampolgárok és a
magyar hatóságok megítélésében mutatkozó ellent
mondást nem indokolta meg és nem oldotta fel.
A dokumentum emellett viszonylag hosszasan
foglalkozott a nemzetiségi szövetségek tevékenységé
vel és megváltozott feladatkörével, valamint módosult
intézményi hátterével is. Ti. a nemzetiségi szövetségek

magukat országos szinten is a Hazafias Népfront csat
lakozó szerveinek tekintették, a szövetségek főtitkárai
pedig egyúttal a Hazafias Népfront Országos Tanácsá
nak tagjai voltak. A javaslat Cselekvési terve a nem
zetiségi szövetségeknek a politikai intézményrendszer
ben betöltött helyzetével magyarázta az 1958. évi nem
zetiségpolitikai határozat módosításának szükséges
ségét.
„A megváltozott helyzetben a Művelődésügyi Mi
nisztérium feladatkörénél fogva nem képes a
nemzetiségi lakosság közölt végzett tömegpolitikai
munka irányítására. (Kiemelés tőlem - F. G.) Ezért
javasoljuk, a Politikai Bizottság módosítsa az 1958.
október 7-i határozatot és a nemzetiségi szövetségek
irányításával a Hazafias Népfront Országos Tanácsát
bízza meg. A Művelődésügyi Minisztérium pedig
foglalkozzék, a feladatkörének megfelelően, a nem
zetiségi anyanyelvi oktatás kérdésével, a nemzetiségi
lakosság kulturális tevékenységének segítésével."22
(Kiemelés tőlem - F. G.)
Az Agitáciős és Propaganda Bizottság 1966. április
13-i ülésén foglalkozott az MSZMP KB Kulturális
Osztályának „Javaslat"-ával, ahol is nem fogadták el
azt. egyebek között az alábbi indokkal: ,.A nemzetisé
gi kérdés tekintetében a Központi Bizottság határozata
óla nem következett be olyan jellegű változás, amely
indokolná, hogy a szövetségek irányítását kivonjuk a
Minisztérium hatásköréből. Politikai szükségesség dik
tálja, hogy továbbra is állami irányító szerv foglalkoz
zék a nemzetiségek helyzetével.”22’ (Kiemelés tőlem F.G .)
A hatvanas évek eseményei tehát az automatizmus
elvének hatását mutatták, amelyet intézménytörténeti
síkon világosan példázhat az is. hogy 1967-ben feles
legesnek ítélték és megszüntették a Művelődésügyi
Minisztérium önálló Nemzetiségi Osztályát.

A Művelődésügyi Minisztérium jelentése a
magyarországi nemzetiségek helyzetéről, az
1958-as nemzetiségi párthatározat
végrehajtásáról (1968. június 6.)
1968 folyamán azonban új irányzat jelentkezett a
nemzetiségi politikában, amely a határon túli magyarok
sorsa iránt is érdeklődést mutatott, és ezzel párhuza
mosan a hazai kisebbségek helyzetének rendezésére is
hajlandónak mutatkozott.
Ezen tendenciáknak a jelentkezése figyelhető meg az
llku Pál művelődésügyi miniszter által 1968. június 6án szignált. „Jelentés a magyarországi nemzetiségek
helyzetéről, az. MSZMP PB / 9.5,8. évi határozatának
végrehajtásáról” című, az Agitációs és Propaganda
Bizottság számára készült terjedelmes - főként
Helyzetértékelés és Cselekvési terv szerkezeti egy
ségekből álló - dokumentumban,24 amely tartalmazott
néhány, a korábbi nemzetiségpolitika korlátain határo
zottan túlmutató kezdeményezést.

A Helyzetértékelés belpolitikai vonatkozása szerint a
minisztérium szükségesnek látta, hogy a magyarorszá
gi nemzetiségi lakosságról (számuk, gazdasági
helyzetük, politikai-társadalmi aktivitásuk, kulturális
szintjük stb.) tudományos felmérést és elemzést készít
senek. ami indirekt beismeréseként értékelhető annak,
hogy a döntéshozók nem rendelkeztek hiteles informá
ciókkal a kisebbségek valós helyzetéről. A minisztéri
um intézményi javaslata szerint pedig vissza kellene
állítani a megszüntetett - közoktatási és kulturális kér
désekkel foglalkozó - Nemzetiségi Osztályt, ami az
előző évben meghozott döntés hibás voltának elismeré
seként értelmezhető.
A Helyzetértékelés szükségesnek tartotta rögzíteni a
nemzetiségi politika, mint „országhatáron belüli kül
politika" tényét, pontosabban annak nehézségeit. Azt
ti., hogy „különböző objektív, elvi, diplomáciai stb.
okok miatt nem tudjuk kellően gyiimölcsöztetni az. anya
nyelv illetékes országaival - NDK, Csehszlovákia,
Jugoszlávia, Románia - való kapcsolatokat" a magyarországi nemzetiségek kulturális felemelése érdekében.
.. Sokszor azok a magyar kezdeményezések, hogy a kul
turális egyezményekbe - akár a kölcsönösség alapján is
- a nemzetiségek kulturális fejlődését segítő pontokat
vegyünk, visszautasításra találnak. Különösen nagy az
elzárkózás Románia részéről. A; NDK is - a hazai
németség kérdését csak belügyitek tekintve - igen
tartózkodó ebben a kérdésben. "25
Az újfajta nemzetiségpolitika leglátványosabb jele
azonban az a Cselekvési terv, miszerint „számba kell
venni emellett a nemzetiségi politika helyes gyakorlatá
nak a kedvező nemzetközi hatását is, összefüggését a
szomszédos országokban élő magyar nemzetiség
helyzetének alakulásával'', noha az ebben megfogalma
zott reciprocitás jogelve a nemzetközi gyakorlatban
igen kétséges értékű volt. Az elv megfogalmazódása a
hazai nemzetiségpolitika viszonylatában mégis igen
érdekes, mert azt jelzi, hogy a döntéshozók az automa
tizmus elvéről hajlandónak mutatkoztak áttérni a
kisebbségek jogos igényeinek elismerésére és támoga
tására.
Ezt a változást még plasztikusaidban mutatja, mi
szerint a dokumentum szükségesnek tartotta volna azt
is, hogy felülvizsgálják a nemzetiségi-kisebbségi
szövetségek intézményi-jogi helyzetét. „Megfelelő
korszerű statútumot kell teremteni számukra." Ami
perspektivikusan akár annak a lehetőségét is magában
foglalhatta, hogy a párt által irányított, teljességgel
függő viszonyban levő nemzetiségi szervezetekből
autonóm érdekképviseletek alakuljanak.
***
A minisztériumi szakapparátus állal készített ter
vezet azonban, az ügymenetnek megfelelően, a poli
tikai testületek elé került, amelyek sokat faragtak az
újfajta szemlélet és javaslatok elemein. A párt Agitá
ciós és Propaganda Bizottsága Óvári Miklós vezetésé
vel 1968. szeptember 11-én tárgyalta a beadványt, és
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teljesítik; vagyis a párt határozatait hajtják végre: a
nemzetiségiek számára közvetítik az állam elvárásait,
nem pedig megfordítva. S kimaradt a szövegből az MM
által javasolt korszerű statútum alkotásának az igénye,
amely esélyt adhatott volna a helyzet javítására.29
A Preambulum, az eddigiek ismeretében némileg
meglepő mondattal ér véget, ugyan ismételten rögzíti
azt, hogy a nemzetiségi politikában „számottevő ered
A z MSZMP KB Politikai Bizottságának
mények" születtek, de hozzáteszi; ennek ellenére
„jelentős problémák is vannak."
határozata a magyarországi
A Helyzetértékelés a bevezetőben jelzett prob
nemzetiségek helyzetéről
lémákat veszi számba (7 pontban összefoglalva).
1. A felsorolás szerint az első jelentős hátráltató
(1968. szeptember 17.)
tényező a statisztikák bizonytalansága. A nemzetisé
gekhez (és itt a népesség létszámát követő sorrendben
A csehszlovákiai krízist követően - de attól
nevesítés is következik: német, szlovák, délszláv, ro
függetlenül - született meg az MSZMP Politikai
mán) az 1960-as népszámlálási adatok szerint anya
Bizottságának 1968. szeptember 17-i, a magyarországi
nyelv szerint 134 839 fő tartozik (az összlakosság
nemzetiségek helyzetéről szóló határozata,27 amely
1,4%-a), de nemzetiséginek 53 894 fő vallotta magát.
csakúgy, mint az 1958. évi határozat „Szigorúan bizal
Az
egyéni bevalláson alapuló statisztika nem tükrözi a
mas !”-nak minősült, és ez sem vált publikussá. Mivel
tényleges
helyzetet, hiszen a szövetségek becslése
Magyarország Moszkva elvárásainak megfelelően részt
szerint
420-480
ezer nemzetiségi-kisebbségi (200-220
vett a Csehszlovákia elleni invázióban - ami kihatá
ezer
német,
100—
120 ezer szlovák. 100-120 ezer dél
saiban alkalmas lehetett a nacionalista indulatok
szláv,
20-25
ezer
román) élhet az országban, az össz
felkeltésére - a magyar állampártnak el kellett kerülnie
lakosság
4,2-4,4%-a.
Itt ismét nem történik említés
a nemzeti érzések és érzékenység további megsértését.
arról,
hogy
mi
lehet
az
eltérés
oka, miért vannak lénye
A határozat, a régi irányvonalat követve, a vezetés
gesen
kevesebben
azok,
akik
a politikai kategóriaként
„internacionalista” elkötelezettségét hangsúlyozta.28 A
értelmezhető
nemzetiségi
hovatartozás
terén is fel
dokumentum iránymutatónak szánt bevezető mondata
merik
vállalni
a
saját
identitásukat
az
elvileg
„interna
szerint: „Nemzetiségi politikánk eredményei a párt
cionalista"
államban.
Az
információhiány
megoldásá
következetesen internacionalista politikáján, az ország
nak kézenfekvő módszere lenne az átfogó szociológiai
általános gazdasági, politikai és kulturális lejlődésén, a
felmérés készítése, ezt a minisztériumi javaslatot azon
szocialista demokrácia szélesedésén alapulnak."
ban a pártszervek szintén elvetették.
A Preambulum a nemzetiségek helyzetéről ugyanazt
2. A második probléma az. hogy egyes helyeken
az ideologikus kívánalmakból szőtt képet írta le
„magyarosító”
szándékok jelentkeztek, a hatóságok
valóságként, mint az 1964-es minisztériumi jelentés.
sokszor
túl
könnyen
tudomásul veszik a nemzetiségi
Eszerint az általános fejlődés, vagyis a mezőgazdaság
szülők részéről jelentkező közönyt az anyanyelvi
szocialista átszervezése, a téeszek megszilárdítása
oktatás iránt, ami főleg egzisztenciális okokból fakad.
jelentősen javította a kisebbségek helyzetét. Viszont
A határozat interpretációja szerint ez a magatartás
tényként rögzíti azt is, hogy a nemzetiségek körében a
ellentétes a párt szándékával, tehát nem a kimondatlan
munkások és értelmiségiek aránya „jóval alacsonyabb"
állami akarat végrehajtása, az automatizmus elvének
az. országos átlagnál; reflektálatlanul hagyva az így
gyakorlati alkalmazása, hanem azzal ellentétes cse
keletkező önellentmondást: ha a kisebbségek társadal
lekvés: „Nemzetiségi politikánk egyértelműen és
mi integrálása már megvalósult, akkor miért csak
határozottan elveti a nemzetiségek asszimilációja siet
aránytalanul csekély mértékben vesznek részt a társa
tetésének koncepcióját. Egyesek azonban vétenek e
dalmi mobilitásban?
helyes elv ellen."
Ismerteti, hogy a nemzetiségi anyanyelvű oktatás
A Kádár-korszakra jellemző egyrészt-másrészt
kétféle iskolatípusban folyik: az úgynevezett kétnyelvű
szemlélet jegyében, a dokumentum a „magyar naci
iskolákban „B” típus (ahol a humán tárgyakat nem
onalizmus" kritikája után azonnal a másik oldal „túlzá
zetiségi nyelven, a reáltárgyakat magyar nyelven oktat
sait" is elítéli, rosszallóan írva arról, hogy nemzetiségi
ják) és a nemzetiségi nyelvoktató iskolákban „C” típus,
értelmiségi körökben terjedő nézel szerint az államnak
ahol a nemzetiségi anyanyelvet heti 3-4 órában
mindent meg kellene tennie a nemzetiségi asszimiláció
oktatják.
ellen, és a szülőket köteleznie kellene az anyanyelvi
Elemzi a nemzetiségi szövetségek szerepét, rögzítve,
oktatás igénybe vételére. A dokumentum ellenérve
hogy munkájuk az elmúlt tíz év során kiszélesedett. A
szerint a nemzetiségi-kisebbségi szövetségek nem
nemzetiségi kultúra ápolása mellett szorosan együtt
értenek egyet ezzel az igénnyel, a szövetségek lüggetműködnek a helyi párt- és társadalmi szervezetekkel,
lensége azonban, mint láttuk, ekkor fikció volt csupán.
egyre hatékonyabb szerepet játszanak a nemzetiségek
3. A harmadik nehézséget az jelenti, miszerint eddig
közötti politikai munkában. A határozatból ismét
nem vették kellően figyelembe, hogy „a nemzetközi
kiderül, hogy a szövetségek inkább a hatalom elvárásait
20
kimondta, hogy az 1958-as nemzetiségi párthatározat
alapelveit helyesnek tartja, a módosítást pedig nem
javasolta.26 A párthatározatban a minisztériumi javasla
tok némelyike - erősen tompított formában - mégis
szentesítést nyert.
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kapcsolatok intenzívebbé válásával, a nemzeti prob
lémáknak, nacionalista tendenciáknak a szocialista
országokra is kiterjedő erősödésével a nemzetiségi
kérdés jelentősége fokozódott". Ezt a kijelentést alpon
tok fejtik ki bővebben:
a) Az első alpont szerint az NSZK-ból ellenséges
propaganda terjed a nemzetiség körében a sajtó, a
rokonlátogatások, a személyes érintkezés, a nyelvtanfolyamok, az anyagi támogatás révén. A világhá
borúban meghalt német katonák Magyarországon lakó
rokonainak nyugdíjügyintézését kéminformációk
gyűjtésére használják. A nyugdíjjogosultak, nyugdíjban
részesültek száma egy év alatt százról ezerre nőtt.
Ennek a pontnak az adhatott aktualitást, hogy
Magyarország 1967-ben tárgyalásokat kezdett az
NSZK-val a diplomáciai kapcsolatok rendezéséről,
amit az MSZMP keményvonalas vezetői, élükön
Korom Mihály igazságügy-miniszterrel, igyekeztek
megakadályozni, arra hivatkozva, hogy a Nyugattal
kiépített szorosabb kapcsolatok fellazítják a szocialista
társadalmi rendet.-10 A német veszély felnagyítása a
dokumentumban tehát a keményvonalasok szemléletét
és befolyását tükrözheti.
b) A második, az előzőnél jóval fajsúlyosabb prob
lémát abban látták, hogy 1968-ban több szlovákiai lapban
is nacionalista cikkek jelentek meg a magyarországi
szlovákok állítólagos elnyomott helyzetéről. Bár a szöveg
szerint ezt a szövetség és a nemzetiségi lakosság többsége
visszautasítja, azonban azt is kénytelenek voltak megál
lapítani, hogy a cikkek nem hatástalanok. Mivel azonban
a felesleges vitákat elvi okokból kerülni akarták, ezért e
cikkekre hivatalos magyar reagálás nem történt.
Ez a pont a csehszlovák probléma jelentőségét
mutatja. A „prágai tavasz” következtében ugyanis nem
csupán a kommunista uralmi technikák kerültek válság
ba Csehszlovákiában, hanem az addigi állami beren
dezkedés is, amely a csehek számára aránytalanul jobb
pozíciókat biztosított, mint a szlovákoknak. A
nemzetiségi feszültségek erejét jelzi, hogy a korábbi
állapotok ezen a téren a katonai intervenció után sem
voltak helyreállíthatóak: a prágai nemzetgyűlés 1968.
október 27-én fogadta el a csehszlovák föderációról
szóló alkotmánytörvényt, amely az országot két egyen
rangú fél föderációjának nyilvánította.11 A dokumen
tum tehát új fejleményként rögzítette a nemzeti iden
titás problematikájának erősödését, beszámolva arról
is, hogy főleg Csehszlovákiából és Jugoszláviából nőtt
az ottani politikai és kulturális egyesületek érdeklődése
a hazai nemzetiségi szövetségek iránt.
Azok a magyar kezdeményezések viszont, amelyek a
kulturális egyezményekbe a kölcsönösség alapján a
nemzetiségek kulturális fejlődését segítő pontokat akar
tak felvenni, elvetették, különösen Románia volt
visszautasító. Ezek a jelek tehát egyértelműen a kérdés
súlyának a felértékelődését mutatták, és azt is jelezték,
hogy erre új típusú megoldást kell találni. A szomszé
dok tartózkodó magatartása ugyanakkor azt is előreve
títette, hogy a reciprocitás elvétől nem várható kielégítő
rendezés.

A további pontok sorában a dokumentum szerint az
1958-as határozat vonatkozó részét a kétnyelvű felira
tok elhelyezéséről Zala megye kivételével nem hajtot
ták végre. A nem magyar hangzású keresztneveket
pedig nem lehet anyakönyvezni, ami sérti a nemzetisé
gi érzékenységet (4.). A rádió, a televízió, a központi
lapok nem fordítanak elég figyelmet a nemzetiségi
igényekre (5.). A nemzetiségi lapok előfizetőinek szá
ma kevés, a román lap szerkesztését nehezíti, hogy csak
kéthetente jelenik meg. A szépirodalom, ifjúsági iro
dalom terjesztése nem megoldott, a falusi nemzetiségi
könyvtárak ellátottsága nem megfelelő.
6. A hatodik pont szerint a legtöbb gond az oktatás
sal van. Kevés a vegyes nyelvű óvoda, számuk tíz év
alatt csökkent, sokszor nincsen a nyelvet beszélő óvó
nő. Bár a szöveg szerint a „B" típus bevezetésével a
szülők egyetértettek, de a változás nem eredményes,
mert az iskolák nem kapják meg a megfelelő anyagi és
módszertani támogatást. Tíz év alatt csökkent a „C"
típusú iskolák gyermekeinek létszáma is, főleg szlovák
viszonylatban (10 467 főről 4990 tanulóra), mert a
szlovák nyelvű tanárok inkább a nagyobb magyar
iskolákban dolgoznak. Gond, hogy a nyelvórák nem in
tegráltak a tanrendbe. A nemzetiségi iskolák megfelelő
szakmai ellenőrzés nélkül maradtak.
7. A hetedik pont szerint „A nemzetiségi szövetségek
azt kérik, hogy jelenlegi politikai és kulturális fela
dataik megoldása mellett nagyobb mértékben
támaszkodjanak rájuk a szomszédos szocialista orszá
gokkal való baráti kapcsolataik elmélyítésében." A
szöveg ismét életszerűtlen elemet tartalmaz, hisz
nehezen képzelhető el, hogy a szövetségek saját elhatá
rozásukból kívántak volna megjelenni az ekkor külö
nösen súlyos konfliktusoktól terhelt nemzetközi erőtér
ben. Sokkal inkább a pártvezetés azon szándéka érhető
tetten, hogy a nemzeti kisebbségeket felhasználják a
szomszédokkal folytatott politikai érintkezések során
az alkupozíció javítására.
A Politikai Bizottság a gondokat felvonultató Hely
zetértékelés végén azonban mintegy konklúzióként
megállapította, hogy az 1958-ban kimondott elvek most
is helytállóak, ezért nincs szükség új állásfoglalásra. A
PB a nemzetiségi kérdés jelentőségére, illetve az új igé
nyekre és a kérdés elhanyagoltságára tekintettel azon
ban Cselekvési tervet dolgozott ki, amelyet 11 pontban
foglalt össze.
Az első pontban felszólították a megyei pártbi
zottságokat és a tanácsok végrehajtó bizottságait,
hogy tárgyalják meg az 1958-as határozat végrehaj
tását, a nemzetiségi községekben a tanács a
nemzetiségek vezetőinek bevonásával tárgyalja meg a
konkrét tennivalókat. A második pont utasította a
sajtót, hogy foglalkozzon többet a párt nemzetiségi
politikájának alapelveivel és gyakorlatával, szálljon
szembe a belföldi vagy külföldi nacionalizmussal
(különösen az NSZK viszonylatában), népszerűsítse
az addig elért eredményeket. A harmadik pont szerint
a nemzetiségiek lakta területeken a kisebbségek
képviselői a vezető tisztségekben társadalmi súlyuk-
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nak és a kérdés jelentőségének megfelelően részesül
jenek. A nemzetiségi értelmiségieket nemzetiségi
területekre osszák be dolgozni. A negyedik pont
szerint a népesebb nemzetiségi területeken, különösen
a határ mentén helyezzenek el kétnyelvű feliratokat,
nevezzenek el utcákat az. adott kultúra nagyjairól. Az
ötödik pont a pedagógus-ellátás, a szakmai-politikai
felkészültség javítását, az anyagi ösztönzés bevezeté
sét, az indokolatlanul megszűntetett nemzetiségi ok
tatás visszaállítását rendelte el. Előírta, hogy a „C"
típusú iskolákban a kötelező nyelvórák számát
emeljék négyre, a középiskolákban tegyék lehetővé a
nemzetiségi nyelv második idegen nyelvként való
tanulását, a nemzetiségi iskolák szakfelügyeletét ve
gyék át a tanácsok megfelelő szervei a minőség biz
tosítása érdekében. A hatodik pont szerint a szomszé
dos államokkal kötött kulturális együttműködési
munkatervekben fokozott gonddal kell szerepeltetni a
magyarországi nemzetiségek oktatási és anyanyelvi
igényeit. A hetedik pont alapján meg kell vizsgálni
egy békési rádióadó beindításának lehetőségeit, amely
szlovák nyelven is adna. A nyolcadik szerint javítani
kell a nemzetiségi könyvtárak könyvellátását, a
kilencedik kimondta, hogy a nemzeti szövetségek szé
lesítsék politikai és kulturális nevelő munkájukat,
hogy a nemzetiségek minél jobban részt vegyenek a
szocialista építőmunkában. A tizedik pontban utasítot
ták a pénzügyminisztériumot az anyagi feltételek
megteremtésére; majd a tizenegyedik pont. a sorrend
ből következtethetően talán utólagos betoldásként,
lehetőséget kívánt biztosítani, hogy az idegen anya
nyelvű magyar állampolgárok gyermekeiket anya
nyelvűknek megfelelő keresztnévvel anyakönyveztethessék.

Összefoglalás
Az 1968-as nemzetiségi határozat első megkö
zelítésben meglehetősen kiterjedt és átgondolt intéz
kedési tervnek tűnhet, ha azonban összevetjük a tíz évvel
korábbi határozattal,32 akkor kitűnik, hogy a felsoroltak
közül a második (általánosabb megfogalmazásban, a
rádió műsorpolitikájára vonatkozva), a hetedik, a nyol
cadik és a kilencedik pont már 1958-ban is megoldandó
feladatként szerepelt. Vagyis a párt ugyanezen kérdé
seknek a rendezését hivatalosan kívánatosnak tartotta, de
a megoldásra nem tett valódi erőfeszítéseket. Az első
pont inkább formális, hivatalos előírásokat tartalmazott,
rögtön utána, a dokumentum „rendelkező részének"
talán legjellemzőbb pontjaként a sajtónak szánt utasítá
sok következtek. Ez arra utal, hogy a párt a nemzetiségek
ügyét az adott helyzetben elsősorban propagandafela
datként kezelte, hiszen a csehszlovák események miatt a
nemzeti érzelmek féken tartása elsőrendű fontosságúvá
vált. Erre utalhat a negyedik pont azon megjegyzése is,
amely elsősorban a határ menti területeken tartotta szük
ségesnek a kétnyelvű feliratok bevezetését, egyértelmű
üzenetként a szomszéd népek számára, elsősorban a
szlovákoknak, ahol a katonai bevonulás ismét aktiválhat
ta a régóta meglevő nemzetiségi feszültségeket. Az
ötödik pont a reciprocitás elvének igen tompított, a
nemzetiségek javára hivatkozó megfogalmazásaként is
felfogható, amely ebben az összefüggésben jelzi a ma
gyar külpolitika további alakulásának fő csapásirányát.
Gyakorlati szempontból a kisebbségek számára a leg
fontosabb a hatodik pont volt, amely - megfelelő végre
hajtás esetén - valóban javulást hozhatott volna a kisebb
ségi oktatás terén. Ez azonban egészen a ’80-as évek
végig váratott magára.

Jegyzetek— ----------------------------------------------------' Földesi Margit-Szerencsés Károly: A rebellis tartomány (Magyar
Könyvklub-Helikon Kiadó. Budapest, 1998. 67-68. p.)
2 Földes György: Kádár János külpolitikai nézetei (1957-1967).
In: Magyarország helye a 20. századi Európában. Szerk.: Pritz
Pál (Magyar Történelmi Társulat, Budapest, 2002. 136-139. p.; a
továbbiakban: Földes, 2002)
J Földes, 2002. 136-139. p.
4 Földes György: Kádár János külpolitikai gondolkodása.
1968-1978. In: Magyar külpolitikai gondolkodás a 20. század
ban. Szerk.: Pritz Pál (Magyar Történelmi Társulat. Budapest.
2006. 221-223. p.; a továbbiakban: Földes. 2006)
5 Romsics lgnáe: Magyarország története u XX. században (Osiris
Kiadó, Budapest, 1999. 512-513., 516-517. p.; a továbbiakban:
Romsics, 1999)
6 Föglein Gizella: Etnikum és educatio: a magyarországi
nemzetiségek és alsó fokú oktatásuk állami szabályozása
1945-1985 (Napvilág Kiadó, Budapest. 2006, 98-103. p.; a
továbbiakban: Föglein. 2006)
7 Ruff Mihály: A magyar-NSZK kapcsolatok (1960-1963)
(Múltunk. 1999. 3. sz., 12-13. p.)
8 A munkaerő kiáramlása tömeges méreteket öltött az NDK-ből az
NSZK-ba, a hivatalos adatok szerint kb. 2,7 millió fő.
9 Horváth István-Németh István: ...és a falak leomlanak.
Magyarország és a német egység (1945-1990) ( Magvető Kiadó,
Budapest, 1999, 101. p.)
10 Ruff Mihály: A magyar-NSZK kapcsolatok (1960-1963)
(Múltunk, 1999. 3. sz., 3-40. p.)

22

11 Kiss J. László: Az első államközi megállapodástól a diplomáciai
kapcsolatok felvételéig. A magyar-NSZK kapcsolatok egy
évtizede (1963-1973) (Külpolitika. 1876. 3. sz., 48. p.)
12 1967. évi V. (örvény a Magyar Népköztársaság és a Néme!
Demokratikus Köztársaság között Budapesten 1967. május 18-án
aláírt barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási
szerződés törvénybe iktatásáról (Törvények és rendeletek hivata
los gyűjteménye 1967. Budapest. 1968. 84-85. p.)
13 1969. évi 31. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság
Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya
között Berlinben 1969. június 20-án a vízummentes utazás tár
gyában aláírt egyezmény kihirdetéséről (Törvények és rendeletek
hivatalos gyűjteménye 1969. Budapest. 1970, 208-210. p.)
14 1970. évi 17. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és
a Német Demokratikus Köztársaság között a kellős állampol
gársággal kapcsolatos kérdések rendezéséről Budapesten 1969.
december 17-én aláírt szerződés kihirdetéséről. (Törvények és
rendeletek hivatalos gyűjteménye, 1970. Budapest, 1971, 99-101.

p)

15 A Művelődésügyi Minisztérium Nemzetiségi Osztályának jelen
tése a nemzetiségi szövetségek politikai és kulturális munkájáról.
1964. június 3. Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban:
MÓL) Művelődésügyi Minisztérium (a továbbiakban: MM).
Nemzetiségi Osztály (a továbbiakban: NO). XIX-I-4-g. 26. d. 10. t.
16 MÓL MM NO XIX-I-4-g. 26. d. 10.1.
17.Javaslat az. Ágit. Prop. Bizottságnak 'A nemzetiségek között
végzendő politikai, oktatási és kulturális munkáról' 1958. október

7-én hozoli határozat módosítására". I%6. április 7. (MÓL M-KS
288. f. 4 1.cs. 57. ő. e. Kuli./86/.) A javaslat 20 példányban készült.
18 Ezt az állítást azonban a dokumentum tényekkel nem támasztot
ta alá.
19 Feltételezhető, hogy a harmadik, ún. kényszertoborzás (sorozás)
során SS tagokká lettek (mintegy 80 000 fő) hozzátartozóiról
lehetett szó; ugyanis az önkéntes SS tagság (2x20 (XK) fő) egyik
következménye a magyar állampolgárság elvesztése volt. - F.G.
20 MÓL M-KS 288. f. 4 Les. 57. ő. e.~
21 Fehér István: A; utolsó percben. Magyarország nemzetiségei
1945-1990 (Kossuth Könyvkiadó. Budapest. 1993. 190.. 200. p.)
22 MÓL M-KS 288. f. 4 Les. 57. ő. e.
22 MÓL M-KS 288. f. 4l.es. 57. ő. e.
24 ..Jelentés a magyarországi nemzetiségek helyzetéről, az MSZMP
Politikai Bizottsága határozatának végrehajtásáról". (MÓL M-KS
288. f. 4l.es. 97. ő, e.)
25 MÓL M-KS 288. f. 4l.es. 97. 6. e.

26 MÓL M-KS 288. f. 4l.es. 97. ő. e.
27 „A Politikai Bizottság 1968. szeptember 17-i határozata a magyarországi nemzetiségek helyzetéről". (MÓL M-KS 288. f.
20.es. 548. ő. e.)
28 MÓL M-KS 288. f. 20.es. 548. ő. e.
29 Ezután a szöveg elemzi a nemzetiségi sajtó helyzetét, ele
gendőnek tartva az erre a célra fordított évi négymillió forintot, és
nem lesz értékelő megjegyzést arról, hogy ez a sajtó mindössze
tízezer előfizetőhöz jut el.
10 Romsics. 1999. 519. p.
!| Balogh László: Csehszlovákia. In: 20. százáéi egyetemes történet.
II. kötet. 1945-1995. Szcrk.: Diószegi István, Harsányi Iván.
Németh István (Korona Kiadó. Budapest. 2000. 331. p.)
' 2 1958. október 7. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi
Bizottsága Politikai Bizottságának határozata a nemzetiségek
között végzendő politikai, oktatási és kulturális munkáról. (MÓL
M-KS 288.L5.es. 98. ő.c.)

Az 1880-as évekre Európa-szerte elfogadottá vált,
Stipta István:
hogy az egyéni jogokat az állammal szemben is védeni
kell. Ennek megfelelően a jogállami követelmények
között előkelő helyet kapott a közigazgatási jog
védelem és az ennek intézményesítésére vonatkozó
igény. Magyarországon az elv elfogadtatása hosszú
ideig tartott, és a gyakorlati érvényesítést is heves indu
latok kísérték. A kormányzati politikát 1875-től uraló
Tisza Kálmán idegenkedett a közigazgatás bírói
ellenőrzésétől, mert tartott a nemzetiségi aspirációktól,
és féltette a végrehajtó hatalom
I. A fiatal Tisza
autonómiáját. Ebben a tekintet
elvi álláspontja
ben még a vonatkozó osztrák
közjogi szabályozást és ítélkezési
A generális nem volt a teóriák
gyakorlatot is károsnak minő
sítette. Felfogása helyhatóságembere, de hivatali idejének másfél
centrikus volt, megyepárti állás
évtizede alatt ragaszkodott azon
pontja miatt nehezen talált elfo
alapelvekhez, amelyeket 1865-ben
gadható megoldást a közigaz
a Parlamenti felelős kormány és
gatási bíráskodás és az országos
megyei rendszer című rövid tanul
közigazgatás összehangolására,
mányában összefoglalt.1Az írásmű
az egyének jogvédelmének a
komoly hatást gyakorolt a hazai
kollektív önkormányzati hatás
dualizmus-kori közjogi beren
körrel történő egyeztetésére.
dezkedésünkre. Igaz, nem gondo
A tanulmány követi Tisza
lati gazdagsága, nem nemzetközi
Kálmán közigazgatási judikútá
intézményekre való kitekintő ereje,
rával összefüggő álláspontját, és
nem elméleti mélysége, hanem
elemzi gyakorlati intézkedéseit.
szerzőjének közjogi állása, ügye
Tisza Kálmán
sen realizált politikai hatalma
Történelmünk eddigi leghosz(Borsos Józseffotója, 1865 körül)
folytán nyert nagyobb jelentőséget
szabb kormányfői időszakának
valós szellemi értékénél. A kortársaktól eltérően azért
természetesen nem a közigazgatási jogvédelemhez való
is komolyabban kell vennünk, mert ebben a vázlatban a
viszony az egyetlen minősítő szempontja. Arra azonban
magyar közjogi hagyományokhoz való ragaszkodás
alkalmas, hogy megismerjük a kor legbefolyásosabb
tükröződik, és a későbbi c/ideta non movere hazai kor
hazai politikusának viszonyát a törvényesség, a jogál
mányzati politikájának gondolati alapjai fogalmazód
lamiság követelményeihez, és összevessük politikai tet
teit a korabeli európai tendenciákkal. Véleményünk
nak meg.
Tisza Kálmán politikai ambícióinak ébredésekor
szerint ez a teljesítmény elmaradt attól, amit a
korszellem követelt, és csekélyebb volt annál is, amit a
sem számolt a közigazgatási jogvédelemmel, ezért e
belpolitikai körülmények kínáltak vagy lehetővé tettek
közigazgatási-közjogi programtöredéke között nem
számára.
szerepelt a közigazgatási bíráskodás. A szerző hazai

Tisza Kálmán és
a közigazgatási
bíráskodás*

