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Az önkormányzatiság 
igénye a magyarországi 

kisebbségeknél és annak 
magyar fogadtatása 

az 1848-1867 közötti 
időszakban

„Hazánk különböző nemzetiségekből áll, 
melyek öntudatra ébredtek. ””

A külhoni magyarok autonómiatörekvései hosszú 
ideje a közbeszéd tárgyát képezik, bár a próbálko
zások intenzitása időről időre és országról országra 
változik. Azon túlmenően, hogy az autonómiatörekvések 

célja a többségi nemzet és a kisebbségi közösség egyen
jogúságának elérése az adott állam keretein belül, közös 
ezekben a törekvésekben az is, hogy azokat a többségi 
nemzet képviselői elutasítják, ezt pedig a magyarok fel
háborító igazságtalanságként élik meg. Érdemes azonban 
visszatekintenünk az 1920 előtti időszakra, amikor a ma
gyarság szembesült a magyarországi kisebbségek önren
delkezési igényeivel. Az akkori magyar elutasítás, a ma
gyar nemzetállam kiépítésének igénye sokban határozza 
meg a mai helyzetet.

Bár ma a nemzetiségi kérdést -  helytelenül -  a legtöbb
ször a külhoni magyarságra korlátozzuk, arról ritkán ve
szünk tudomást, hogy a történelmi Magyarország lakossá
gának többsége 1900-ig -  a török háborúk idejétől fogva 
-  nem magyar volt. Az országon belül, Horvátország nél
kül, a magyarság aránya ekkor emelkedett 51,5%-ra (je
lentős részben a zsidók asszimilációjának köszönhetően), 
majd 1910-ben elérte a kárpát-medencei újkori zenitet, az 
54,5%-ot, ám Horvátországgal együtt számolva még ek
kor is 50% alatt volt. A Magyar Királyság mint magyar 
nemzetállam elképzelése -  amelyet a magyar politikai ve
zetőréteg ez időszakban végig kergettek -  tehát nagyon, 
nagyon messze volt a valóságtól.2

A dolgozat az ebből fakadó problémákat kívánja a 
keretekhez mérten feltárni az 1848-49-es időszak ese
ményeitől az 1867-es kiegyezés idevonatkozó fejlemé
nyeiig bezáróan, rövid kitekintéssel az első világháborút 
megelőző évtizedekre. A tanulmány célja kettős: egyrészt 
annak bemutatásával, hogy a nemzetiségeink is autonó
miát követeltek, egyértelműsíteni, hogy az azóta függetle
nedett nemzetek mai ellenkezése az autonómiával szem
ben legalábbis álszent, másrészt feltárni azokat az okokat,
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amelyek miatt Budapest és a magyarság akkor ellenezte e 
törekvéseket. Úgy vélem, ezek segíthetnek a mai helyzet 
megértésében. Nem célom a dolgozatban a maguk komp
lexitásában áttekinteni a nemzetiségi mozgalmakat, azo
kat csak abban a mélységben kívánom bemutatni, ameny- 
nyiben a témához szükségesek.

A nemzetállam mint törekvés 
Magyarországon
A nemzetállami eszmeiség 18-19. század fordulóján tör
tént kialakulása a mai napig meghatározó. A mai érte
lemben vett nemzetállam gyökerei azonban még ennél is 
messzebbre nyúlnak vissza, akár a francia vagy spanyol 
uralkodók központosító törekvéseiig, amelyek célja -  ha
talmuk megerősítése végett -  az egységes állam megte
remtése, a regionális előjogok és nyelvi különbségek fel
számolása volt. Az ipari forradalom, a vasút és a munkaerő 
agrárszektorból iparba vándorlása a társadalom korábban 
érintetlen kereteit is feltörte. A távolságok csökkentek, a 
migráció pedig új társadalmi struktúrát alakított ki, sőt a 
szakképzés és általában az oktatás elterjedése a nyelv egy
ségesítését is célul tűzte. A felvilágosodás és a francia forra
dalom révén a legitimáció új formája vált bevetté: az állam 
nem az uralkodó, hanem a nép akaratának eredménye. Az 
új társadalmi elit saját és az állam legitimitását is új ala
pokra helyezte: nemzeti történelem, közös nyelv, nemzeti 
szimbólumok, ünnepek stb.

A török megszállás alól felszabadult, népességében -  kü
lönösen a magyar etnikumú központi országrészben -  je
lentős veszteséget szenvedett, átalakult Magyarország előtt 
nemzeti szempontból a 18. század legvégén három út állt. 
Az elsőt II. József németesítő törekvései testesítették meg, 
célj a az ország -  és a birodalom egészének -  nyelvi, etnikai, 
kulturális és közigazgatási homogenizálásával a nemzetisé
gi különbözőségekből fakadó probléma felszámolása volt. 
Egy másik út lehetett volna Martinovics Ignácék 1790-es 
évekbeli elképzelése a föderatív átszervezéséről, autonóm 
nemzetiségi kerületek kialakításáról.3 A harmadik út a fran
cia mintában és nemzetfelfogásban testesült meg, és később 
a magyarosításban teljesedett ki. Ennek következménye lett 
a magyar nyelv hivatalossá tétele (1844. évi II. tc.), egy 
több évtizedes nyelvi harc a betetőződéseként.4

A kor gondolkodóit és politikusait természetesen szin
tén foglalkoztatta a kérdés, magyar részről és a nemze
tiségek oldalán is.5 Ez általános jelenség volt a modern 
nemzetállamokat építő nyugat-európai nemzetek liberális 
értelmiségeinél, amelyek saját társadalmi pozícióikat is 
erősíteni célozták az állam kulturális-nyelvi egységének 
megteremtésével.6 Wesselényi Miklós a Balítéletekről 
című művében az állampolgári jogok gyakorlását a ma
gyar nyelv elsajátításához kívánta kötni7, míg a Szózatban 
a nemzeti nyelv mint államképző intézmény fontosságát 
hangsúlyozta.8 Széchenyi István a Kelet népében elve
tette az erőltetett asszimilációt, de sürgette, hogy a köz
élet nyelve a magyar legyen.9 A legnegatívabb megítélése 
mégis Kossuth Lajosnak volt a nemzetiségi vezetők sze
mében, számukra ő volt a magyarosítás legvadabb híve.10



Eudovít Stúr

Bár Kossuth kezdetben -  legtöbb hazai és külföldi kortár
sához hasonlóan -  valóban a francia minta alapján akarta 
a magyarországi kisebbségi kérdést rendezni, ennyire sar
kított megítélése hibás, főként, hogy az 1848/49-es forra
dalom és szabadságharc eseményei jelentősen megváltoz
tatták a véleményét kisebbségi kérdésekben.11

A magyar nyelv reformkori erőltetése a nemzetiségek 
ellenérzését váltotta ki, például 1842-ben a szlovákok és 
az erdélyi szászok is a trónhoz fordultak. A román Gheorg- 
he Barij a brassói Foaie pentru minte, inima §i literatura 
hetilapban közölt cikksorozatot Románii §i maghiarizmul 
(Románok és a magyarizmus) címmel. Ebben a magyar 
nyelv erdélyi hivatalossá tételének 1842-es -  ismételt -  
megkísérlését a román nemzet megsemmisítésére irányuló 
törekvésnek nevezte.12 A szlovák Eudovít Stúr az Allge- 
meine Zeitung 1843. június 15-i és 16-i számaiban mutatta 
be a szlávok harcát a magyar nyelv rájuk erőltetése ellen.13 
A szintén román Alexandru Papiu-Ilarian szerint minden 
magyar politikus célja a magyar szupremácia a Kárpát-me
dencében, csak más-más utakon akarnak odajutni.14

A nemzetiségi törekvések történetével kapcsolatosan 
érdemes megemlíteni Miroslav Hroch érvelését, aki az eu
rópai nemzetiségek 19. századi történelmét vizsgálva rá
mutatott arra, hogy a nemzetiségi törekvések célja ugyan
az, mint a nemzetállamiaké: (1) a saját nyelv fejlesztése és 
használata a közigazgatásban, oktatásban és gazdaságban, 
(2) a teljes társadalmi struktúra kialakítása, a korábbi társa
dalmi előjogok felszámolása, valamint (3) valamiféle ön- 
rendelkezés.15 Hroch megkülönböztette azokat a nemzete
ket, amelyek évszázadok óta „saját” államukban éltek, és 
így történelmüket vissza tudták vetíteni az adott állam múlt
jára (franciák, kasztíliai spanyolok, portugálok, hollandok, 
angolok, dánok, svédek, németek a Habsburg birodalom-
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ban, illetve az oroszok), azoktól, akik múlttal és valamiféle 
korlátozott intézményrendszerrel rendelkeztek (magyarok, 
lengyelek, norvégok, csehek, horvátok), illetve akik számá
ra az államiság múltja megvolt, de intézményrendszer nem 
állt rendelkezésükre (görögök, szerbek, litvánok, katalánok, 
baszkok, flamandok, walesiek, ukránok), attól a csoporttól, 
akik nemcsak intézményeknek, de állami múltnak is híján 
voltak (észtek, lettek, szlovének, szlovákok, beloruszok).16 
Hroch felhívja a figyelmet, hogy a nemzetiségi törekvések 
nem „rosszak” vagy „jók”, hanem egyszerűen természetes 
reakciók, amelyek tényleges tartalmát az adott nemzetiség 
helyzete és körülményei határozzák meg. Azok a nemze
tiségek, amelyek állami múlttal és/vagy akkor működő 
intézményrendszerrel és teljes, rétegzett társadalommal 
rendelkeztek, sokkal hamarabb jutottak el az autonómiatö
rekvésekhez, mint a nyelvi jogaikra koncentráló „történe
lem és teljes társadalom nélküli” nemzetek. Az első kategó
riába tartozók célja ugyanis az volt, hogy az általuk lakott 
területeken a központi befolyást csökkentsék, a másodikba 
tartozóké pedig az, hogy a rétegzett társadalmat és annak 
kohézióját létrehozzák. Ezek fényében válik érthetőbbé -  
mint azt látni fogjuk - , hogy a horvátok, szerbek és az er
délyi románok miért kértek már kezdettől autonómiát, míg 
például a szlovákok vagy a ruszinok miért nyelvi-kulturális 
jogaik biztosítását sürgették először.

A forradalom és szabadságharc -  
és polgárháború
Az 1848. tavaszi átalakulás a polgári jogegyenlőség tala
ján állt, amely a nem „kiváltságolt” nemzetek jobbágysor
ból felszabadított fiai számára ideig-óráig elég volt. A re-
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Balázsfalvai népgyűlés, 1848

formkorban megjelent feszítő erejű társadalmi indulatok 
azonban erősödtek. A nemesség mellett a hatalomra törő 
rétegként megjelent és egyre erősödött a liberális magyar 
polgárság, amely egyben a magyar nemzeti állameszme 
hordozója is volt, ami eleve kizárta a nemzetiségi vezetők 
bevonásának lehetőségét az átalakulásba. Az 1848 tavaszi 
törvények ennek a polgári, liberális nemzeti elitnek a győ
zelmét mutatták, azt a benyomást keltve, hogy egy csapás
ra megvalósíthatóakká váltak a reformkori célkitűzések. 
Ennek ellenhatásaként az egyes nemzetiségek sorra léptek 
fel követeléseikkel, sőt később többen -  leginkább a szer
bek, horvátok, az erdélyi románok és szászok -  a magyar 
forradalommal szembeni fegyveres fellépést választot
ták.17 Tény, hogy a magyar kormányzatnak voltak diszk
riminatív rendelkezései, így a választásról szóló 1848. évi 
V. tc. 3.§ szakasza, amely a passzív választójog (vagyis a 
megválaszthatóság) feltételéül a magyar nyelv ismeretét 
tette, vagy a megyék működéséről szóló 1848. évi XVI. 
tc. 2. § e) pontja, amely a megyei hatóságok nyelvévé a 
magyart nyilvánította.18

A horvátok és a szerbek számára államiságuk törté
neti tudata, az erdélyi románok vezetői számára pedig 
(a bizonytalan múltba visszavetített) államiság eszmé
nye, illetve erdélyi számbeli többségük volt az alap a kö
veteléseikhez. A magyar kormányzat egyetlen esetben, 
Horvátország irányában lett volna hajlandó -  történelmi 
okok miatt -  ezeket az érveket elismerni: 1848 augusztu
sában széles körű autonómiajavaslatot készítettek Zágráb 
számára. A javaslat beterjesztésekor Kossuth hangsúlyoz
ta, hogy a horvátok egyedi eset, „senki ne gondolkozzék 
olyan lépésről, (...) hogy a külön népfajok külön statust 
követelhetnének maguknak. (...) [mert így] nem lehet 
egység .19

A szerbek 1848. március 17-19-i pesti, illetve március 
27-i újvidéki gyűlésükön sürgették autonómiájuk elisme
rését, továbbá megpróbálták a követelt délvidéki terület 
többségi román és német lakosságát meggyőzni arról, hogy
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közösen követeljék a különállást a pesti magyar kormány
tól.20 1848. április 14-én már Horvátország, Szlavónia, 
Dalmácia, illetve a szerb és horvátlakta régióknak (Nagy- 
kikinda, Újvidék, Óbecse vidéke, illetve Baranya megye 
egyes részei) és az osztrák tartományoknak egyesítését, a 
Magyarországtól elszakadást és a Habsburg Birodalmon 
belüli függetlenséget követelték, majd 1848. május 13-án 
Karlócán ki is kiáltották a Szerb Vajdaságot.21 A románok 
és németek meggyőzésére irányuló próbálkozásuk viszont 
sikertelen volt, mert szerb nemzetállamot „ígértek” a te
rület lakosainak, akiknek a nyelve így nem a magyarral, 
hanem a szerbbel szemben lett volna másodrangú.22 1848 
novemberében a magyar kormányzat és a szerb felkelők 
tárgyalásai elsősorban Rajacic pátriárka (vallási vezető) 
miatt buktak meg, aki nem volt hajlandó lemondani a saját 
államterületről.23 1849 tavaszán -  egyévnyi polgárháború 
után -  már megelégedtek volna a Magyarországon belüli 
autonómiával is, de a magyar nemzetpolitika akkori dön
tő szava Kossuth szájából hangzott el: „Magyarországban 
Szerbia nincs, (...) [az] elszórt nyelvű szerb lakosok ( . )  
nem kívánhatják, hogy (...) számukra egy külön tarto
mány alkottassék, mely aztán legfeljebb olyan viszonyban 
álljon a magyar kormányhoz, mint áll Szerbia Konstanti- 
nápolyhoz” 24 Ez pedig meg is tette a hatását: a délvidéki 
harcok a szabadságharc leveréséig folytatódtak, folyama
tosan lekötve jelentős magyar haderőt.

Az erdélyi románok kezdetben ingadoztak az unió tekin
tetében, de 1848. május 15-17-i balázsfalvai népgyűlésü
kön már annak elhalasztását, illetve a román nemzet elis
merését kérték, továbbá a nemzeti egyház létrehozását, saj át 
oktatási rendszerük kiépítését, szabad nyelvhasználatot a 
közigazgatásban és igazságszolgáltatásban, illetve a jogal
kotásban való arányos részvételt. Politikai követelésekkel 
az 1791-es Supplex libellus Vallachorum óta most jelentek 
meg először, de a radikalizálódásuk a már említett Barnupu 
hatására vezethető vissza, aki a románság negyedik törvé
nyes erdélyi nemzetkénti elismerését és megfelelő román
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képviselettel bíró erdélyi ország
gyűlést követelt. Amikor kiderült, 
hogy a magyar vezetés ezt nem 
biztosítja számukra, ők is fegyvert 
fogtak, és az ellenforradalom olda
lára álltak.25 1848. december 28-i 
nagyszebeni gyűlésükön ismét a 
külön közigazgatást és minden 
őket érintő kérdésben a hivatalos 
román nyelvet követelték. A kor
szak egyik legfontosabb román 
személyisége, Andrei §aguna püs
pök a bécsi udvarnál próbált köz
benjárni: 1849 februárjában már a 
Habsburg Birodalom valamennyi 
románlakta területének egyesíté
sét és osztrák koronatartománnyá 
szervezését j avasolta.26

A magyar kormánnyal való 
megegyezésre hajlott viszont a 
szűkebb magyarországi (vagyis a 
nem erdélyi) románság, számukra 
a legfőbb probléma a szerb orto
dox egyházi hierarchiának aláren
deltség volt.27 Az idő múlásával 
azonban -  köszönhetően vala
mennyi nemzetiség aktivizálódá
sának -  ők is területi követelésekkel léptek fel: június 27-i 
lugosi nagygyűlésükön követelték a különválást a szerb 
ortodox egyháztól, nemzetük elismerését és külön kerü
letet román hivatalos nyelvvel, cserébe viszont fegyveres 
segítséget ajánlottak a szerb felkelők ellen.28

A szlovák értelmiség tárgyalt időszakban, 1840 körül 
színre lépő harmadik generációjának tagjai: Stúr, Hurban 
és Hodza voltak azok, akik elő
ször követelték a szlovák nemzet 
elismerését.29 Az 1848-as forra
dalom némiképpen felkészület
lenül érte azonban a mozgalom 
vezetőit, hetek teltek el, amíg 
megfogalmazták követelései- 
ket.30 A követeléseik fokozatosan 
radikalizálódtak: míg március 28- 
án Liptószentmiklóson a szlovák 
nemzet politikai és társadalmi el
ismerését, megyei autonómiát és 
az azon belül nyelvi jogokat kö
veteltek, az április 28-i brezovai 
népgyűlésen már a nemzeti zászló 
szabad használatát, a május 10-i 
liptószentmiklósi 14 pontban kü
lön szlovák kerületet, kizárólagos 
szlovák nyelvvel.31 A mérsékel
tebb vezetők, így Hodza is, eleinte 
ennél kevesebbel, a szlovák nyelv hivatalossá tételével is 
beérték volna, a megegyezést az akadályozta meg, hogy a 
pánszláv mozgalmaktól való félelemre hivatkozó magyar 
elit nem volt hajlandó lemondani vezető szerepéről a szlo
vák nyelvterületen.32 Bár Hurban elszakadási beszédeit

több ezer ember hallgatta meg 
Turócszentmártonban, Liptó-
szentmiklóson, Alsókubinban és 
Eperjesen, amikor 1848 szeptem
berében a szlovák légió csapatai 
Miavánál (Nyitra megye) meg
jelentek az ország területén, hiába 
volt a szlovák nemzeti mozgalom 
már függetlenségpárti, továbbra 
sem nyert teret a szlovákságban.33 
Érdemes megjegyezni, hogy ma
guk a szlovák (származású) veze
tők ettől lényegesen eltérő utakat 
is bejártak: volt aki asszimiláns- 
ként a magyar mozgalmakat tá
mogatta, de volt olyan is, aki 
elutasította a Hurban-féle megol
dást, sőt szembe is szállt a szlovák 
felkelőkkel, a szlovákság jogaiért 
ugyanis a magyar államon belül 
kívánt harcolni.34

A kárpátaljai ruszinok a forra
dalom időszakában nem léptek 
fel követelésekkel, csak 1849 ok
tóberében -  vagyis két hónappal 
a szabadságharc bukását köve
tően -  tették közzé kiáltványukat, 

amelyben követelték az olmützi alkotmány végrehajtását, 
a rutén nemzet elismerését, a megyék nemzetiség szerinti 
kikerekítését, nyelvi, egyházi, oktatási és kulturális jogaik 
elismerését, illetve az arányos részesedést a felsőbb hiva-
talokban.35

A nemzetiségek egymás irányában 1848 tavaszá
tól kezdve tapogatóztak, amiben jelentős szerepe volt a 

frankfurti össznémet gyűlés né
met egységet célzó törekvésé- 
nek.36 A szláv nemzetiségek tisz
tában voltak azzal, hogy együtt az 
osztrák birodalom lakosságának 
többségét adják, de ennek elle
nére helyzetük hátrányosabb a 
német és a magyar lakosságénál.
Az 1848 tavaszán-nyarán lezajlott 
nemzetiségi gyűlések ennek meg
felelően többnyire kifejezték szo
lidaritásukat a többiek felé, a leg- 
intézményesítettebben a prágai 
szláv kongresszuson. 1848-49 
telén a Birodalmi Gyűlés, illetve 
a bécsi udvar egyik fő vitatémájá
vá a Monarchia jövője, ezen belül 
Magyarország átszervezésének 
kérdése vált. Egyes hangok -  így 
például a cseh Frantisek Palacky, 

illetve a szlovák Stúr és Hurban -  a nemzeti alapú köz
igazgatási átszervezést, valamint a közvetlen bécsi fenn
hatóságot követelték.

Ehhez képest továbblépést jelentett a román Andrei §a- 
guna, a horvát Ambros Vraniczany, Ivan Kukujevic, Fan
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Oninovic és Mazuranic, a szlovák Kozarcsek, Hodza, 
Húrban és Stúr 1849. április 26-i -  az április 14-i debre
ceni magyar függetlenségi kiáltványra és a nemzetiségi 
problémák figyelmen kívül hagyására válaszként adott -  
bécsi nyilatkozata, amelyben követelték a szlovákok és a 
románok elválását Magyarországtól, illetve a Szerb Vaj
daság és Horvát-Szlavónország felállítását.37

A magyar kormány a harci események előrehaladásá
val maga is módosított nemzetiségi politikáján, ezt mu
tatták a szerb és román felkelőkkel időről időre megújuló 
tárgyalások. Mértékadó magyar vezetők közül azonban 
mindössze a Párizsban tárgyaló Teleki László vélte úgy, 
hogy a nemzetiségekkel való kiegyezés útja önrendelke
zési joguk elismerése, szükség esetén területi autonómi
ájuk biztosítása.38 Az országban lezajlott egyenjogúsítási 
folyamat betetőzését az 1849. július 28-i nemzetiségi tör
vény jelentette, amely ennél jóval szűkebb jogokat adott, 
de lehetővé tette a nemzetiségi többségű településeken és 
megyékben az anyanyelvű adminisztrációt, a nemzetőrök 
számára a nem magyar nyelvű vezénylést, a helyi isko
lák szabad nyelvválasztást, illetve a görögkeleti egyházak 
autonómiáját.39 Bár a dokumentum megkésett és valódi 
hatást már nem tudott kiváltani, Közép-Európa első ilyen 
jellegű dokumentuma volt, amely lemondott a francia 
mintájú egységes nemzetállam eszméjéről.40

Az 1848 tavaszán győzedelmeskedő magyar forrada
lom nem tudta maga mellé állítani a nemzetiségeket, mert 
azok többet akartak a felkínált polgári jogegyenlőségnél: 
nemzeti szabadságot, autonómiát Magyarországon be
lül vagy azon kívül. A szabadságharc megmutatta, hogy 
a francia modell nem járható út, túl erős a nemzetiségek 
öntudata, illetve a külföldi -  bécsi, orosz, szerb és román 
-  befolyás. A kisebbségek közösségi jogainak elismerése 
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik legfon
tosabb önkorrekciója: az 1848 tavaszán kimondatott egyé
ni szabadságoktól Magyarország 1849 nyarára eljutott a 
nemzetiségek közösségi jogainak elismeréséig. 1848/49 
megmutatta, hogy a nemzetiségi kérdés Magyarorszá
gon kulcskérdés, annak tartós rendezése nem képzelhető 
el csak a polgári demokratizálás keretében, szükséges a 
nemzeti jogok biztosítása is, mert nem várható a nemzeti
ségek tömeges és gyors elmagyarosodása.

Az 1849-1867 közötti évek
A magyar szabadságharc leverését követően a bécsi udvar 
a nemzetiségeknek tett ígéretei közül mindössze a Szerb 
Vajdaság és a Temesi Bánság felállítását teljesítette.41 Az 
átszervezett közigazgatás természetesen senkit nem elé
gített ki, hiszen azok a nemzetiségek, amelyek már az ol- 
mützi alkotmány (1849. március) idején sejthették, hogy 
a bécsi udvar nem fogja kéréseiket teljesíteni, a közkeletű 
mondásnak megfelelően azt kapták jutalmul, amit a ma
gyarok büntetésből. Leginkább talán a románok voltak 
felháborodva, akik már 1850 januárjában Vasile Ardelea- 
nu nagyváradi görög katolikus püspök vezetésével kérvé
nyezték Bécsben a Magyarországhoz, Erdélyhez, vala
mint a Szerb Vajdasághoz és Temesi Bánsághoz tartozó 
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románlakta területek egyesítését és egy Balázsfalván szé
kelő román prefektus vagy kormányzó alá rendelését.42

Bécs számára nyilvánvaló volt, hogy a gazdasági fejlő
désnek kulturális haladással is párosulnia kell, megindult 
tehát az ország polgári alapjainak lerakása, amelyben ki
emelkedő szerepet kapott az iskolarendszer. A Thun-féle 
oktatási reform részben megvalósította a nemzetiségek 
követelését, az alapfokú oktatás nyelvévé az anyanyelvet 
tette,43 illetve Erdély közigazgatási különállása megerősí
tette az ottani román nemzetiségi törekvéseket.44 Ebben 
az időszakban vált gyakorlattá a közigazgatás legalsóbb 
fokán az anyanyelv használata is. E a vívmányok később, 
amikor létük veszélybe került a magyar állam asszimilá
ciós politikája miatt, hivatkozási alappá váltak a nemzeti
ségek számára.

A magyarság a passzív ellenállás időszakában nem 
törekedett az országos nagy kérdések, így a nemzetiségi 
problémának a megoldására sem, a Kossuth-emigráció 
viszont felismerve a szabadságharc tanulságait, 1851- 
es alkotmányjavaslatában kiemelt helyen foglalkozott a 
nemzetiségi kérdéssel. Helyi és megyei szinten a többség 
nyelvét kívánták hivatalossá tenni, elismerve azonban a 
kisebbségi nyelv használatának jogát is. Emellett biztosí
tani tervezték az egyházak mintájára egy személyi alapú 
önkormányzat kiépítését, élükön akár nemzetiségi veze
téssel, olyan formában, ami nem vezet az ország szétdara- 
bolódásához. Az ország élére az általános szavazati joggal 
megválasztott képviselőház, illetve a megyék által válasz
tott felsőház került volna, és megszűntek volna a kivált
ságos területek -  a Székelyföld és Szászföld kivételével.

Az 1859-ben az olasz fronton elszenvedett osztrák 
vereség nyilvánvalóvá tette, hogy az abszolutista és bé
csi központú államberendezkedésen változtatni kell, és a 
Habsburg birodalmi népesség minden részének vezető ré
tegeit érdekeltté kell tenni a monarchia megerősítésében. 
Az 1860. október 20-i uralkodói diploma megtette az első 
lépést, visszaállította az országok és tartományok történel
mi jogait és a rendi országgyűléseket, de föléjük rendelte a 
birodalmi gyűlést. A Szerb Vajdaság és Temesi Bánság de
cember 27-i beolvasztása a magyar közigazgatásba intő jel 
volt a nemzetiségek felé: a birodalmi vezetés számára a ma
gyarokkal kialakítandó modus vivendi elsőbbséget élvez, 
ami a kisebbségi törekvések támogatásának ezzel egyidejű 
háttérbe szorulását eredményezheti. Ennek felismerése ve
zetett oda, hogy többek között a románok, a szerbek és a 
szlovákok is megfogalmazták a követeléseiket.

Erdélyben 1863-ban ült össze a szász-román többségű 
Landtag, amelyben a magyarok 54 képviselője közül 43 
tiltakozásul nem jelent meg. A Landtag legfontosabb dön
tése a román nemzet erdélyi egyenjogúságának elismerése 
volt, amelyet az uralkodó 1863. október 3-án ki is hirde
tett.45 Ezzel teljesült az 1790-ben megfogalmazott román 
igény, amit kiteljesített egy másik, a románt a némettel és 
a magyarral egyenrangú nyelvnek elismerő erdélyi tör
vény. Lényeges megjegyezni, hogy az 1865-ben összehí
vott magyar többségű erdélyi rendi országgyűlés ezeket a 
törvényeket hatályon kívül helyezte, így a románság visz- 
szakerült az 1863 előtti jogi helyzetébe. Ez a politikailag 
egyértelmű és szimbolikus döntés jól mutatta azt a keretet,
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amelyben 1865-re a politikailag feléledő és a többnem
zetiségű monarchián belüli súlyában ismét megerősödő 
magyarság a jövőt elképzelte, és amibe a más nemzetek
nek biztosított nemzeti egyenjogúság nem fért bele. Deák 
1865-ös húsvéti cikke ráadásul azt is egyértelművé tette 
a nemzetiségek számára, hogy az emigránsok magyarok
kal való bármiféle alkudozás immár haszontalan: a meg
egyezés Ausztria és Magyarország között rövid időn belül 
megtörténik, így a kisebbségi kérdést azt követően, a hata
lomra kerülő magyar liberálisokkal kell rendezni.

A kiegyezés körüli viták a nemzetiségi 
törvényről
A nemzetiségi kérdés már az 1861-es országgyűlésen te
rítékre került, Deák Ferenc szerint a magyarság célja a 
nemzetiségi kérdést méltányos, de az ország egységének 
megtartásával való rendezése volt.46 Tisza Kálmán szerint 
az ellenzéknek is ugyanez volt a célja, sőt még abban is 
egyetértettek, hogy a kérdést csak akkor lehet rendezni, 
ha a távol lévő képviselők is megjelenhetnek -  Erdély
ből, Horvátországból, a Határőrvidékről és a Tengermel
lékről.47

Eötvös József kezdeményezésére jött létre az 1861-es 
országgyűlésen egy 27 tagú parlamenti bizottság -  köztük 
9 nemzetiségi képviselő: 6 román, 2 szerb és 1 szlovák -, 
amely feladatául a nemzetiségi törvény javaslatának ki
dolgozását kapta. Sürgette ezt az uralkodó is, így 1861. 
július 21-i leiratában amellett, hogy elutasította Erdély 
és Magyarország unióját, „mely a szász és a román nem
zet szabad beleegyezése nélkül lőn elhatározva”, felhívta 
az Országgyűlést a nemzetiségi törvény kidolgozására.48 
Ezzel a hivatkozással a bécsi államvezetés lényegében a 
szász és román nemzetiségek önrendelkezési joga gya
korlásának hiányát jelölte meg érvénytelenségi alapként. 
A Képviselőház 1861. augusztus 8-i ülésén válaszfelira
tot fogadott el, amelyben kijelentette, hogy Erdély egye
sülése 1848-ban a fennálló törvényeknek megfelelően 
történt, az újbóli egyesítés pedig ugyanazokat a jogokat 
adná a Királyhágón túli részek minden lakosának, ame
lyeket a magyarországiak is élveznek, nemzetiségre való 
tekintet nélkül. A felirat vissza is vágott az uralkodónak: 
feltette a kérdést, hogy az abszolutizmus németesítő 
jogszabályai mennyivel tekinthetőek jobbnak, mint az 
1848-49-es magyar törvények, illetve hogy Csehország
ban vagy Galíciában a nem német nyelvű lakosok vajon 
több joggal bírnak-e, mint a magyarországi nemzetisé- 
gek?49 Mindemellett viszont hangsúlyozták elkötelezett
ségüket a nemzetiségi törvény elkészítésére, mert ez a 
nemzetiségek elismert érdeke és egyben a haza felismert 
közérdeke is.

A képviselőházi nemzetiségi bizottság elkészült jelen
tése a nemzetiségek önálló kerületre vonatkozó javasla
taival (Túrócszentmárton, Karlóca) szemben az 1848-as 
magyar polgári jogegyenlőség és az egységes politikai 
nemzet eszméjét tette magáévá. A bizottság többségi ja
vaslata szerint egy politikai nemzet létezhet Magyaror
szágon, ez pedig a magyar, amelynek egyenjogú tagjai

az országban élő nemzetiségek is. Értelmezésük szerint 
tehát a „magyar politikai nemzet” egy politikailag és 
egyenlő jogaik által meghatározott közösséget jelentett, 
alkotóelemeinek etnikai, kulturális és nyelvi különbsé
geire való tekintet nélkül. Érvelésük szerint a nemzeti
ségek számára az általuk követelt önkormányzat (auto
nómia) a „legbiztosabb eszközül szolgálna arra, hogy az 
egyes nemzetiségek közötti súrlódások fennmaradhassa
nak”, és az elnyerni kívánt jogok körüli vetélkedés pe
dig az ország haladását gátolná. A célnak ezért olyan tör
vényi rendszer megteremtését nevezték, amely egyrészt 
a polgárnak az állam bármely területén ugyanazokat a 
jogokat garantálja, másrészt pedig az egységes magyar 
politikai nemzeten belüli egyenjogúság jegyében a vala
mely nemzethez tartozás érzésének kifejezését és meg
élését a községi autonómia mellett egyéni és egyesületi 
formában -  ideértve a széles körű egyházi autonómiát -  
is lehetővé teszi. 50 A jelentést az országgyűlés már nem 
tudta tárgyalni, mert az uralkodó augusztusban feloszlat
ta a parlamentet, amely utolsó határozatával a követke
ző országgyűlés feladatául tűzte a nemzetiségi törvény 
kidolgozását.

Amikor 1865 végén újra összeült az országgyűlés, a 
nemzetiségi jogokat a (magyar) többség ismét az egyéni 
jogok felől közelítette meg. A nemzetiségek efölötti ellen
érzésüknek hangot is adnak: a román Aloisiu Vlad (Wlád 
Alajos) 1866. február 19-i felszólalásában utasította el az 
osztrák centralizációt és az osztrák-magyar dualizmust is, 
Ausztria jövőjét az egyenlő népek föderációjában jelöl
te meg.51 Másnap Milutinovic Svetozar szerb képviselő 
mutatott rá, hogy a szimpla jogegyenlőség nem elegendő, 
és kérte, hogy az 1861-es második felirathoz hasonlóan a 
mostaniban is legyenek megemlítve a szerb nemzet is.52 
A részletes vitában Stratimirovic György szerb képviselő 
is vitatta a nemzetiségeket magában foglaló magyar nem
zet létét, amire Deák válaszul megerősítette, hogy poli
tikai nemzet márpedig csak egy lehet, és a nemzetiségi 
kérdés részleteiben pedig majd a nemzetiségi törvény tár
gyalásakor merülhetnek el a képviselők.53 Az uralkodói 
leiratot követően hosszas viták után sor került egy 30 fős 
bizottság felállítására, amelynek feladatául a nemzetiségi 
törvény tervezetének elkészítését szabták.

Mivel a bizottság munkája nehézkesen haladt, egy év el
teltével 1867 júniusában Miletic Svetozar képviselő önálló 
határozati javaslatot terjesztett be „szerb nemzeti ügyben”, 
amelyben a jászkun kerület mintájára, az 1861-es karlócai 
határozat alapján kérte a szerb nemzet jogainak biztosítását, 
illetve ennek érdekében egy közös képviselőházi-felsőhá
zi bizottság kiküldését.54 A nemzetiségi bizottság javasla
ta 1868 végén -  hosszas és méltatlan viták után -  kerül a 
Képviselőház elé, egy román és szerb képviselők által ké
szített kisebbségi változattal együtt. A nemzetiségek a ki
sebbségi javaslatukban 1861-es javaslatuktól eltérően már 
nem a magyarral egyenjogú nemzetiségekről beszélnek, 
hanem arról, hogy a magyarok, románok, szerbek, szlová
kok, oroszok (kárpátaljai ruszinok) és németek „országos 
nemzeteknek” ismertetnek el, amelyek számára a nemzeti
ségi és a nyelvi egyenjogúság az állam területi épségének és 
politikai egységének korlátai között biztosíttatik.55 A nem-
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zetiségi javaslat szerzői már 
a címválasztással -  nemzeti
ségi törvény -  is kifejezték, 
hogy Magyarországot nem 
tekintik nemzetállamnak, 
sem nemzeti, sem politikai 
szempontból.

Az 1861-es dokumen
tum56 Aloisiu Vlad és Si- 
gismund Popovici (Papp 
Zsigmond) magyarországi 
román képviselőktől57 szár
mazott, az 1867-es pedig az 
országgyűlés 26 kisebbségi 
képviselje -  köztük Vlad és 
Popovici, illetve más par- 
tiumi román, bánsági szerb 
képviselők és egy felvidéki 
ruszin -  nevéhez kötődött.
Amíg az 1861-es egy poli
tikailag instabil időszakban 
készült, addig az 1867-es 
javaslatot alig pár nappal a
kiegyezés törvénybe iktatását megelőzően nyújtották be.58

Mindkét nemzetiségi javaslat hat egyenjogú orszá
gos nemzetet ismert volna el, amelyek definiálása előbb 
„nagyobb számmal tömegesen lakó külön nyelvű népek” 
(1861), később „történeti orszá
gos népségek” (1867). Ez a hat 
nép -  a magyar, a román, a szlo
vák, a szerb, az orosz (ruszin) 
és a német -  önálló nemzeteket 
alkotva él Magyarországon, és 
az ország vezetése közös fel
adatuk. Együtt alkotják „Ma
gyarország politikai nemzetét”, 
közülük a magyar csak egy.
Mindkét tervezet fontosnak tar
totta a szimbólumokat: lehetővé 
tették a nemzeti színek, zászlók 
és öltözékek szabad használatát, 
de az 1867-es javaslat a hivata
los épületeken már kettős zász
lózást írt elő: a nemzeti zászló 
mellé a magyar korona zászlóját 
is ki kell tenni. A nemzeti terü
letek megszervezését a fennálló 
megyei igazgatási határok „ki
kerekítésével” akarták elérni, 
úgy hogy „legalább általános 
többségben ugyanazon nem
zetiségű lakosokat foglalnak 
magokban” (1861)59, illetve a 
lakosság „legnagyobb vagy na
gyobb részben azonegy nem
zetiségből” álljon (1867). A cél 
egyértelmű: a nemzeti közösségek politikai és jelképes 
tereinek kijelölése, az ország területi kormányzási rendjé
ben a nemzeti/nemzetiségi jelenlét tükrözése és az ennek
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Miletic Svetozar

Papp Zsigmond

megfelelő helyi igazgatási 
keretek kisebbségi érdek
érvényesítésre alkalmas 
kialakítása. A községi, 
kerületi többségi nyelv a 
hivatalos és ezen a nyel
ven jogosultak „a közsé
gek mindennemű jelenté
seiket, felterjesztéseiket s 
kérelmezéseiket (...) az 
ország bármely hatósá
gához” megtenni (1861). 
Hasonlóan fogalmazott az 
1867-es javaslat is, amely 
is úgy szabályozta volna 
a kérdést, hogy „a vár
megyék, kerületek, (. ) 
alsóbb közigazgatási ha
tóságok a fölebbvaló ha
tóságokkal saját hivatalos 
nyelvökön közlekednek, 
és (...) ugyanazon nyel
ven fogadják a határoza

tokat, megbízásokat és bárminemű közléseket”.
Az országos vezetés hivatalos nyelvének a magyart 

nyilvánították volna, ám az 1867-es javaslat előírta vol
na, hogy a kinevezésen alapuló pozíciókban -  felsőház, 

központi hatóságok, feltörvény
székek, vármegyék, kerületek 
élén -  törekedni kell arra, hogy 
minden országos nemzetiség 
arányosan képviselve legyen 
(4. §). Jogot biztosítottak volna 
arra, hogy az Országgyűlésben 
minden képviselő anyanyelvén 
szólalhasson föl, illetve hogy a 
törvényeket és a kormány, vala
mint a központi hatóságok ren- 
deleteit kétnyelvűen közöljék. 
Az 1867-es tervezetben exp- 
ressis verbis már nem volt ben
ne az, ami az 1861-esben még 
szerepelt, miszerint eltérés ese
tén az irányadó a magyar nyel
vű változat. Mindkét tervezet a 
létrehozandó közösségekre és 
azok egyházaira bízta volna az 
oktatás megszervezését, ame
lyen belül „azon nyelv haszná
landó bel- és külügyvezetési s 
kezelési, illetőleg oktatási nyel
vül, mely az illető egyházi vagy 
iskolai közönségnek nemzeti 
nyelvét képezi” (1861).60 Az 
1867-es javaslat szerint „min
den országos nemzetnek joga 

van (. ) iskolákat és intézeteket (. ) a szellemi (. ) mű
velődés, ugy mint a műveltség, tudomány, szépirodalom, 
művészet és népgazdaság fejlesztésére alapítani (. ) és
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(...) saját közegei utján önállóan kezelni”, és „a hat or
szágos nemzet minden népiskoláiban, felsőbb művelési és 
tanintézeteiben saját nemzeti nyelvök az oktatási nyelv”. 
Az oktatás finanszírozásnak kérdésére csak az 1867-es 
tervezet tért ki: „a nemzeti oktatás (...) állami feladatnak 
ismertetik el és ehhez képest előmozdítása, valamint min- 
denik nemzet saját ereje, ugy az állam vagyonából leendő 
egyarányú segélyezés által is elrendeltetik”, illetve elis
merte volna a nemzeti közösségek népoktatási, nemzeti 
művelődési és felvilágosodási célú adókivetéshez kapcso
lódó jogát is.

A végül elfogadott nemzetiségi törvény döntően két ál
lamférfi, Eötvös József és Deák Ferenc alkotása volt, akik 
közül az első a nemzeti mozgalmakban a korszellemet lát
ta, és ennek megfelelően kereste a megoldást, a második 
pedig a magyar alkotmányosság alapján állva igazságér
zetének és lelkiismeretének szavára hallgatott.61 Eötvös 
szerint a nemzetiségi kérdés megoldásának a kulcsa két 
feltétel együttes alkalmazása: egyrészt a nemzetiségi igé
nyeknek csak ott szabad ellenállni, ahol az állam igényei 
azt elkerülhetetlenné teszik, másrészt a nemzetiségektől 
nem szabad több áldozatot követelni, mint ami e cél el
éréséhez szükséges. Ezen az alapon utasította el a kisebb
ségek 1861-es önálló kerületekre vonatkozó igényét, mert 
az részben az egyéni és a polgári szabadság korlátozását, 
így a nemzetek közötti küzdelem kiéleződését vonta vol
na maga után, részben pedig Magyarország és az osztrák 
birodalom felosztásához vezetett volna.62 Deák -  aki az 
1839/40-es országgyűlés óta az ellenzék vezére és a ma
gyar nyelvért folytatott küzdelem harcosa -  nagy alkotása 
e téren a magyar nemzetfogalom alkotmányból eredezte
tett újraértelmezése volt, amelynek főbb ismérveit már az 
1861-es parlamenti vita során kifejtette.

A nemzetiségi törvény megalkotásának vitáját 1866. 
április 21-én kezdte az Országgyűlés, amelynek során 
több, a nemzetiségek terveivel és a magyarság elképze
léseivel kapcsolatos állítás is elhangzott. Deák mindjárt a 
vita elején hangsúlyozta, hogy ez nem egyes nemzetisé
gek kérdése, hanem az egész országé, ami arra mutatott, 
hogy a magyar vezetők az állampolgári jogegyenlőség 
alapján, az autonómia lehetőségének kizárásával kívánják 
a kérdést rendezni. A nemzetiségi -  elsősorban román és 
szerb -  képviselők a nemzetiség szerinti (sőt „jó román, 
jó szerb”) részvétel fontosságát hangsúlyozták, míg a ma
gyarok -  és egyes szlovák, így Stefanidesz Henrik -  kép
viselők az etnikai arányosságot elutasították, mert abban a 
nemzetiségi autonómia előfutárát vélték felfedezni.63

A nemzetiségi egyenjogúság tárgyában elfogadott 
1868. évi XLIV törvénycikk a magyar alkotmányfejlődés 
logikus eredménye volt. Nem szakított a magyar politikai 
nemzet kategóriájával, viszont liberális alapra helyezked
ve maximális teret kívánt nyitni az állampolgári kezdemé
nyezéseknek, egyetlen korlátként a magyartól különböző 
politikai nemzet követelésének tiltását állítva fel. Megko
ronázta több évtized küzdelmét: az állam hivatalos nyel
vének a magyart tette, de közben az egyházak számára tel
jes nyelvhasználati szabadságot adott, az önkormányzatok 
számára a kisebbségi nyelvek használatának lehetőségét, 
az állampolgárnak pedig az anyanyelvű kérelmezés jo-

gát biztosította. Szabaddá tette a bármilyen nyelvű iskola 
alapításának és fenntartásának a jogát -  a magyar nyelv 
kötelező oktatását csak 1879-ben foglalják törvénybe.
A területi kérdések lezárásával -  a nemzeti kerületek ki
alakításának elutasításával -  elejét vette a nemzetiségek 
közötti csatározásnak, az államot gyengítő küzdelmeknek, 
de ugyanakkor egységbe is kovácsolta őket a nemzeti igé
nyeiket megtagadó -  a magyar politikai nemzetállamot 
építő -  Magyarországgal szemben.

A nemzetiségek autonómiaigénye az 
1860-as években
Az általános és alapvető, egyszerre gyakorlati és nagyon 
is jelképes államigazgatási és -működési kérdésen -  több
nyelvű vagy nemzetállam-e Magyarország -  túl, a kor 
másik fontos kérdése a nemzetiségek önkormányzatiság
ra irányuló törekvéseinek kezelése volt. Láttuk, hogy a 
nemzetiségi törvény elfogadásával a magyar politikai elit 
elutasította a polgári magyar nemzetállamot veszélyez
tető törekvéseket, így logikusan ez a sors kellett várjon 
a nemzetiségi autonómiatörekvésekre is. Szemléltető át
tekintésként a jelen fejezetben ezek mellett bemutatjuk 
a kisebbségi képviselők 1861-es és 1867-es nemzetiségi 
autonómiákra vonatkozó javaslatait, illetve az 1867-es ru
szin kéréseket is.64

Az októberi diploma aktivizálta a nemzetiségeket, 
amelyek közül a szerbek és a szlovákok 1861-ben meg 
is fogalmazták követeléseiket. Az általános -  országos -  
nemzetiségi szabályozás igényét nem lehet elválasztani 
a partikuláris -  önálló kerületre vonatkozó -  igényektől, 
amelyek tekintetében a nemzetiségi vezetők sokat tanul
tak 1848, majd a Bach-korszak tapasztalataiból. Mind
három bemutatásra kerülő nemzeti követelés -  itt most 
eltekintünk Horvátország és Erdély kérdésének tárgyalá
sától -  elméleti alapokat igyekezett keresni a kérés meg- 
indokolására.65 A szlovákok a nemzeti jogegyenlőségben, 
az „élet szükségleteinek kielégítésében”, az ősi jogokban; 
a szerbek a római császárok és a magyar királyok adta ki
váltságokon alapuló „geographiai” terület létében; a ru
szinok pedig az alkotmányosság kiteljesítésében és nem
zetük egybefüggő, koncentrált területi elhelyezkedésében 
vélték megtalálni a megfelelő érveket. Közös céljuk olyan 
nemzeti kerület kialakítása volt, amelyben a saját népessé
gük alkotja a lakosság tényleges többségét.

A szerb és a szlovák elképzelések/követelések közös 
jellemzője a területi „kikerekítés” volt, míg a ruszin nem 
említette a fennálló közigazgatási keretek megváltoztatá
sát. A szerbek aprólékos, faluról falura haladó követelése 
szerényebb volt, mint 1848-ben, vagy mint amit „kaptak” 
1849-ben Bécstől: lemondtak a nyilvánvalóan a magyar 
többségű Észak-Bácskáról és a román többségű Kelet-Bá- 
nátról.66 A Szerb Vajdaságnak nevezett területnek Szerém, 
Bács, Torontál és Temes megyék vonatkozó részein túl 
részét képezték volna a Határőrvidékből a péterváradi, a 
német-bánsági és a szerb-bánsági ezredek területei, vala
mint a titeli sajkás kerület. A szlovák memorandum mesz- 
sze nem ilyen pontos, csak annyit tekint biztosnak, hogy
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az etnikai határok kijelölése során Pozsony, Nyitra, Bars, 
Hont, Nógrád, Gömör, Torna, Abaúj és Zemplén megyék 
területét meg kell osztani.67

Ha szervezeti szempontból nézzük a követeléseket, 
egyértelműen látszik az, hogy a szerbek konkrét elkép
zelésekkel rendelkeztek igazgatási kérdésekben. Ennek 
megfelelően a magyar közigazgatás rendszerét teljesen 
félretéve szerb közigazgatást kértek, élén a vajdával és a 
szerb nemzeti kongresszussal, szerb ügykezelési nyelvet a 
közigazgatásban, a törvénykezésben és a felsőbb hatósá
gokkal való érintkezésben. A terület rendelkezett volna sa
ját címerrel és zászlóval, amely utóbbit hivatalos ünnepek 
alkalmával a Bácska és a Bánság területén a magyar zász
lóval együtt kellett volna használni. A szerb vajdaság auto
nómiáját népképviseleten alapuló gyűlésen (kongresszus) 
keresztül gyakorolta volna, jogalkotási, törvény-kihirde
tési, adókivetési és beszedési, újoncozási jogkörökkel, 
amelynek létrehozási szabályait a szerb patriarcha és 
meghatározott személyek részvételével összeülő tanács 
alkotta volna meg.68 A vajda államfő, a Vajdaság nemze
ti őrseregének (hadseregének) főparancsnoka, aki mindig 
szerb ortodox, és akit a király erősít meg tisztségében. Az 
oktatási rendszert a -  továbbra is autonóm -  szerb ortodox 
egyház, illetve a világi szerb hatóságok működtették vol
na, amely felett a pesti Országgyűlés semmilyen, a köz
ponti magyar kormányzat pedig csak felügyeleti joggal 
rendelkezett volna. A terület népessége mind a magyar, 
mind a horvát országgyűlésben képviselőkkel rendelke
zett volna, ahol a „szerb nemzetet, mint ilyent képviselik”. 
A karlócai szerb patriarcha mind a két országgyűlésben 
megjelenhet, sőt a szerb elképzelések szerint a horvátban 
előbb lett volna jogosult szavazni, mint a zágrábi érsek, 
Magyarországon pedig közvetlenül az esztergomi prímás 
után. Államjogi szempontból érdekes megoldást kértek: 
a terület egyszerre két állam fennhatósága alá tartozott 
volna, hiszen egyik része Magyarországból, másik része 
Horvát-Szlavónországból lett volna elkerítve. Ezzel saját 
mozgásterüket kívánták bővíteni, bízva abban, hogy a ma- 
gyar-horvát viszály számukra elegendő lavírozást enged 
majd meg: a horvátokra a magyarokkal szemben, a ma
gyarokra pedig a horvátok „elnyomása ellen” számítottak 
volna.69

Ezzel összehasonlítva, a szlovák memorandum jóval 
kevésbé körülhatárolt követeléssorral bírt, középpontjá
ban a nyelvvédelem állt: „a mi nyelvünk legyen az egyet
len hivatalos nyelv, úgy a polgári, mint az egyházi nyilvá
nos élet terén, s egyedüli tanítási nyelv az iskolákban.”70 
Félelmük történelmi eredetű: „régi országgyűléseink (...) 
egyedül a magyarok nemzeti fejlődéséről s nyelvöknek 
kiműveléséről gondoskodnak, mirólunk ellenben említést 
sem tesznek, mintha mi (...) nem is léteznénk”, ezért sze
rették volna, hogy a szlovák nyelv „mint honi nyelv (...) 
megtámadtatások ellen biztosítva legyen”.71 Megjelent 
a kisebbségvédelem elve is a memorandumban, mégpe
dig abban a formában, hogy biztosítani kívánták a saját 
nyelv használatát a szlovák megyékben elhelyezkedő más 
nemzetbeli községeknek, mert a „mi nyelvünket senkire 
sem erőszakoljuk”.72 Tervük tiszta szlováknak (szlávnak) 
tekintett megyék létrehozása, a szlovák öntudat megerő-
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sítése és a szlovák közigazgatás és oktatás rendszereinek 
kialakítása volt. A tervezet kapcsán lényeges megemlíteni, 
hogy nem vázolta fel a szlovák megyék bárminemű össze
kapcsolását, nem törekedett állami formáció kialakítására, 
amit megerősített a memorandum azon kitétele is, hogy 
„mi nem lehetünk ellenei szeretett hazánk egységének s 
integritásának”73, hanem a magyar önkormányzati rend
szer ismérveit és kereteit fölhasználva, illetve azok közé 
beilleszkedve kívánták a helyi-megyei autonómiájukat a 
többségi nemzet számára elfogadható javaslattá tenni, és 
nemzeti közösségüket ezáltal megerősíteni.74

A ruszin kérvény még ennél is kevesebbet tartalmazott, 
szerény nyelvi jogokat kértek -  „mi a magyar nyelvnek az 
elsőséget megadjuk, mely azt történetileg megilleti (...) 
hanem annál nagyobb okunk van nekünk ruthéneknek fél
teni a mi nemzetiségünket”75 -  a közigazgatásban pedig 
anyanyelvi tisztségviselőket.76 Szerették volna, hogy Má- 
ramaros vármegye főispánja felváltva legyen magyar és 
ruszin,77 a tisztán ruszin választókerületekben ruszin or
szággyűlési képviselőket válasszanak, ruszin nemzetiségű 
szolgabírák nevezzenek ki, a megyei szintű közigazgatás 
állománya arányosan ruszin legyen, valamint a közoktatás 
is ruszin anyanyelven történjen.

Láthattuk a nemzetiségi törvény vitája kapcsán, hogy a 
magyar elitben nem történt változás 1848 óta a kollektív 
jogok elismerése kapcsán. Deák Ferenc egy 1861-es le
velében írta, hogy a horvát, román és szerb politikai nem
zetek elismerése az országot feldarabolná és „a magyar 
faj az ország közepén természetes védhető határok nélkül 
csak töredéket képezne”.78 Deák azonban egyes források 
szerint mégis hajlandó lett volna bizonyos engedmények
re: így a Bácska és a Bánság szerb többségű vidékein nem 
ellenezte a megyehatárok nemzetiség szerinti kikerekí
tését (1861), sőt a belgrádi olasz konzul szerint (1863) a 
szerb autonómiát sem.79 1866-ban viszont Svetozar Mile- 
tic szerb képviselő felvetésére reagálva már elutasította az 
ország föderatív átalakításának gondolatát, és hitet tett az 
egységes magyar politikai nemzet mellett.80 Az egyetlen 
kivétel ismét Horvátország volt: a magyar vezetők elis
merték a horvát követeléseket, „mindössze” Muraközt és 
Fiumét tartották meg Magyarországnak.81 Nemcsak a ma
gyar politikusok tiltakoztak a nemzetiségi kerületek ügyé
ben. A túrócszentmártoni szlovák kérvény ellen 1861-ben 
több panasz is beérkezett a Képviselőházhoz: Nagyszom
bat városa, Trencsén megye „tótajkú lakosai”, Nyitra me
gye 328 (!) községe és Rózsahegy városa is „kikérte” ma
gának, hogy egy szláv kerületbe tagoltasson be.82

A nemzetiségi törvény számukra kedvezőtlen tarta
lommal történt 1868-as elfogadása és autonómiaigényeik 
elutasítása a nemzetiségek részéről ellenállást szült, más
részt nem lezártnak tekintve a küzdelmet, további köve
telésekkel jelentkeztek. 1868 végén a „Zemplén megyei 
oroszok” kérelmezték valamennyi nemzetiség magyar
ral egyenjogú politikai nemzetkénti elismerését, illetve a 
sárga-kék orosz (ruszin) lobogó magyar melletti haszná- 
latát.83 1869. január 28-án a szerbek Nagybecskereken, 
február 7-én pedig a románok Temesváron tüntettek a 
dualizmus, „a nemzeti egyenjogúsággal szemben álló in
tézmény” ellen, illetve követelték a megyék nemzetiségek
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szerinti kikerekítését. A román tüntetésen támogatták Ilie 
Macelariu képviselő indítványát az erdélyi unió megsem
misítésére, a horvát nemzeti párt radikálisabb programját, 
illetve a kiegyezést elutasító magyar ellenzéket. Az erdélyi 
románok 1869. március 7-8-án a Szeben megyei Szerda
helyen tartották első politikai gyűlésüket, ahol az erdélyi 
románság egy része a politikai passzivitás mellett döntött.

A kiegyezést követő évtizedek
A kiegyezés után a magyar polgári állam konszolidációja, 
társadalmi, gazdasági és infrastrukturális fejlődés követ
kezett. A nemzetiségi kérdés továbbra is fontos maradt, 
részben, mert állandó belpolitikai feszültséget okozott, 
részben pedig azért, mert a közép-európai térség a nagy
hatalmi geopolitikai célok és törekvések homlokterébe 
került. A korszak nemzetiségi politikáját Bethlen István 
a két világháború közötti időszakban szakadatlan önvé
delmi harcnak nevezte, amelyet egyrészt a nemzetiségek 
„autonómiák bő köpenye” mögé bújtatott elszakadási tö
rekvéseivel, másrészt a magyarság kiszorítására irányu
ló nemzetiségi gazdasági törekvésekkel szemben kellett 
vívni.84 Mikó Imre értékelése szerint a korszak komoly 
problémája volt, hogy a magyar nemzetpolitikára nem 
volt jellemző a következetesen átgondolt és végrehajtott 
irány. Egymást váltották a nemzetiségeknek tett engedmé
nyek és a megtorlások, „a nemzetiségek [pedig] a magyar 
belpolitikai élet sokirányú meghasonlását kitűnően tudták 
kamatoztatni a maguk javára”.85

Érdemes megemlíteni azokat az egymást követő okta
tási törvényeket,86 amelyek próbáltak a magyar nyelvnek 
egyre nagyobb teret biztosítani a nemzetiségek elmagya- 
rosítása érdekében. E törvények kudarcát az akkori poli
tikai elit is beismerte, de az évtizedeken keresztül folyó 
polémia és a helyzetet kitűnően kihasználó nemzetisé
gi vezetők miatt a külföldi sajtó gyakran cikkezhetett a 
„barbár magyar nemzetiségpolitikáról”. Kiemelt kudar
cot jelentett Magyarország számára a román nemzeti 
komité tagjai ellen az 1894-ben lefolytatott Memoran
dum-per is, amely az ország külföldi hírnevének rend
kívül sokat ártott.87

A nemzetiségek harcosabb vezetői -  elsősorban az er
délyi románok és a szlovákok között -  passzivitásba me
rültek 1868 után, ami azonban, főleg a románok esetében 
nagyon intenzív társadalmi és gazdasági szervezkedéssel 
párhuzamosan zajlott. Fordulópont volt a kiegyezés utáni 
időszakban az 1875-ös kormányváltás megszüntetve azt 
a Deák-párti kormányzati gyakorlatot, amely a mérsékel
tebb nemzetiségi vezetők egy részét főispáni és államtit
kári állások révén megnyerte a magyarságnak.88 Ezekben 
az években került sor néhány párt (Szász Néppárt, Szerb 
Nemzeti Párt, Szlovák Néppárt és a Román Nemzeti Párt) 
megalakulására, amelyek etnikai alapú politizálást foly
tattak. A szerbek voltak eleinte a leghangosabb közösség, 
de Svetozar Miletic 1878-as elítélése után a helyükre a 
románság lépett, amit segített többek között a nagysze
beni Tribuna című lap 1884-es megindulása és állandó 
támadása a magyarsággal együttműködést szorgalmazó

„mérsékelt” románokkal szemben, majd a Liga Culturala, 
a külhoni románok „kulturális” törekvéseit segítő buka
resti intézmény 1891-es létrejötte.89 A románság politikai
lag passzív része 1881-ben lépett a nyilvánosság elé, és a 
Román Nemzeti Párt megalakítása mellett a Nagyszeben
ben elfogadott programjukban követelték Erdély autonó
miájának visszaállítását, a román nyelv közigazgatásba és 
igazságszolgáltatásba való bevezetését, valamint román 
tisztviselők alkalmazását.90

A korábbi ellenfelek közül leginkább az erdélyi szászok 
közeledtek a magyar állameszméhez, a Királyföld 1876- 
os felszámolását követően létrehozott Szász Néppártot 
például 1890-ben azért szüntették meg, mert elfogadták 
a kiegyezést, a nemzetiségi törvényt és a magyar nemzet
állam gondolatát. A párt önfeloszlatása után az idősebb 
nemzedék tagjai, a feketék, beléptek a Szabadelvű Pártba, 
az ifjak, a zöld szászok viszont -  bár továbbra is aktívak 
maradtak a politikában -  nem alakítottak új pártot.91

A szászokhoz hasonlóan a többi nemzetiség is a dualiz
mus révén kialakított államrend elfogadása felé mozdult 
el, és a nemzetiségi követeléseiket e keretek figyelembe
vételével igyekeztek megfogalmazni. Az 1895 augusztu
sában Budapesten tanácskozott magyarországi románok, 
szerbek és szlovákok képviselői már hitet tettek az or
szág területi integritása mellett, de követelték a magyar 
nemzeti állam víziójával való leszámolást. Nem kíván
tak nemzetiségi területeket kialakítani, de szorgalmazták 
a megyék határainak etnikai alapú átrajzolását, az adott 
egységekben a helyi többség nyelvének hivatalossá téte
lét és egy tárca nélküli nemzetiségi miniszter kinevezését 
a magyar kormányba.92 Az újra aktivitásba lépő Román 
Nemzeti Párt 1905-ös programja sem tartalmazta már az 
erdélyi autonómia követelését.93 Ezt az is elősegítette, 
hogy a román nemzeti mozgalom egyik központja ekkor 
már az Erdélyen kívül eső Arad lett.94

A politikai szerepvállalás mellett a társadalomépítésben 
és a gazdaságfejlesztésben is aktívvá váltak egyes nem
zetiségek. Tevékenységük célja nemzetiségi társadalmuk 
modernizálása mellett az önálló bankrendszer (elsősor
ban a románok és az erdélyi szászok) létrehozására fóku
szált, amelynek feladata nemcsak a hitelezés volt, hanem 
a nemzetpolitikai célok (iskolák, egyesületek, szegények) 
támogatása is.95 Az erdélyi szászok, de főleg a románok 
esetében a bankok hitelezési tevékenysége jelentős mér
tékű földvásárlással is összekapcsolódott, amely egyes er
délyi magyar politikusokban már a magyarság Erdélyből 
való kivásárlásának rémképét vetette fel.96

Érdemes megemlíteni, hogy a dualizmus kori Ma
gyarország talán legfontosabb politikai eseménye, az 
ezredéves ünnepség is etnikai feszültségeket keltett.
A nemzeti mozgalmak többnyire „magyar” ünnepnek 
titulálták az eseménysorozatot, és távolmaradásukkal 
tüntettek. A legnagyobb ellenkezés a nemzetiségi poli
tikusok mellett egyes egyházfők részéről volt tapasztal
ható. Az ünnepségek a legtöbb helyen rendben folytak, 
de például a szlovák nemzeti mozgalom székhelyén, 
Liptószentmiklóson botrányba fulladtak, más helyeken 
-  például Németbogsán, Lugos, Lippa, Fehértemplom, 
Nagybecskerek -  több-kevesebb ellenállásba ütköztek.
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A román érsekek bojkottra szólították a híveket -  ugyan
akkor az ünneplést támogatták az aradi ortodox, illetve 
nagyváradi és fogarasi görög katolikus román püspökök. 
A nemzetiségek tehát ebben a kérdésben is megosztottak 
maradtak, de az eseményekhez kapcsolódó konnotációk 
jól mutatták a magyar nemzetállam eszmeiségéhez to
vábbra is kapcsolódó érzékenységet.97

Az 1900-as évek elejétől egyre világosabbá vált, hogy 
a nemzetiségi kérdés tekintetében cselekvésre van szük
ség. A kettősség továbbra is megmaradt, ekkor született 
például a nemzetiségek számára hírhedt Apponyi-féle ok
tatási törvény (1907: XXVII. tc.), de ekkor került sor több 
hullámban Tisza István miniszterelnök megbeszéléseire a 
románság vezetőivel is. A nemzetiségi kérdés foglalkoz
tatta a nemzetiségek radikális vezetőivel kapcsolatot tartó 
Ferenc Ferdinánd trónörököst is, akik között az egyetér
tés egyik alappontját a magyar hegemónia megtörésének 
szándéka és a birodalom etnikai alapú kerületekre ala
pított föderális átszervezése képezte. E tekintetben kü
lön érdemes megemlíteni a magyarországi születésű -  a 
Memorandum-ügy miatt külföldre távozott és Ferenc Fer- 
dinándra később komoly hatást gyakorló -  Aurel Popo- 
vici 1906-ban Lipcsében kiadott Nagy-ausztriai Egyesült 
Államok [Die Vereinigten Staaten von GroB-Österreich] 
című könyvét.

Tisza István eközben a magyar állami keretek fenntartá
sát garantáló megállapodásra próbált jutni a románság ve
zetőivel. 1910-ben, majd 1913-14-ben és a háború során 
is folytak tárgyalások, amelyek bizonyos előrelépéseket 
eredményeztek: anyanyelvű vallásoktatás98, 1914 őszén 
amnesztiát kaptak a román politikai foglyok, a belügy
miniszter pedig engedélyezte a román színek használatát. 
Még ezt megelőzően, 1914 elején lezajlott egy nemzeti
ségi vita az Országgyűlésben, ahol Tisza hangsúlyozta, 
hogy az általa kilátásba helyezett engedményeket minden 
nemzetiségnek hajlandó megadni.99 Az események ala
kulása azonban teljesen más irányba haladt és egy pár év 
múlva, a soknemzetiségű Magyarország széthullása után 
a magyar nemzetpolitika fókuszpontjai alapvetően változ
tak meg.

Összegzés helyett -  Lehetett volna 
másképp?
A történelemben a legritkább esetben szerencsés fel
vetni a „mi lett volna ha” kérdést. Nincs ez esetünkben 
sem másképp, de -  összefoglalásként -  érdemes egy pi
cit árnyalnunk a képet. A kiegyezés idejére a magyarság 
nagyrészt elérte, amit évszázadok óta akart. „Ez ered
mények [Erdély 300 év elteltével való visszacsatolása, 
a határőrvidékek Budapest alá rendelése] idejében le
hetetlenség volt a nemzetiségek területi elhatárolására 
gondolni.”100 A múlt nagy küzdelmeinek megnyerésével 
viszont a magyarság elveszítette a megegyezés lehető
ségét. Frantisek Palacky már 1865-ben azt írta, hogy a 
dualizmus napja szükségszerűen elkövetkezik, de az lesz 
egyben pánszlávizmus legkevésbé kívánatos formában
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való újjászületésének napja is.101 Az ekkor elkövetett 
hiba -  a megbékélés történelmi lehetősége elszalasztásá
nak és a magyar nemzetállam erőltetésének -  felelőssége 
alól Rudolf Kucera azzal menti fel a magyarságot, hogy 
Herder megsemmisülésről szóló jóslata kizárta a nagy
vonalúságot egy olyan időszakban, amelyben megsze
rezték az uralmat az egész országban, és hozzáláthattak 
az akkori Európában szokványos gyakorlathoz, vagyis a 
nemzetállam megteremtéséhez.102 Jászi Oszkár szerint a 
nemzetiségek közjogi-territoriális követelései ellentétbe 
kerültek a modern nemzetállam megteremtésének elő
feltételeként látott egységes közigazgatási és gazdasági 
rendszer kiépítésével. A nemzetiségek elhatárolódásuk
ra, közjogi státusuk elismerésére vonatkozó igényei -  Já- 
szi szerint -  ezért már eleve lehetetlenné tették a meg
egyezést a magyar politikai vezetéssel.103

Fontos hangsúlyoznunk, hogy Magyarország törekvése 
a 19. század második felében az egységes, központosított 
nemzetállam megteremtésére azonos volt szinte minden 
más állam gyakorlatával: ekkor jött létre az egységes Né
met-, illetve Olaszország, de akár Romániát, Szerbiát vagy 
Bulgáriát is említhetjük. Sőt, a nyelvi szempontból egysé
ges állam megteremtésének igénye -  és most tekintsünk el 
attól, hogy ma ez morális-e -  sem volt idegen Európától: 
ez az az időszak, amikor Franciaországban büntették a -  
nem francia -  anyanyelvüket használó diákokat, amikor 
Spanyolország felszámolta a középkor óta meglévő au
tonómiákat párhuzamosan a regionális nyelvek (baszk, 
katalán) visszaszorításával,104 vagy amikor Románia gya
korlatba ültetette a dobrudzsai telepítési és a csángó ma
gyarokat elrománosító politikáját.

Nem árt tekintetbe vennünk azt is, hogy a magyar nem
zetiségpolitika semmivel sem volt agresszívabb vagy kor- 
látozóbb, mint más államoké, sőt például nyelvhasználati 
jogok, az anyanyelvű oktatás lehetőségének biztosítása 
tekintetében azoknál megengedőbb volt, másrészt pedig, 
hogy a nemzetiségek maguk is nemzeti alapú kizárólagos
ságra törekedtek, hiszen saját területükön nyelvük kizáró
lagos hivatalossá tételét akarták elérni.

A mai kor jogfelfogásának visszavetítése tehát ebbe 
a korba valótlan képet sugall, ezért hamis. Ráadásul, ha 
azokra a küzdelmekre gondolunk, amelyeket a mai Eu
rópa őshonos kisebbségeinek -  így a külhoni magyar kö
zösségeknek is -  folytatniuk kell, látható, hogy közel sem 
oldódtak meg az akkori problémák, sok esetben változat
lanok a megközelítések, legfeljebb a szerepek cserélődtek 
fel. A magyar közösségek autonómiaigényei kapcsán épp 
ezért elmondható, hogy ha az adott nemzetiségek akkori 
ilyen irányú törekvéseit ma legitimnek tekintik ugyanők, 
semmi okunk sincsen -  sem nekünk magyaroknak, sem az 
érintett nemzeteknek -  elvitatni a magyar kisebbségektől 
az autonómiához való jogot. Az autonómia célja a 19. szá
zadban és ma is a nemzetállam korlátozása. A magát el
nyomottnak érző nemzetiségek az elnyomás megszünteté
sét, az egyenlőség elérését tűzik zászlójukra, ennek pedig 
eszköze lehet az autonómia. Hogy ez a legmegfelelőbb 
eszköz-e, arról lehet vitatkozni, de kétségtelen, hogy lehet 
az egyik megoldás.
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Ma n z in g e r , K r is z t iá n

Anspruch auf Selbstverwaltung bei den ungarischen Minderheiten und seine Aufnahme 
in der Zeit zwischen 1848-1867
(Zusammenfassung)

Die Idee der mit einem Territórium verbundenen Natio- 
nalstaatlichkeit übernahm die Dominanz in Európa nach 
der französischen Revolution und hatte auch im Karpaten- 
bogen eine groBe Wirkung. Die Errungenschaften eines 
immer starkeren Staates und der industriellen Revolution 
schufen nicht nur ein System von Mitteln der staatlichen 
Assimilationspolitik, sondern sie gaben diese Mittel auch 
den ihr gegenüberstehenden nationalistischen Bestrebun- 
gen in die Hand. Die Nationalitaten Ungarns vor 1920 
sahen das Mittel gegen die staatlichen Assimilationsziele
-  teilweise ahnlich wie die heutigen Ungarn im Ausland
-  in der territorialen Selbstverwaltung, in einer regionalen 
Autonomie. Der damalige ungarische Staat aber -  ahnlich 
wie die Staaten des damaligen Europas bzw. die Praxis

der Nachbarstaaten nach 1920 -  bezog den Standpunkt 
einer unitarischen Staatlichkeit und setzte sich -  mit Aus- 
nahme von Kroatien -  gegen die Möglichkeit einer durch 
die Selbstverwaltung der Nationalitaten gewahrten Selbst- 
standigkeit ein, weil er darin die Gefahr der Abspaltung, 
also der Verminderung des Landesterritoriums sah. Zum 
einen entfremdeten die ungelösten Nationalitatenfragen 
die Führungspersönlichkeiten der Ungarn von denen der 
Nationalitaten, spater dann die Menschenmengen von ei- 
nander, bzw. sie gaben Wien den Anlass zur Schwachung 
der internen Basis der Revolution und des Freiheitskamp- 
fes 1848-49, und zum anderen dienten sie als Grundlage 
für die Auflösung der Österreichisch-Ungarischen Monar- 
chie und des tausend Jahre alten Ungarns.
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