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FORRÁSOK

A Román Munkáspárt Központi 
Vezetősége Politikai Titkárságá-
nak határozata a  nemzetiségi 
kérdésről. Bukarest, 1948. de-
cember 12.

„A Román Munkáspárt Központi 
Vezetősége elemezte az osztály-
harc kiéleződésének feltételei 
között az együttlakó nemzetisé-
gek körében kifejtett pártmunkát 
és megállapítja, hogy a  munká-
nak ebben a tekintetben észlelhe-
tő megjavítása mellett szükséges 
a  különböző nemzetiségek hely-
zetének megvizsgálása. 

A magyar lakosság köré-
ben kifejtett munka, tekintettel 
a kérdés fontosságára, állandóan 
és komolyan foglalkoztatja a Pár-
tot. A  Párt helyes és szilárdan 
alkalmazott politikája következ-
tében nagy eredményeket értünk 
el ezen a téren.” 

Romániai Magyar Szó, 1948. de-
cember 15.

Részletek a  Magyar Dolgozók 
Pártja és a Román Munkáspárt 
vezetőinek titkos tárgyalásáról 
felvett gyorsírásos jegyzőkönyv-
ből. Bukarest, 1949. február 19.

„Luca elvtárs: Azok, akik innen 
oda mennek [vagyis Romániából 
Magyarországra utaznak] csak 
a rémhíreket terjesztik. Mi a cél-
juk? Minden héten látni akarják 
az anyukájukat, a  testvéreiket, 
hetedízigleni rokonaikat. A  leg-
több esetben rothadó elemek, 
kispolgárok, akik Magyarországra 
hazug híreket visznek, és terjesz-
tenek itt is. Nálunk is nagyon sok 
állampolgárnak vannak rokonai 
Besszarábiában [a mai Moldovai 
Köztársaságban], de senki nem 
jár ide-oda. Nem mintha a  Szov-
jetuniónak nem lenne bizalma 
irántunk vagy saját maga iránt, 
de akkor, amikor az osztályharc 
fokozódik, nem lehet csak úgy 
oda-vissza mászkálni. Szükséges 
az éberséget fenntartani ebben 
a kérdésben.”

Közli Vincze Gábor: Történe-
ti kényszerpályák – kisebbségi 
reálpolitikák. II. Csíkszereda, 
Pro-Print, 2003. 119–124. 

Az 1948 utáni időszakban a  kelet-közép- 
európai államokat a  szovjet típusú szocia-
lista rendszer kiépítése jellemezte. A  poli-
tika szintjén a  legfontosabb változás az egy-
pártrendszer bevezetése volt. Az  ellenzéki 
(jobboldali orientációjú, főleg keresztényde-
mokrata és liberális) pártokat betiltották, a 
vezetőiket pedig – amennyiben nem hagyták 
el az országot – börtönbe zárták és elítélték. 
A szociáldemokrata pártokat a kommunista 
pártokba való beolvadásra kényszerítették. 
Ennek következtében, bár Csehszlovákiában 
és Lengyelországban formálisan továbbra is 
működhetett néhány kisebb baloldali párt, 
a tényleges hatalom kizárólag a kommunista 
párt kezében összpontosult.

Megváltozott a kormányzat működése is. 
Míg korábban a döntéseket a kormány hozta, 
és hajtotta végre, a kommunista pártállam-
ban a  legfontosabb politikai döntéshozó 
szervek a  Kommunista Párt csúcsszervei, 

a Titkárság és a Politikai Bizottság voltak. 
A  minisztertanács és a  minisztériumok sze-
repe inkább az adminisztratív jellegű végre-
hajtó munkára korlátozódott. Mindez rend-
kívül centralizált államigazgatást eredmé-
nyezett, amelyben gyakran a  legbanálisabb 
kérdéseket is a legfelsőbb szinten döntötték 
el, mivel a helyi szervek nem merték vállalni 
a döntéshozás felelősségét. 

A gazdasági irányítás megszerzéséért 
az állam drasztikus lépéseket tett. 1948-ig 
befejezték a  magántulajdonban lévő üze-
mek, bankok, bányák kártérítés nélküli 
államosítását. 1949-ben elkezdték a mező-
gazdasági termelőszövetkezetek megszer-
vezését (téeszesítés). Ez  utóbbi folyamat 
több államban a  parasztság erős ellenállá-
sába ütközött, és véres megtorlásokat ered-
ményezett (kivégzések, börtön- és pénz-
bírságok, a  lázadók munkatáborokba való 
deportálása). 

 
Stefano Bottoni

Az ötvenes évek a kelet-közép- 
európai kommunista államokban. 
A pártállami nemzetiségi politika 

alakváltozatai

Sztálin a boldog kommunista jövőbe vezeti népeit – propagandaplakát
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KRONOLÓGIA

1946. február 27. Aláírják a ma-
gyar–csehszlovák lakosságcsere 
egyezményt. A  következő évek-
ben 90 ezer szlovákiai magyart és 
73  ezer magyarországi szlovákot 
telepítenek ki a két országból.
1946. május 7. A Külügyminiszte-
rek Tanácsa Párizsban dönt a tri-
anoni határok visszaállításáról. 
1946. november 19. Elkezdődik 
a dél-szlovákiai magyarok Csehor-
szágba való széttelepítése. A depor-
tálási kampány csak 1947. február-
jában végződik: összesen 44  ezer 
embert, kb. 10 ezer családot depor-
tálnak, akik csak 1949-ben térhet-
nek vissza otthonaikba.
1947. szeptember 22–27. Az eu-
rópai kommunista pártok ideoló-
giai vezetőinek értekezlete Len-
gyelországban és a  Kominform 
megalakulása. Közép-Európa ösz-
szes államában felgyorsul az egy-
pártrendszer kiépítése.
1947. december 30. Lemon-
datják I. Mihály román királyt, 
és a  362. számú „alkotmányjel-
legű” törvény kikiáltja a  Román 
Népköztársaságot.
1948.  március  28. Parlamenti 
választásokat tartanak Romá-
niában. A  414 képviselőből 39 
magyar nemzetiségű, ebből 30 a 
Magyar Népi Szövetség listáján, 
9 a  Román Munkáspárt (RMP) 
listáján jut be. A választások 
után megalakult kormány tagjai: 
Petru Groza miniszterelnök; Teo-
hari Georgescu belügyminiszter; 
Ana Pauker külügyminiszter; 
Luka László pénzügyminiszter; 
Gheorghe Gheorghiu-Dej minisz-
terelnökhelyettes; Vincze János 
erdészeti miniszter; Takács Lajos 
nemzetiségügyi alminiszter.
1948. augusztus 3. A román Hiva-
talos Közlönyben (Monitorul Ofi-
cial) megjelenik a 175. sz. „tanügyi 
reform”-törvény, mely államosítja 
az egyházi iskolákat. Összesen 468 
római katolikus, 531 református, 
266 evangélikus, és 35 unitárius 
iskola kerül állami tulajdonba. 
Az  eddigi 134 magyar elméleti lí-
ceumból csak 19 marad meg.

A gazdasági életet központilag kidolgo-
zott tervek alapján szabályozták (tervgazdál-
kodás), amelyek a legkisebb részletekig elő-
írták az egyes ágazatok termelési feladatait. 
1953-ig, Sztálin haláláig az erőltetett iparo-
sítás, elsősorban a nehézipar fejlesztése volt 
az elsődleges cél. Ennek keretében a legtöbb 
forrást a fegyvergyártás és a hadsereg fejlesz-
tésére fordították, mivel a  rendkívül feszült 
nemzetközi viszonyok közepette valószínű-
nek tűnt egy újabb, harmadik világháború 
kirobbanása.

A hivatalos marxista-leninista ideoló-
gia meghatározta a  tudományos és kulturá-
lis élet minden szintjét: a  magaskultúrától 
a tömegtájékoztatásig. Az egyházi és magán-
tulajdonban lévő iskolákat államosították, 
egységes tantervet vezettek be, kötelezővé 
tették az orosz nyelv oktatását. Új tantárgya-
kat vezettek be, mint pl. a dialektikus mate-
rializmust, a politikai gazdaságtant, vagy a 
Szovjet Kommunista 
Párt rövid történetét. 
Ez  utóbbi szerzője 
maga Sztálin volt. 
Az  „osztályidegen” 
(tehát nem munkás- 
vagy szegényparaszti 
családból való) fiata-
lok számára lehetet-
lenné vált a tovább-
tanulás az egyeteme-
ken és főiskolákon. 
Ezzel párhuzamosan 
folyamatos tisztoga-
tás zajlott a  tantes-
tületekben is, főleg 
az egyetemeken. 

Ugyanakkor ez a  rendszer korábban elkép-
zelhetetlen felemelkedési lehetőséget biz-
tosított több százezer szegény családból 
származó fiatal számára. A  későbbiekben 
ők alkották a  rendszer szilárd társadalmi 
bázisát. 

 A  tömegtájékoztatás a  cenzúra legtelje-
sebb ellenőrzése alatt állt. A napilapok, a kul-
turális folyóiratok, a  rádió híven tolmácsol-
ták a  felsőbb állami vezetés politikáját. Jel-
lemző vonása ennek a korszaknak a személyi, 
illetve vezérkultusz, amelyet a  kommunista 
pártok szovjet elvárásra központilag szervez-
tek meg. Ez  nem csak Sztálin dicsőítésére 
korlátozódott, hanem a  többi kommunista 
állam legfőbb vezetőire is kiterjedt. A kultusz 
megnyilvánulási formái lehettek az impo-
záns Sztálin-szobrok és más irodalmi-művé-
szi alkotások, Sztálin és a  „testvéri” orszá-
gok vezető politikusairól elnevezett üzemek, 
utcák, közterek, stb. 

Kommunista pártvezetők egymás közt: 1948-as bukaresti ünnepség dísztribünje

Propagandafotó: a boldog traktoroslány
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A Szovjetuniótól való függés volt tapasz-
talható az állami ünnepek kijelölésében is. 
 Bevezették november 7-ének, az 1917-es 
orosz forradalomnak, valamint a  második 
világháború végének, a  „felszabadulásnak” 
a megünneplését. Fontos rituálévá vált 
a  május 1-jei felvonulás. Ezen felül Magyar-
országon a  régi ünnepeket (például már-
cius 15-ét) vagy eltörölték, vagy új ideoló-
giai tartalommal töltötték meg. Augusztus 
20-át 1989-ig nem Szent István ünnepeként, 
hanem a népi demokratikus Alkotmány és az 
új kenyér ünnepeként kezelték.

A kommunista társadalomkép egyik míto-
sza a  nemzeti kötöttségektől mentes, inter-
nacionalista proletariátus megteremtése 
volt. Az  1917-es győztes forradalmat követő 
polgárháborúban azonban a  frissen létrejött 
soknemzetiségű szovjet állam azzal szembe-
sült, hogy az etnikai ellentéteket a  kommu-
nizmus sem képes automatikusan feloldani, 
hanem ezek a  továbbiakban is konfliktusfor-
rást jelentenek. 

Ugyanezzel a  problémával szembesült 
a kelet-közép-európai térség is. 1945 és 1948 
között az egyes kisebbségekkel szemben igen 
differenciált nemzetiségpolitika érvényesült, 
amely az integrációs törekvésektől a  nyílt 
diszkriminációig terjedt. Utóbbira példa Len-
gyelország és Csehszlovákia, amely államok-
ban 1945 és 1947 között – a náci diktatúrával 
való kollaborálás kollektív vádjával – a német-
ajkú lakosság zömét, összesen mintegy 6 mil-
lió embert fosztottak meg állampolgárságától, 
vagyonától és telepítettek ki. 

A fentitől eltérő kisebbségpolitikára 
Románia esete nyújt példát, ahol a  Petru 
Groza vezette kommunistabarát kormány 
már 1945-ben egyenjogúnak nyilvánította az 
akkor másfél milliót számláló magyar közös-
séget. A  magyarok jelentős eredményeket 
értek el a  nyelvhasználati jogok területén: 
a  közigazgatásban elfogadott volt a  magyar 
nyelv használata, Kolozsváron 1945-ben létre-
jött a magyar nyelven oktató Bolyai Egyetem, 
és az állam támogatta a magyar nyelvű okta-
tást és kulturális életet. A közösség politikai 
képviseletét a  – baloldali kormányt támo-
gató – Magyar Népi Szövetség látta el. Ezen 

Titkos tanácskozás az MNSZ fel-
oszlatásának kérdéséről. Buka-
rest, 1953. február 19.

„Juhász [Lajos] elvtárs, a Magyar 
Népi Szövetség Központi Bizott-
ságának elnöke, néhány szóban 
összefoglalja a Magyar Dolgozók 
Szövetségének múltját, ame-
lyet 1934-ben alapítottak azzal 
a legfőbb céllal, hogy a nemze-
ti elnyomás ellen harcoljon, és 
ez a szervezet, köszönhetően a 
párt utasításainak, teljesítette 
feladatát. A jelenlegi helyzetben 
pedig, a Román Népköztársaság-
ban immár nem létezik nemzeti 
elnyomás, minden nemzetiség 
egyenlő jogokkal rendelkezik, és 
ebből kifolyólag nincs szükség 
semmilyen nemzeti szervezetre, 
amely harcolna az illető nemze-
tiség jogaiért. Nemrégen hoztuk 
létre a Magyar Autonóm Tarto-
mányt, amely hozzájárul e régió 
még gyorsabb fejlődéséhez. Így 
azután az MNSZ már nem más, 
mint a fejlődés kerékkötője. […] 
Az MNSZ Központi Bizottságá-
nak Végrehajtó Bizottsága meg-
vizsgálta ezt a helyzetet, és arra 
a következtetésre jutott, hogy az 
MNSZ mint szervezet elveszítette 
jelentőségét […] A MNSZ Végre-
hajtó Bizottságának elemző mun-
káját követően javasolja az MNSZ 
önfeloszlatását, mert e szervezet 
immár hazánk fejlődésének gátló 
tényezőjévé vált.” 

Nastasă, Lucian (szerk.): Mino-
rităţi etnoculturale mărturii do-
cumentare: Maghiarii din Româ-
nia (1945–1955). Cluj, Centrul de 
Resurse pentru Diversitate Etno-
culturală, 2002. 730–736.

Ünnepi felvonulás Marosvásárhelyen, 1948

Az orosz nyelv tanulásának kezdete, az orosz abc 
korabeli tankönyvben
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kívül több tízezer magyar lépett 
be a  kommunista pártba (1947-
ben a  Román Kommunista Párt 
tagságának 12%-a magyar nem-
zetiségű volt) és vállalt állást az 
államigazgatásban. 

Az 1948-as kommunista hata-
lomátvétel Kelet-Európa-szerte 
jelentős változást hozott a  kisebb-
ségpolitikában is. A  kisebbségi 
kérdés belüggyé vált: megszűnt 
Magyarország védhatalmi pozíci-
ója: Budapest nem avatkozhatott 
bele a  szomszédos államok nem-
zetiségpolitikájába. Ugyanakkor ettől az 
időponttól a Szovjetunió elvárta a kelet-eu-
rópai államoktól a  nyílt diszkrimináció 
megszüntetését. 

Csehszlovákiában a korábban jogfosztott 
magyarok visszakapták állampolgárságukat, 
miközben az 1946 és 1947 között Csehor-
szágba deportált 44 ezer magyar visszatérhe-
tett korábbi lakhelyére. Újra engedélyezték 
a  magyar nyelvű oktatást (bár csak középis-
kolai szintig), és újra megjelenhettek magyar 
sajtótermékek. Ezzel elkezdődött a  szlo-
vákiai magyarok integrációja az új, szovjet 
típusú államba.

Romániában 1948-tól a  kiépülő dikta-
túra a magyar nyelvű oktatásban és kulturá-
lis életben radikális fordulatot hozott. A tör-
ténelmi  – a katolikus, református, unitárius 
és az evangélikus – egyházak tulajdonában 

levő iskolákat és általában az egyházi java-
kat (közel 2000 épületet beleértve) államo-
sították, az oktatás teljesen állami irányítás 
alá került. Ezen felül megszüntek a  nagy 
múlttal rendelkező társadalmi egyesüle-
tek: az Erdély Múzeum Egyesület, Erdélyi 
Magyar Kulturális Egyesület, Erdélyi Magyar 
Gazdasági Egyesület. A színházakat, a kultu-
rális és közéleti folyóiratokat, a  múzeumo-
kat és a  könyvkiadást kizárólag az állam 
működtethette, így a  magyar kisebbségi 
közösség hosszú távon kiszolgáltatott hely-
zetbe került. Az  intézmények létezése az 
állam kisebbségi politikájától függött.

Bár a hivatalos nyilatkozatok az 1950-es 
évek elején mindenütt megoldottnak nyilvá-
nították a nemzetiségi kérdést, Sztálin 1953-
ban bekövetkezett halála után a téma ismét 
napirendre került.

1948.  december  12. Kiadják 
az RMP Központi Vezetősége 
 Politikai Irodájának Határozatát 
a nemzetiségi kérdésben. Kijelen-
ti, hogy a magyarok közé „befura-
kodtak a kizsákmányoló elemek”, 
akik a  „magyar egységet hangoz-
tatják”; a „vatikáni ügynököket” is 
le kell leplezni. 
1949. marcius 5. Pozsonyban 
megalakul a  Csehszlovákiai 
 Magyar Dolgozók Kultúregyesüle-
te (CSEMADOK).
1949.  június  4.  Csíksomlyón 
tartják a  korszak utolsó búcsú-
ját, százezres tömeggel. A bérma-
körúton résztvevő Márton Áron 
gyulafehérvári katolikus püspök 
megjelenik a búcsún.
1949.  június  21.  Márton Áront 
letartóztatják, majd 1951-ben 
életfogytiglani kényszermunkára 
ítélik.
1949. végén Romániában kiadják 
a  – nyilvánosságra nem hozott – 
86.311/49. sz. igazságügyi minisz-
teri rendeletet. Ebben minden tár-
sadalmi szervezetet feloszlatnak. 
Ekkor szűnik meg az Erdélyi Mú-
zeum Egyesület, a  Petőfi Közmű-
velődési Egyesület (volt EMKE), 
és az Erdélyi Magyar Gazdasági 
Egyesület.
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Petru Groza Szakasits Árpád és Rákosi Mátyás társaságában

Tudja-e?

 � Joszif  Visszarionovics Sztálin, eredeti 
nevén Joszeb Dzsugasvili (1879–1953) grúz 
származású forradalmár, politikus, 1922-től 
haláláig a Szovjetunió vezetője. Diktatórikus 
módszerekkel őrizte hatalmát és erős sze-
mélyi kultuszt alakított ki. Az  1930-as évek 
elején mesterségesen előidézett éhínséggel 
tizedelte meg az ország, elsősorban az ukrán 
szocialista köztársaság lakosságát. Az  évti-
zed második felében az értelmiség és a kato-
nai vezetők sorait ritkította meg. A második 
világháborúból győztesként került ki, így 
a Szovjetunió befolyását ki tudta terjeszteni 
Kelet-Közép-Európa országaira. 

 � A Szovjet Szocialista Köztársaságok 
Szövetségét, röviden SZSZKSZ-t vagy Szov-
jetuniót 1922-ben hozták létre a bolsevikok 

az 1917-es októberi forradalomban és az 
utána következő polgárháborúban elbukó 
cári Orosz Birodalom romjain.  Fővárosa: 
Moszkva. 15 tagköztársasága: észt, lett, 
litván, belorusz, ukrán, moldovai, grúz, 
örmény, azerbajdzsán, kazah, kirgiz, tadzsik, 
türkmén, üzbég és orosz. A  pártállamban 
a központi szerepet a Szovjetunió Kommu-
nista Pártja töltötte be, élén a  főtitkárral: 
1922–24-ben V.  I. Lenin, 1924–53-ban J.  V. 
Sztálin, utána G. M. Malenkov, 1953–1964-
ben Nyikita Hruscsov, 1964–1982-ben L.  I. 
Brezsnyev, utána J. V. Andropov, majd K. U. 
Csernyenko, végül 1985–91 között Mihail 
Gorbacsov. 1991-ben bomlott fel a  Függet-
len Államok Közösségének létrejöttével, 
majd a volt tagköztársaságok végleges önál-
lósodásával. A  balti államok – Észtország, 
Lettország és Litvánia – 2004 óta tagjai az 
Európai Uniónak.


