
274 5. Fejezet  •  1948 – 1989

FORRÁSOK

A nemzetek közeledése és 
a népek barátságának meg-
szilárdulása

„Feltétlen rá kell mutatni arra, 
hogy a nem orosz népek mindin-
kább törekszenek az orosz nyelv 
elsajátítására, amely gyakorlati-
lag a  Szovjetunió nem orosz né-
peinek második anyanyelve lett, 
a nemzetek közötti megértés esz-
köze, továbbá eszköz arra, hogy 
minden nemzet és nemzetiség 
hozzájusson a  Szovjetunió ösz-
szes népei kultúrájának és a világ 
kultúrájának eredményeihez [...] 
Országunkban a  nemzetek köze-
ledésének folyamata megy végbe, 
fokozódik a társadalmi egyöntetű-
ségük. A kommunizmus általános 
kibontakozó építse során létrejön 
majd a nemzetek teljes egysége.”

A Szovjetunió Kommunista Párt-
jának XXII. Kongresszusa. Politi-
kai Könyvkiadó, Bukarest, 1962. 
230. 

Nicolae Ceauşescu beszéde 
a magyar és a német nemzetisé-
gű dolgozók Tanácsai együttes 
ülésén, 1984. december 27.

„Valóban – ahogy mondottam és 
ahogy mondották mindazok, akik 
felszólaltak – a  nemzeti kérdés 
teljes megoldást nyert országunk-
ban, és mindennemű diverziós 
próbálkozás, a kérdés mindenne-
mű hangoztatása csak félrevezeti 
az illető  embereket vagy népeket, 
csak rosszabbra fordítja a  népek 
és országok közti viszonyt. Hatá-
rozottan vissza kell vernünk az 
ilyen külföldi reakciós körök ama 
próbálkozásait, hogy beavatkoz-
zanak belügyeinkbe, hogy torzít-
sák és meghamisítsák a romániai 
realitásokat! Nem véletlen, hogy 
miközben egyre nagyobb eredmé-
nyeket érünk el a hazai szocialista 
építőmunkában, a legreakciósabb 
imperialista, újfasiszta, horthysta 
körök a szocializmussal szembeni 
gyűlöletükben rágalmazzák és be-
feketítik a romániai realitásokat.”

Vincze Gábor (szerk.): Tör-
téneti kényszerpályák – ki-
sebbségi reálpolitikák II.  
Pro-Print, Csíkszereda, 2003. 401.

A kommunista pártok 1969. június 5-ei moszk-
vai konferenciája sikerrel koronázta a Szovjet-
unió hosszas erőfeszítéseit, hogy helyreállít-
sák a  kommunista táboron belül a  hatvanas 
években megingott tekintélyüket. Leonyid 
Brezsnyev szovjet pártfőtitkár az összes kom-
munista párt nevében kijelentette, hogy 
a  Szovjetunió az imperialisták összeesküvé-
sétől mentette meg Csehszlovákiát. A  Brezs-
nyev-doktrína értelmében 1968-ban katonai 
beavatkozással fojtották el a prágai eseménye-
ket. Az  1965. szeptemberében megszületett 
Brezsnyev-doktrína kimondta, hogy ha a  szo-
cializmus akár egyetlen országban is veszélybe 
kerül, az veszélyt jelenthet az egész szocialista 
táborra. Ezért a  Szovjetuniónak mint a  „leg-
erősebb és legfejlettebb szocialista hatalom-
nak” joga van beavatkozni mindazon  „testvér-
ország” belügyeibe, ahol a szocializmust – úgy-
mond – veszély fenyegeti. 

A Szovjetunióban végbement politikai vál-
tozások, a  brezsnyevi személyi kultusz kitel-
jesedése és a  különböző nemzetiségek kap-
csolatára vonatkozó új politikai tézisek meg-
hirdetése befolyással volt a  szocialista tábor 
országaira és az ott élő magyar közösségek 
életére is. A hatvanas évek közepén jelent meg 

és a hetvenes években teljesedett ki az a szov-
jet tézis, amely a nemzetiségek és a nemzetek 
közeledését és fejlődését szorgalmazta. A tézis 
kimondta, hogy a szocializmus fejlődésének új 
szakaszában a népek és nemzetek közeledése 
következtében meg fog jelenni egy új nemzet  – 
a  szovjet nemzet. A  Szovjetunióban, a  nem 
orosz tagköztársaságokban ez a koncepció az 
oktatás és egyáltalán a  közélet eloroszosítá-
sában nyilvánult meg. Nem a  hagyományos 
nemzet revidiálása volt a  cél, hanem a  nem-
zetesítés révén legitimációhoz jutott hatalmi 
berendezkedések erősítése. Ebben a nemzete-
sítésben nem vehetett részt az Német Demok-
ratikus Köztársaság és Magyarország. A szovjet 
hatásnak is betudhatóan a  Magyarországgal 
szomszédos szocialista országok magyarság-
politikáján végigtekintve az idő előrehaladá-
sával megfigyelhető a nemzeti elem és a nem-
zeti érdekek előtérbe kerülése. Ez maga után 
vonta a magyar kisebbségek azonosságtudatát 
megerősítő intézményrendszer kiépítésének 
fékezését, ugyanakkor a magyar kisebbségi eli-
tek különböző ellenállási megmozdulásait is.

Csehszlovákiában az 1969 áprilisá-
ban kezdődött és az 1989. november 17-ei 
prágai bársonyos forradalommal véget ért 

Husák-korszakot (Gustav 
Husák 1975 és 1989 között 
volt Csehszlovákia állam-
fője) a  „normális szocializ-
mushoz való visszatérés” kez-
deti  „ellenreformációs” len-
dülete, majd az 1970-es évek 
közepén jelentkező önelé-
gültség, végül a  nyolcvanas 
években az önkorrekcióra 
képtelen belső megmereve-
dés jellemezte. 1969 áprili-
sában az  Alexander Dubček 
helyett a  CSKP főtitkárává 
választott Gustav Husák nagy 
lendülettel látott hozzá az 
ország  „normalizálásához”. 
A kivégzések nélküli, csendes 
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KRONOLÓGIA

1964. október 14. A Szovjetunió 
Központi Bizottsága felmenti Nyi-
kita Hruscsovot. A  Központi Bi-
zottság első titkára, 1966-tól főtit-
kára, Leonyid Brezsnyev lesz.
1968. augusztus 20. A  Szovjet-
unió és a  Varsói Szerződés or-
szágainak katonai intervenciója 
Csehszlovákiában.
1968. augusztus 21. Nicolae 
 Ceauşescu elítéli a Varsói Szerző-
dés csapatainak előző napi bevo-
nulását Csehszlovákiába.
1970. február 18–20. Budapes-
ten megegyezés születik a szlová-
kiai magyar diákok magyarországi 
felsőfokú oktatási intézmények-
ben való önköltséges továbbtanu-
lási lehetőségéről.
1970. május 11. A  Csemadok 
KB  pozsonyi ülésén kezdetüket 
veszik a  szervezeten belüli tisz-
togatások.
1971. április 28. A  szlovák kor-
mány a  Csemadokot és az ukrán 
szövetséget kizárja a  Szlovák 
Nemzeti Frontból és a  szlovák 
Művelődésügyi Minisztérium irá-
nyítása alá helyezi.
1971. július 6. A kínai és észak-ko-
reai útján látottak-tapasztaltak 
hatására Nicolae Ceauşescu új 
kultúrpolitikát hirdet meg. 
1974. április 10–12. A csehszlo-
vák–magyar barátsági szerződés 
aláírásának 25. évfordulója alkal-
mából Kádár János vezetésével 
magyar párt- és kormányküldött-
ség látogat Csehszlovákiába. A lá-
togatásról kiadott közleményből 
a  csehszlovák ellenvetés miatt 
kimarad az a  kitétel, miszerint 
a  nemzetiségek fontos szerepet 
töltenek be a két ország népei ba-
rátságának ápolásában.
1976. április 12–16. Prágában 
tartja XV. kongresszusát Cseh-
szlovákia Kommunista Pártja, 
amelyen a  vendégként felszólaló 
Kádár János – a nemzetiségek híd 
szerepét kiemelve – hangsúlyozza 
a  nemzetiségi együttműködés 
fontosságát.
1977. január 1. Cseh ellenzékiek 
közzéteszik a  Charta 77 elneve-
zésű kiáltványt, amelyben felszó-
lítják a  csehszlovák alkotmányos 
szerveket az emberi és polgári 
jogok betartására. 

terror a hetvenes évek elején nem kímélte az 
1968-as nyári forradalmat támogató magyar 
kisebbség hangadó személyiségeit, s  az álta-
luk irányított Csehszlovákiai Magyar Dolgo-
zók Kultúregyesületét sem. A  szlovák kor-
mányon belül Nemzetiségi Tanácsot hoztak 
létre, amely az illető nemzetiségek (magya-
rok, ukránok) számára szociálpolitikai, okta-
tásügyi és kulturális kérdésekkel foglalkozó 
munkabizottságokat állított fel. Mindezek 
ellenére a hetvenes évek eleje az eredetileg 
proklamált kisebbségpolitikai törekvésektől 
való elkanyarodás időszaka volt.

Először Szabó Rezsőt mentették fel 
a Szlovák Nemzeti Tanács alelnöki tisztségé-
ből és elnökségi tagságából, majd 1970-ben 
megszüntették Dobos László tárca nélküli 
nemzetiségi miniszteri posztját is. A szlovák 
hatóságok ugyanakkor elérték azt is, hogy 
a Csemadok korábban hallgatólagosan eltűrt, 
korlátozott politikai érdekképviseleti lehető-
ségei szűk korlátok közé kerüljenek. A  Cse-
madok, amely addig politikai érdekvédelmi 
szervezetként működött, 1971-től kikerült 
a Nemzeti Frontból, és csak mint művelődési 
szervezet működött.

Ugyancsak a  hetvenes évek első felében 
következett be az oktatási és nyelvhasználati 
jogok beszűkítése is. Az oktatási tárca részé-
ről folyamatos próbálkozások történtek a szlo-
vák tannyelv bevezetésére a magyar tannyelvű 
iskolákban. Ugyanekkor az is nyilvánvalóvá 
vált, hogy Magyarország és Csehszlovákia szá-
mos politikai kérdésben ellentétbe fog kerülni 
egymással. A  hetvenes évek második felé-
ben indult a  szlovákiai magyar értelmiségiek 
ellenzéki tevékenysége. A  nyolcvanas évek 
elejére a  szlovákiai magyar közösségen belül 
felnőtt az értelmiség új generációja, amely 
a  kommunista rendszerrel szemben egyértel-
műen elutasító magatartást tanúsított. 1978-
ban a  Charta ’77 – prágai ellenzéki mozga-
lom – hatására megalakult a Csehszlovákiai 
Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága Duray 

Miklós irányításával és felvette a kapcsolatot 
a  magyarországi ellenzékiekkel. A  hatóságok 
letartóztatásokkal, kihallgatásokkal válaszol-
tak. 1983-ban létrejött a fiatal magyar írók füg-
getlen csoportja, az Iródia. Az iparosítás és az 
azzal járó betelepítések következtében több 
szlovákiai településen is csökkent a  magyar 
lakosság aránya.

Romániában a  belpolitikai életben az 
1968-as csehszlovákiai események enyhü-
lést, „liberalizálódást” eredményeztek. Ceau-
şescu pártfőtitkár nem értett egyet a prágai 
reformokkal, de nyugati megítélésének és 
szimbolikus tőkéjének fenntartása miatt 
elítélte a  szovjet beavatkozást. A  liberalizá-
ció látszata ellenére a  Román Kommunista 

Leonyid Brezsnyev Gustav Husák Nicolae Ceauşescu 

Duray Miklós

Gustav Husák Kádár Jánossal
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Párt kisebbségpolitikáját továbbra is a  ket-
tősség jellemezte. Az RKP 1965. július 19–24. 
között megrendezett IX. kongresszusán mon-
dott beszédében Nicolae Ceauşescu főtitkár 
a  „nemzetiségi kérdést” „véglegesen megol-
dott” problémának nevezte. 1968 júniusában 
Ceauşescu elutasította a  magyar kisebbség 
új „statútuma” elfogadásának szükségességét, 
ugyanakkor létrehozták a  Magyar Nemzeti-
ségű Dolgozók Tanácsát. Viszonylag rövid 
idő elteltével azonban bebizonyosodott, hogy 
a szervezet szerepe pusztán formális tanács-
adói, és nincs joga még a plenáris ülés össze-
hívására sem. Az 1969–1980 közötti időszak-
ban a  tanács tevékenysége semmilyen konk-
rét hatást nem gyakorolt az RKP kisebbségpo-
litikájára, az 1980-as években pedig szerepe 
a pártpolitikának a társadalmi, kulturális és 
gazdasági élet néhány területén való terjesz-
tésére korlátozódott. Ugyancsak 1970-ben 
hoztak létre egyes, a  magyar kisebbség kul-
turális életére nagy hatást gyakorló sajtó- és 
médiaorgánumokat is, többek között a Krite-
rion Kiadót, a román televízió magyar adását, 
A Hét című kulturális hetilapot.

Ceauşescu Kínában és Észak-Koreában 
tett látogatásai alatt szerzett benyomásai 
ihlették az 1971-ben közzétett „júliusi tézi-
seket”. Ezek közreadását követően kezdetét 
vette a radikális resztalinizáció és a személyi 
kultusz időszaka, amelynek drámai következ-
ményei voltak a magyar kisebbségre nézve is. 
A  Ceauşescu által kíméletlenül érvényesített 
nemzeti kommunizmus programja álcázás 
nélkül igyekezett létrehozni egy etnikailag 
homogén államot akár erőltetett asszimiláció 
révén is. Elkezdődött a magyar nyelvű oktatás 
még fennmaradó intézményeinek fokozatos 
felszámolása, a  magyarok bizonyos szakmák-
hoz való hozzáférésének ellehetetlenítése 
vagy korlátozása, a  magyar többségű erdé-
lyi városok etnikai homogenizációja, amiben 
a nagyarányú lakásépítés és iparfejlesztés 
fontos szerepet kapott. 1984-től kezdődően 
az  „együttélő nemzetiség” fogalma fokozatosan 
eltűnt a nyilvános beszédből, helyét a „magyar 
származású román dolgozók” fogalom vette át. 
Még a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa 
megnevezést is Magyar Nemzetiségű Román 
Dolgozók Tanácsára változtatták. A gazdasági 
helyzet romlásával és az életszínvonal csök-
kenésével a magyarellenes propaganda egyre 
agresszívebbé vált.

E folyamat felgyorsulására a magyar közös-
ség tagjai értelmiségi ellenállási mozgalmak 
megszervezésével és törvénytelen vagy tör-
vényes formában zajló, Magyarországra vagy 
a  Nyugatra irányuló tömeges kivándorlással 
válaszoltak. Ismertek olyan esetek, amikor 

a  Securitate megtorló intézkedései magyaro-
kat hajszoltak öngyilkosságba.

A nemzetiségi szempontból leginkább 
heterogén összetételű Jugoszláviában 
a  kisebbségi kérdés megoldásának vezé-
relve a  föderalizmus, illetve az autonómia 
lett. A szovjet modelltől eltérően ez nem egy-
szerű díszlet volt, hanem a nyolcvanas évekig 
működő valós társadalomszervezési rendszer. 
Az  önálló nemzetként elismert szerbek, hor-
vátok, szlovének, montenegróiak, macedónok 
és később a boszniai muzulmánok saját köz-
társaságot alakíthattak. Az  önigazgató társa-
dalmi modellben nemzetiségként nyilvántar-
tott magyarok, románok, szlovákok, törökök, 
csehek, bolgárok, ruszinok különböző nyelvi 
és kulturális jogokkal rendelkeztek. A koszo-
vói albánok, valamint a  bánáti és a  bácskai 
magyarok ezen túlmutatóan területi auto-
nómiával felruházott tartományokban éltek 
a  szerb köztársaságon belül. A  szétszórtan 
élő etnikai csoportok, zsidók, oroszok, vla-
chok a  szétszórtságuktól függően rendelkez-
tek vagy sem kulturális jogokkal. Nem volt 
lehetőség vertikális, csak horizontális szer-
veződésekre: nem lehetett külön nemzetiségi 
önszerveződéseket létrehozni, csakis szak-
mai szervezeteket.

A Vajdasági Autonóm Tartomány lakos-
ságának 22%-át kitevő magyarok széles körű 
nyelvi és kulturális jogokkal rendelkeztek. 
A tartomány öt hivatalos nyelve közül az egyik 
a magyar volt. Az újvidéki egyetemen és a sza-
badkai pedagógia főiskolán magyar tanszékek 
működtek, az utcaneveket pedig kiírták az ott 
élő kisebbségiek nyelvén is. A vajdasági magya-
rok helyzetét az is vonzóvá tette, hogy földjei-
ket nem államosították és, hogy nagyobb volt 
a nyitás a Nyugat irányába. A jugoszláv modell 
gyenge pontját a különböző tagköztársaságok 
közötti rivalizálás jelentette és a számos terü-
leten érzékelhető szerb fölény. 

Az 1974-es alkotmány a  köztársaságok 
irányában decentralizálta a hatalmat és ezzel 
a  politikai-ideológiai helyett regionális-nem-
zeti pluralizáció alakult ki. A  különböző 
nemzetek, főleg a  horvátok szeparatizmu-
sát Josip  Broz Tito, a  jugoszláv köztársaság 
elnöke erős kézzel fojtotta el. Tito 1980-ban 
bekövetkezett halála után a jugoszláv modell 
válságba került. A tényleges irányítás a föde-
ratív szervektől átkerült a  köztársasági eli-
tekhez. Mindezt fokozta az országot sújtó 
gazdasági válság is. 

A kialakuló válsághelyzet befolyásolta 
a  vajdasági magyarok életét is. Az  újjáéledő 
szerb nacionalizmus szellemében a szerb elit 
fokozatosan megnyirbálta az előzőleg létező 
és jól működő nyelvi és kulturális jogokat. 

A Szerb Tudományos és Művé-
szeti Akadémia 1986-os Memo-
randumából

„Az 1974-es alkotmány Szerbi-
át gyakorlatilag három részre 
osztotta. […] Szűkebb Szerbia 
politikai és jogi státusa teljesen 
tisztázatlan, mivel sem köztársa-
ságnak, sem tartománynak nem 
tekinthető. […] A túlzottan szé-
les körű és alkotmányosan szilár-
dan megalapozott autonómia két 
újabb szórványt alakít ki a  szerb 
nép körében. […] Az autonómia 
kiszélesítését a  nemzetek köz-
ti egyenjogúság növelésével és 
a  közügyek hatékonyabb intézé-
sével indokolták. A hatvanas évek 
koszovói eseményei figyelmeztet-
tek, mire vezethet az autonómia 
kiszélesítése. Vajdaság nagyobb 
autonómiájára gyakorlatilag nem 
volt ok. Az  autonómia kiszélesí-
tése nagy lökést adott a bürokra-
tikus autonómia törekvéseknek, 
a  szeparatizmus vészjósló, ko-
rábban nem létező jelenségei-
nek, a  gazdasági bezárkózásnak, 
a  politikai voluntarizmusnak. 
Megnőtt azon személyek hatása 
a Vajdaságban és azon kívül, akik 
azon félrevezető információkat 
terjesztették, hogy a  szerb nép 
„szerbiaiakra” és „vízentúli szer-
bekre (prećani)” osztható. […] 
A  tartományok mai viselkedése 
bizonyítja, hogy teljes egészében 
a  szeparatista, autonómiára tö-
rekvő erők lettek úrrá a  helyze-
ten. Így a  Szerb Köztársaságnak 
az őt alkotó nép érdekében nincs 
módja az életbe vágó kérdésekben 
egységesen fellépni. […] Első-
sorban a szerb népről van szó, és 
a szerb nép államáról. A nemzet, 
amely hosszú és véráldozatokkal 
járó küzdelme során saját állam-
hoz jutott, amely saját kezével 
teremtette meg a polgári demok-
rácia kereteit, és amely az utóbbi 
két háborúban 2,5 millió honfitár-
sát veszítette el, megérte, hogy 
egy felsőbb utasításra összeálló 
pártbizottság döntse el, hogy az 
új Jugoszláviában eltöltött négy 
évtized után egyedül neki, a szerb 
népnek nincs saját állama.”

Pro Minoritate, 1999. Tél. 
110–111.
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1983-ban szétverték a vajdasági magyarok kul-
turális életében progresszív szerepet játszó, 
Sziveri János vezette Új Symposion szerkesz-
tőségét. A Milošević vezette szerb elit az 1988-
as  „joghurtforradalmat” követően, 1989-ben 
fölszámolta a koszovói és vajdasági tartományi 
autonómiát. Jugoszláviában 1989 előtt nem 
került sor a magyar kisebbségi különérdekek 
intézményesítésére. A Vajdasági Autonóm Tar-
tomány időszakában a Major Nándor, a vajda-
sági autonómia utolsó vezetője által irányított 
magyar politikai elit a tartományi autonómián 

és a  jugoszlavizmuson keresztül igyekezett 
érvényesíteni a magyarság érdekeit.

A Csehszlovákiában és Romániában 
a magyar kisebbséggel szemben folytatott poli-
tika egyre nagyobb gondot jelentett a  szocia-
lista táboron belüli egységet megőrizni próbáló 
magyar külpolitikának. Ilyen körülmények 
között a  Magyar Szocialista Munkáspárt 
megpróbálta újrafogalmazni a  lenini nemzeti-
ségpolitika alaptételeit, hangoztatva a kisebb-
ségiek hídszerepét a Magyarország és a szom-
szédos országok közötti kapcsolattartásban. 

1978 áprilisában Duray Miklós 
a magyar iskolák kétnyelvűsítése  
elleni tiltakozás céljából meg-
szervezi a Csehszlovákiai Magyar 
Nemzetiség (1979 őszétől: Ki-
sebbség) Jogvédő Bizottságát. 
1982. március Nagyváradon 
elkészül az Ellenpontok című 
szamizdat folyóirat első száma 
(1981. decemberi dátummal). 
Szerkeszti: Ara-Kovács Attila, 
Tóth Károly és Szőcs Géza.  
1983 tavaszán Püski Sándor New 
York-i kiadójánál megjelent Du-
ray Miklós Kutyaszorító című ön-
életrajzi esszéje.
1984. május 10. Másodszor is le-
tartóztatták Duray Miklóst. Nem-
zetközi tiltakozásra egy év múlva 
helyezik szabadlábra.
1988. augusztus Aradon tárgyal 
Grósz Károly, az MSZMP főtitká-
ra, a  minisztertanács elnöke és 
Nicolae Ceauşescu, az RKP főtit-
kára, államelnök. 
1989. október 4. A  magyar 
külügyminisztérium diplomá-
ciai úton tiltakozik azért, mert 
 Románia kormánya nem engedé-
lyezte az október 6-i megemléke-
zést Aradon. Október 6-án Szűts 
Pál nagykövet – bár a  környéket 
lezárták – el tudja helyezni az 
emlékhelynél koszorúját. 
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Tudja-e?

 � Leonyid Brezsnyev szovjet pártfőtitkár 
személyi kultusza annyira erős volt, hogy 
1979-ben a  „dolgozók követelésének” ürü-
gyén irodalmi Lenin-díjat kapott, amit még 
J. V. Sztálin sem adott magának. A Kis föld, 
az Újjászületés és a  Szűzföld című köny-
vei egyes szám első személyben adják elő 
Brezsnyev hőstetteit a  háborúban, az ipar 
és a mezőgazdaság frontján. A díjjal gyakor-
latilag a főtitkár Brezsnyevet nyilvánították 
az ország egyik legjobb írójának. A  három 
művet iskolai fakultáció keretében tanítot-
ták az oktatási intézményekben.

 � A  jugoszláv vezetésnek nemzetiségi 
szempontból az albánok jelentették a  leg-
nagyobb gondot. A  Koszovó tartományban 
többségben elő albánok több, emberéletet is 
követelő tüntetéssel fejezték ki nemtetszé-
süket a belgrádi döntésekkel szemben. Tün-
tetésekre került sor 1966-ban, 1968-ban, 
majd 1981-ben, amely halálos áldozatokkal 
járt. A  koszovói autonómia felszámolása 
után, 1989-ben pedig fegyveres összecsa-
pásokra került sor a  hadsereg és az albán 
ellenállók között.


