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Elõszó 

 

 

Nagy örömömre szolgált Területi és egyházi autonómia a történeti Magyarországon cimû 

müvének a kiadatása és tanári segédkönyvként való elismertetése.Segédkönyv ez a javából nem 

csupán a tankönyvirodalom terén, de legalább annyira a mi számunkra is, akik a történelmi  

Magyarország elszakitott területein elorzott vagy megcsonkitott egyházi és nemzeti közösségi 

autonómiá-nk és nemzeti közösségi autonómiánk korszerü formában való helyreállításán  

fáradozunk. Hálát adok Istennek és köszönet a szerzõnek azért, hogy váratlan módon és helyről, 

nem várt időben érkezett komoly eszmei-történelmi-elméleti segítség törekvéseink 

alátámasztása és autonómiaelképzeléseink jobb és "gyökeresebb" megalapozása 

érdekében. 
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                             1. AZ  AUTONÓMIA  LÉTJOGOSULTSÁGA  
 
 

A demokráciákban - Arisztotelész szerint - "a legfõbb hatalom a népé", ami  elméletben 

azt jelenti, hogy a hatalmat a nép egésze gyakorolja - és nem valamely csoportja, része. 

Ennek ellenére nem csak a klasszikus kor demokráciája nem adott polgárjogot az 

idegenekenek (görögöknél a metoikoszoknak), és a nem államalkotó etnikumok helyzete 

lényegében késõbb sem változott. 

Bár a nemzetállamok a XIX. .században alakultak ki, a történelem kezdetétõl küzdöttek a 

népek és népcsoportok az identitásuk megõrzéséhez szükséges közigazgatási, gazdasági, 

kulturális (vallási és nyelvi) különállásukért. . 

 

Anglia attól az idõponttól kezdve, hogy Walest, Skóciát, Írországot magához csatolta a 

közigazgatási önállóságuk felszámolására és nyelvi asszimilálásukra törekedett. Ennek 

része volt az egyházügyük is, csupán a skót presbitériánusok rendelkeztek némi 

önállósággal. Az 1536-ban Anglia és Wales egyesitését kimondó törvény megtiltotta 

a walesi nyelv használatát hivatalos ügyekben. 1616-ban I. Jakab külön törvényben 

tiltotta meg Skóciában a gael nyelven való beszédet. 

1870-ben az oktatási törvény eltíltotta a walesi nyelv iskolai használatát. (Ha rajtakapták 

a gyereket, hogy walesit beszélt, nehéz fajármot akasztottak a nyakába "nem walesiül" 

felirattal.) 

Miután Wales, Skócia és Írország egyesült Angliával, az autonóm fejlõdésnek csupán 

néhány jellemzõje maradt fent: 1536 után,  az angol - walesi egyesülést követõen Wales 

teljesen betagolódott az angol államba, de az önálló walesi kulturális hagyományok a mai 

napig fennmaradtak. Az angol-skót egyesülés (1707. Egyezmény az egyesülésrõl) nem 

jelentett teljes asszimilációt, mert Skócia egyházi autonómiáját meghagyták. Ez 

biztosította a presbitériális egyház létét, továbbá a skót jogrendszernek és törvénykezési 

gyakorlatnak a fenntartását. A centralizáló középkori államvezetésnek esett áldozatul 



Franciaországban a XVI. századi vallásháboruktól kezdődően a helyi parlamentek 

mögé rejtező területi különállás.  Már 1539-ben államnyelvvé tette I. Ferenc (1515-

1547) a franciát, s a folyamatot mintegy betetőzte az egységet teremtő  francia 

forradalom a breton, baszk, német, olasz és flamand nyelv betiltásával.  

 
A nagy francia forradalom hitt abban, hogy az emberi és polgári jogok 

megfogalmazásával, az egyéni jogok deklarálásával létrejöhet a demokrácia. Ma látjuk, 

hogy mennyire bonyolult, csoportérdekeket ütköztetõ, érdekegyeztetési mechanizmuson 

keresztül, kompromisszumokkal születhet csak meg egy törvény. A mai gyakorlat 

azonban azt mutatja, hogy a hatalmat gyakorlók  is valamilyen csoportérdeket  

(pl.gazdasági lobbyk) képviselnek. 

 

Ha feltesszük a kérdést, hogy a munkaadói (vállalkozói), munkavállalói (szakszervezeti)  

és kormányzati oldalon vajon minden érdekcsoportot meghallgatunk-e, be kell látni, hogy 

hagyományosan itt a gazdasági és szociális szinten szervezõdõ csoportok érdekei 

ütköztethetõk csak - míg az etnikai oldal - azaz az etnikai megközelítés - e rendszerbe 

nem illeszthetõ be. 

 

Megoldás persze lenne: az etnikai alapon létrejövõ regionális vagy területi autonómiák 

rendszere, amint napjainkban ez néhány nyugat-európai országban történelmileg 

beigazolódik . 

Amikor az l789-es forradalom eredményeképp mindenki polgárrá lett, s eltûntek a 

bíráskodásban, adózásban és minden másban meglévõ egyenlõtlenségek, egyben a 

kiváltságokkal együtt eltörölték a csoportérdekek regionális szintû érvényesítését is. A 

különböző kiváltságos csoportokkal tagolt társadalom helyébe azonos jogú és 

kötelezettségű egyéneket állítottak. Az egyenlő polgároknak lakhelyül szolgáló 

közigazgatási és településformákra (megye, város, falu) egységesen modern 

közigazgatási rendszert terveztek. Így számolta föl a modern polgári állam az emberek 

közti egyenlőtlenséggel együtt a regionálisan elhelyezkedő kisebbségi népcsoportok 

kollektív érdekvédelmének lehetőségét is. 

(Magyarországon ennek helyébe az egyházi autonómiát engedte kiteljesedni a Habsburg-

kormányzat, ami egyfajta kulturális és gazdasági önszervezõdésnek is bizonyos mértékig 

kereteket tudott biztosítani.) 

 



Vagyis: a modern állam a kiváltságolt csoportok helyett az egyént állította szembe az  

állammal. Nem ismerte föl az egyéni jogok korlátolt érvényesülési lehetõségét akkor, 

amikor a többségi nemzettel szemben a kisebbségi etnikum magát speciális 

intézményeivel már nem védheti meg. A polgár tehát adófizető - de adójáért cserébe 

nem kapja meg azokat a jogokat, amelyeket a többséghez tartozó, mint a hatalmat  

gyakorló etnikum tagja élvez, aki így kollektív jogokkkal élhet, míg a kisebbséghez 

tartozó nem. Érdekei a többségével csak bizonyos mértékig egyeznek meg: anyanyelv-

használata, iskolái, identitása megőrzéséhez közösségként kell léteznie. 

 

 

Magyarországon, ahol a külső támadás veszélye a kezdetektől állandó fenyegettetést 

jelentett (kun, tatár, török és egyéb betörések formájában), a középkori uralkodók 

különböző privilégiumokkal telepítették le az újonnan érkező közösségeket. E 

kiváltságok különbözhettek egymástól függően attól a szereptől, amelyet a beköltözők 

a gazdaságban (hospesek) illetve a határvédelemben játszottak. A székely-magyarok, a 

besenyők, a kunok, a jászok, a szászok és a horvátok területi autonómiát kaptak 

(aminek az angol politikai gyakorlatban az un."home rule" felel meg). Az olyan katonai 

szolgálatért cserébe kapott területi autonómia különböző típusainak megvalósulása a 

történeti Magyarországon, mint például az alulról választott tisztviselőkkel működtetett 

székely és szász székek, illetve a szász universitas, a kun és jász kerületek léte 

lehetőséget nyújtott a különböző népcsoportoknak, hogy megszervezzék a saját 

önigazgatásukat és megvédjék azok kereteit fölhasználva saját érdekeiket.  

A rendiségben olyan autonómiájuk volt a szászoknak, amely kizárta, hogy az egykori 

Magyarországon (illetve az erdélyi fejedelemségben) mai értelemben véve nemzeti 

kisebbségnek tekinthetnénk õket. II.József kezdte előjogaikat megnyirbálni, a polgári 

állam szüntette meg a különállásukat 1868-ban, és tette a rendi függetlenséget és 

jogegyenlőséget élvező népcsoportot nemzetiséggé, egyidejűleg identitásában 

veszélyeztetett etnikummá. 

A legteljesebb autonómiával a horvátok rendelkeztek, hiszen Horvátországot a magyar 

királyok évszázadokon keresztül társországként kezelték. Mivel a románok, szerbek saját 

- de a török fennhatósága alatt lévõ - országokkal birtak Magyarország határain túl a 

XVI-XVIII.században, amikor tömegesen vándoroltak be illetõleg telepíttettek be 

Magyarországra, csak egyházi autonómiát nyertek. (I.Lipót maga is elõször csak 

ideiglenes megoldásnak tekintette a betelepítést, mivel az oszmán törökök Balkánról való 

közeli kiûzésében reménykedett.) Az ország északkeleti részén a rutén népesség nagyon 

szegény volt, s kezdettõl  a magyar jobbágyokkal együtt élve harcolt földbirtokosai ellen. 



Nemzettudatuk a XIX. századra formálódott ki, hasonlóképp a szlovákokhoz, ahol a 

folyamat  a cseh nyelvtõl elkülönülõ és azzal szemben önálló, szlovák nyelvért folyó 

küzdelemmel kezdõdött. 

Speciális  a XVIII. században is csak a 30-40.000 fõt számláló cigányság és az akkor 

80.000 fõnyi zsidóság helyzete. Mindazonáltal sikertelen kísérletek  történtek a cigányok 

privilégiumokkal történõ betelepítésére. A zsidóbetelepedések nagy hulláma a 

századfordulóra tehetõ, az emancipációs - 1867 - és az egyenjogúsító - 1895 - törvények 

hatásaként  számuk  a  századfordulón  542. 000 fõ1. 

 

A XIX. század végére kiteljesedõ magyar és svájci autonóm formák hosszú történelmi 

fejlõdés eredményei, és eltérnek az általános európai gyakorlattól. 

 Érdemes tehát a továbbiakban áttekinteni az európai kisebbségek által bejárt utat (3. 

fejezet) és a kisebbségi kérdés ettõl eltérõ magyarországi kezelését (2.fejezet). Az európai 

példák közül kiemelem a skót, walesi és ír kisebbség autonómiához vezetõ útját 

(4.fejezet): E folyamat napjainkban nyeri el végkifejletét, s azt példázza, hogy akkor 

amikor az  általános európai politikai gyakorlat csak az egyéni - és nem  kollektív - jogok 

gyakorlását ismeri el, e kereteket kihasználva igenis ki lehet harcolni az autonómiát - 

évtizedes polgárjogi küzdelemmel. 



 

 

 

2. TERÜLETI ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA A TÖRTÉNETI      

               MAGYARORSZÁGON        

   

 

 

2. 1.Területi autonómia   

(Önigazgatás közösségenként, népcsoportonként) 

 

Szent István (997-1038) fogalmazza meg  fia, Imre herceg számára Intelmei-ben, hogy 

pártfogolni szükséges a jövevényeket, idegeneket, "mert az egynyelvû, egyszokású 

ország gyenge és esendõ". Az önkormányzás alábbi, feudalizmus korabeli példái azt 

mutatják be, hogy az adott etnikumhoz tartozó helyi vagy regionális  csoportok saját 

képviselõikkel hogyan gyakorolták a helyi igazgatást, megõrizve sokáig a közösség 

különállását, saját jogszokásaikat, hagyományaikat - miközben beilleszkedtek az 

országnak mint egésznek a kormányzatába. 

 

A területi autonómia különféle formáit, fokozatait katonáskodásért, határvédelemért 

(tatárral, törökkel szemben) nyerik a különféle népek, népcsoportok (besenyõk, 

izmaeliták, székelyek, kunok). Míg tehát a magyarok lakta területeket a megyerendszerbe 

szervezik,  a szászság, székelység és a kunok külön önálló közigazgatási egységekbe 

rendezve élnek. (Az újonnan meghódított délszláv  területek mint bánságok csatoltatnak 

Magyarországhoz.) Bocskai István e mintára a "székelyek szabadságával" nemesíti 

meg az l604-6-os szabadságharcban részt vevő hajdúkat. A betelepítések, 

betelepedések következtében Magyarország népei ("nemzetiségei") a középkor végén a 

lakosság 20-25%-át tették ki. Szűcs Jenő történész hivatkozik egy korabeli  belga 

krónikára, mely a magyarországi vallonok 1447. évi liége-i látogatásakor tett 

elbeszélését idézi: miszerint őseiknek a magyar király földet adott, s lelkükre kötötte, 

hogy anyanyelvüket ne feledjék el.2 

. 



Szent László és Könyves Kálmán a XI. században, egyházi (vallási) ösztökélésre ugyan, 

megpróbálkoztak a mohamedánok keresztény hitre térítésével, de a "böszörmények" zárt 

településekként ispánjaik és véneik alatt élvén (villae Ismaelitarum) ellenálltak. II. Géza 

király korában a XII. században Abu Hamid al Andalusi  királyi engedéllyel 

magyarázhatta nekik a Koránt.3 

 

 

A telepesfalvak a magyar környezetben a XIII. században lassú asszimilációnak indulnak. 

Hasonló a folyamat a vallonok, besenyõk esetében is. A kunoknál mindez a XV. 

században játszódik le, de különállásuk nyomai néprajzilag a 18-19. században is 

kimutathatók. 

 

 

 

      S Z É K E L Y E K 

 

Magukat Attila hunjai utódainak tartják. Az eredetük ma is vita tárgya. 

A honfoglalás korában már magyarul beszéltek. Történetírásunk a volgai bolgár-türk 

eredet felé hajlik. A magyarokhoz csatlakozó nép a honfoglalást megelõzõ 894. évi 

csatározások során maradt a Kárpát-medencében a Körösök vidékén. Késõbbi belharcok 

következtében  egy részüket a nyugati határszélre telepítették gyepûvédõ népként.4 

 

A székelység zömét a magyar királyok a XIII. század elejéig telepítették  át  mai helyükre, 

az un. Székelyföldre - határvédõ népként - összefüggésben II. András intézkedéseivel. A 

szászok erdélyi autonóm területének megszervezésével egy időben az ott élő népeket  

(Szászváros-Háromszék vidékéről) ettől keletre áttelepítette. Kiváltságaikat a király (a 

vajda, majd a fejedelem)  hadaiban teljesített szolgálatukért kapták.5 

 



Területi autonómia 

 

Önálló közigazgatási egységeik: a székek, szemben a jobbágy-földesúri kötöttségben 

élõket összefogó vármegyékkel. 

 

A székek gazdasági, katonai, igazságszolgáltatási funkciókat láttak el a communitas, a 

közösség felett. Élükön a nemzetségi bírák  álltak, akik régen a nemzetségi gyûléseken 

bíráskodtak. A székbíró mellett ott volt a hadnagy (kapitány), a szék katonai 

parancsnoka, hadügyben bírája. Ketten voltak a szék vezetõi. A székbíró és a hadnagy 

volt a birtokjog nyilvántartója, a királyi parancsok végrehajtója, s a birtokba iktatásnál is 

õk szerepeltek.(Ius regium a Székelyföldön nem volt.)  

Mellettük álltak tanácsadóként és bírótársként az elõkelõ székelyek consul vagy senior 

néven. A XV. századtól esküdtekkel bõvül a szék vezérkara. Késõbb a seniorok mellé 12, 

sõt 24 esküdtet is választottak, akiknek fele ritkábban kétharmada közszékely volt. 

 

A tisztségviselõket választották, kivéve a székelyispánt, aki a székely haderõ 

vezetõjeként a székelység képviselõje az erdélyi vajda (késõbb a fejedelem) udvarában, 

tehát a fejedelmi tanács tagja: az ország zászlósurai közé tartozik.  Itélkezik, feladata a 

haderõ szervezése és vezetése. Idõnként ellenõrizte, hogy a székeshadnagy vagy a 

kapitány hogyan szervezte és képezte ki a hadsereget. Felügyelt a királyi jövedelmekre 

(ökörsütés, várbirtokok, bányák erdõségek, határszéli harmincadok haszna). 

Beiktatásakor esküt kellett tennie a székely szabadság és Székelyföld 

megoltalmazására. Ezután adták át neki a hatalom jelvényeit: zászlót, botot és szablyát. 

 

Az ítélkezés rendje, az ügyek fellebbvitelének módja jelzi a székek közötti függő 

viszonyt  (hierarchiát): 

           király  ( a király elé csak a 3 forintnál nagyobb értékű birtokperek   

        vihetők),  

           székelyispán, 

           elsõ szék, 

           anyaszék, 

            fiúszék. 

 



A településforma egyben  katonai besorolást  jelentett. 

A legkisebb települési egység a "tízes" volt. Õnálló életet éltek. Élükön állt a tízesbíró. A 

tízesek mint gazdasági sejtek mûködtek, közösen végezték a mezei munkákat, az 

állattartást. A közösen mûvelt földet újra elosztották maguk között esetleg erdõirtással 

növelték, ha szükséges volt. A vérrokonok egymás mellett éltek és harcoltak. (Bethlen 

Gábor fejedelem idejétõl - 1613-29 - hadba szálláskor közös szekérre rakodott egy-egy 

tízes.) 

 

A XVI. századra a székelység, a korábbi közös birtoklás ellenére, erõsen tagozódott. 

 

Vagyonuk, társadalmi tagozódásuk  szerint viselhették a tisztségeket : 

       nemes (primor), 

       lófő (primipilus) -  örökölt  birtoka van, tisztségekre választják,     

   gyalogrendű (pixidarius)  - a közösség tagja, beválasztható az esküdtek         

          közé.6 

Eredetileg azokat, akik 3 lovast tudtak kiállítani, a fõemberek (primorok) közé 

azámították. Az, aki csak 1 lóval vonult ki, lófõ (primipilus) nevet kapott. A lófõ név 

onnan ered, hogy sorban állva a lovak fejét számolták össze. A gyalogos székelyt 

darabontnak  (pixidarius) vagy közszékelynek nevezték. 

 

A társadalmi különbségek szerint a Székelyföldön egész pontosan meghatározták a 

jegyruha összegét, melyet a võlegény adott menyasszonyának (1555-bõl):6 

                        primortól jár             24 Ft 

                        lófõtõl                      12 Ft 

                        darabonttól               6 Ft 

                        paraszt székelytõl     3 Ft 

 

Kiváltságaik: 

 

A székelység nemzetgyûlésein önállóan szabályozhatta belsõ életét. Adót nem fizetett, de 

a királynak járó alkalmi ökörajándék (az állomány 1/6-od része) a katonaság táplálását 

szolgálta. A székely jószág nem szállt vissza a kincstárra, magszakadás esetén a 

szomszéd örökölt. Egyébként a fiú örökölte az ingatlant, s ha nem volt, csak leány, akkor 

a "fiú-leány" örökölt mindent. (Pl.: Apor Ilona  "fiú-leánynak" két férje volt, 

mindegyiktõl egy-egy fia született. Õk anyjuk családnevét örökítik a birtokkal együtt 

mint Apor  László és Apor Mihály).7 



 

Adómentességüket I. Lipót (l640-l705) császár és magyar király (1657-1705) 

erõsítette meg oklevelében (Diploma Leopoldinum) 1691-ben. 

 

Mária Terézia (1740-80) idején a székelyek egy részét határõrségbe szervezték, és 

kiváltságaikat fokozatosan megcsonkították, ami véres összetûzésekhez (madéfalvi 

veszedelem)  vezetett. A madéfalvi veszedelem után 1763-64-ben egész falvak lakossága 

vándorol részben Moldvába, de nagyobb részt Bukovinába. (Az elsõ nagyobb kitelepülést 

II. András idejére teszik, majd IV. Béla  a tatárok elleni védekezésül telepít magyarokat a 

Kárpátokon túlra, de a szivárgás a késõbbi viharos történelmi periódusokban 

felerősödik.) Ezt a magyar nyelvü etnikumot, amely a középkorban a moldvai és 

havasalföldi területeken a románok közé települt, csángóknak nevezik. (Identitásuk 

megőrzését a XIX. századi Romániában megnehezítette, hogy egyetlen iskolájuk sem 

volt, amelyben magyar nyelven tanulhattak volna.)  

 

Az 1848-49. évi szabadságharcot követõen az osztrák közigazgatás elõször katonai 

kerületeket szervezett az országban, majd 1854-tõl polgári közigazgatást vezettek be. 

1876-tól, az egységes polgári közigazgatás kialakításától  különállásuk  megszünik. 

 

Századforduló: 

 

A kiegyezés után ugyan megnövekszik a  Székelyföld iránt az érdeklõdés, felismerik a 

mostoha természeti adottságú terület elmaradottságát, gazdasági fejletlenségét, számos 

kezdeményezés indul (vasútépítés, iskolaügy fejlesztése, kisipar védelme, gazdakörök, 

szövetkezeti mozgalmak, kedvezményes vetõmagakciók stb.), ami némileg  javítja 

gazdasági  helyzetüket, azonban  mindez  kevésnek  bizonyul.8 

 

 

 

 



     B E S E N Y Ő K 9 

 

 

A Kárpát-medencébe a X. század második felétõl a XII. század elejéig tartott 

bevándorlásuk. Fõképp a széleken, Nyugat-Magyarországon, Felvidéken, Fejér és Tolna 

megyében telepítették le õket. A könnyűfegyverzetű mozgékony lovas íjászokra a 

határvédelemben számítottak a királyok. Kiváltságaikról az 1224. évi árpási 

kiváltságlevél tájékoztat: 

 

Legfõbb elöljárójuk a nádorispán (igazgatási és bírói feladatkörrel), õ nevezte ki a 

besenyõk ispánjait, akik háború esetén hadba vezették a népet. 

 

Társadalmi tagozódásuk:  

                  nádorispán, 

                  ispán, 

                  udvarispánok (curialis comes: tanácsadás, bíráskodás),                                                                  

jobbágyok (iobbagiones: tisztségviselők). 

 Aki a közösséghez tartozott, de nem tudott katonáskodni, pénzzel megválthatta 

magát. A XV. századra a magyar társadalom különféle rétegeibe beolvadva 

(köznemesség,  jobbágyság) felhagytak viseletükkel, különállásukkal. 

 

 

 

 

        K U N O K,   J Á S Z O K 10 

 

 

Az Árpád-korban beköltõzõ idegenek, hospesek között találjuk a jászkunokat,   a török 

eredetû nyelvet beszélõ  kunokat és az alán eredetû és iráni nyelvet beszélõ  jászokat.  

 

A Belsõ-Ázsiából Kelet-Európába érkezõ török kunok a XI. és XIII. század közötti 

idõben hatalmas birodalmat hoznak létre a Kaspi-tengertõl a Kárpátokig nyúló óriási 

földterületen. A kunok mintegy kétévszázados déloroszországi uralmának a XIII. század 

elsõ felében a mongol Batu kánnak seregei vetnek véget.  A legnyugatabbra esõ kun 

törzsek sorsa is megpecsételõdik a Kalka-folyó mellett Dzsingisz kántól elszenvedett 

vereséggel (1223). 



A kun törzsszövetség nyugati törzsei Köten kánnak vezetésével a Balkánra vonulnak, 

onnan pedig Magyarországra kérnek bebocsátást. 1239-ben  be is költöznek, de az idegen 

(nomád) lakosok és a letelepedett magyar jobbágyok, földesurak közötti összeütközések 

állandósultak, végül merénylõk Kötönyt is meggyilkolták,  mire népe pusztítva, rabolva  

hagyta el  az országot.     

A megállapodás értelmében fegyveres  szolgálatért  cserébe, új szállásterületeiken  

(Duna-Tisza köze)  is megtarthatták nemzetségi kereteiket,  bár a letelepedett életmódot 

és a keresztény hitre  áttérést is követelte a király.                                                                                              

. 

A tatárjárás után, 1243 körül IV. Béla  magyar király visszahívta az 1241-ben eltávozott  

kunokat, és a tatárjáráskor elnéptelenedett Duna-Tisza közére, valamint a Szolnok és  

Debrecen közti  részekre (a késõbbi  Nagy- és Kiskunságba)  telepíti õket. Csak a 

fejedelmi  nemzetség szálláshelye volt a királyi udvar közelében. Hét betelepülõ 

nemzetségük volt. IV. Béla eredetileg a Körösök és a Maros  Temes vidékén is telepítette 

őket, biztosítva hagyományos életkereteiket és szokásrendjüket. Tíz kun főember nomád 

ceremónia keretében "népük szokása szerint" tette le az esküt, hogy a  "magyarok 

földjét a  király híveiként a tatárokkal és  más  népekkel  szemben megvédik"   (1246 

).11  

 1279-ben IV. Lászlótól a Temes-Maros-Körös és a Duna-Tisza közén, valamint a 

Mezőföldön autonom szállásterületet kaptak katonai szolgálatukért. 

A kunokkal  együtt  Magyarországra jönnek és a késõbbi Jászságban telepednek le az 

alán eredetû  jászok is. Fennmaradt Károly Róbert  (1308-1342) magyar király 1323. 

évi oklevele, melyben a jászok a katonai szolgálatért önkormányzatot és egyéb jogokat 

kaptak. Bár kiváltságaikat többször elveszítették  (1514, 1526, 1702), később újakat 

szereztek. Nyelvi és népi beolvadásuk után területi autonómiájuk, illetve az annak 

visszaszerzéséért  folytatott  küzdelem kovácsolta össze és tette öntudatossá a Jászság  

lakóit.12 

 

A kunok favázas nemezsátrakban laktak, hatalmas méneseiket, nyájaikat, gulyáikat 

legeltetve gyakra tévedtek tilosba, a szomszédos fõúri legelõkre, szántókra. Viszonylag 

állandóbb téli szállásaikból csupán a XV. század elején keletkeznek az elsõ faluk, s 

épülnek fel bennük az elsõ templomok. 

A kun és jász székek a nemzetségi területekbõl a XV. századra alakultak ki és bírói 

szerepük volt. A kiküldött bírák ítélõszéke valószínûleg ott lehetett, ahol késõbb a kun, 

jász székek központjai kifejlõdtek, és a székeket róluk nevezték el.13 A székek 



universitasba, illetőleg kerületbe szerveződtek. A szállások és székek élén a 

kapitányok,  fölöttük pedig a nádor állt. 

 

A törzsi-nemzetiségi vezetõk (szálláskapitányok) a nemzetségi földeket igyekeztek 

magánbirtokká alakitani, igy a szálláskapitányság intézménye a XV. században annyira 

egyenértékûvé vált a nemesi  birtoklással, hogy már lányokat  is fiúsítottak  benne.  

A kunok a rendi társadalomban a királynõ népei,  szolgálataikkal  bizonyos  autonómiát  

biztosítanak  maguknak.14 

 

XVIII.század: újratelepülés. Egy-egy falu- vagy városrészt foglaltak el az egy hadba, 

rokonságba tartozó családok. A föld kiosztása utcánként és házsoronként történt.  

Kollonich bíboros ajánlotta a hármas kun kerületet a német lovagrend figyelmébe, amely 

megvette, de a jobbágysorba kerülõk közösségi autonóm szervezeten keresztül adóztak. 

A Habsburg-udvar és a lovagrend közötti szerzõdés fosztja meg a Hármas Kerületet a 

korábbi évszázadokban szerzett kiváltságaitól, ezért álltak a kunok Rákóczi zászlaja alá. 

Fenntartották a közösségi birtoklást, földhasználatot. Itt nem alakult ki a jobbágytelek, 

vagyis az egyéni használatú földtulajdon. Földügyeiket községi elöljáróik intézték. A 

XVIII. század elejei autonómiájukat a közösség tagjaiként élvezték. Maguk közül 

választott vezetőségük gazdasági, politikai szervezetként müködött.  A Rákóczi-

szabadságharcot lezáró szatmári béke is utal arra, hogy jogi helyzetüket rendezni kell.  

 

A szatmári béke  szerint: "A jászok, kunok, hajdúk és városaik kiváltságai, amennyiben 

az ország törvényei ellenére sértettnek fognak felismertetni, annyiban az országgyûlés  

jövõre eltávolítani  fogja  azokat."  

 .  

Az 1740-es évek közepén a jászkunság lakói kérvényezték  régi jogaik helyreállítását, 

felajánlva, hogy kifizetik a zálog összegét. Ezt  elfogadva 



Mária Terézia magyar királynő 1745-ben kiváltságlevelet adott ki, amely  a hármas 

kerület közjogi életét szabályozza, és másfél száz évre megszabja az itteni lakosok 

életének rendjét: 

- bírói: a nádor (kunok bírája és kapitánya) és  saját  bíráik, 

- országon  belül  vámtól  mentesség, 

- bíróválasztás: a  nádori  kapitányt  közéjük  a  nádor  jelöli ki,  

- kapitányaikat, ülnökeiket, kerületi tisztjeiket, a helységek bíráit az illetõ helységek   

maguk  választják  -  a nádori  kapitány  elnöklete  alatt,         

- maguk szabják meg, hogy kit fogadnak maguk közé a terhek elosztásával, 

- a jászkun kerületek összes lakói, és lakosai kiváltságai, kedvezményei, egyenlõ 

feltételekhez  kötöttek legyenek, egyenlõ mentességet és kiváltságot élvezzenek. 

 

A jászkunság 1751-re kifizette a zálogösszeget. Az  1751. évi  XXV. tc  biztosítja 

kiváltságaik életbelépését. A községeken belül ki-ki anyagi erejéhez képest vállalt részt a 

váltságösszeg elõteremtésébõl. Akik erre nem voltak képesek, birtoktalanul maradtak, és 

sokan közülük a töröktõl visszafoglalt délvidéken kerestek megélhetést. 

Az a kollektív szabadság, amelyet a Nagykunság népe a visszaváltással (redemptio) nyert, 

100 évvel megelõzte az általános magyar fejlõdést, a jobbágyfelszabadítást. 

  

A jász kerület 1876-ban szûnt meg, s tagolódott be a vármegyerendszerbe.   

 

 

Egyház, vallás, anyanyelv: 

 

Az 1227-ben Havasalföldön letelepedett kunok egyik fejedelme, Barc és népe (15.000 fõ) 

felvette a kereszténységet. IV. Béla megszervezte a milkói kun püspökséget, hogy 

ortodoxról a római kereszténységre téritse át õket.15 A hazánkba menekülő jászok a 

bizánci keresztény vallást követték.16 IV. Kun László (1272-1290) király maga is 

támogatta a bizánci keleti rítus terjedését.  Amint a XV. századra befejeződik a 

Kárpátokon túl élő pogány jászok térítése,  s az országon  belüli  jászok  áttérnek a 

latin rítusra.17 

 



A hódoltság korában és a reformáció hazai terjedésének idején még él a kun nyelv. Egy 

XVI. századi török utazó és történetíró, az 1558-ban hazánkban járt Seyh Ali ugyanis azt 

írja, hogy viseletükben tatárok és közülük sokan "tatárul" is beszélnek. (Az oszmán-

törökök tatárnak neveztek minden olyan török népet, akik nyelve különbözött az 

övékétõl.) Nyílvánvaló, hogy a kun nyelvrõl, viseletrõl tudósít a történetíró. A kunok a 

török hódoltság korában földönfutóvá váltak. Jórészük az állandó zaklatások elõl a 

kunsági és környéki nádasokban, mocsarakban talál menedéket, másrészük 

szülőföldjüket elhagyva távolabbra menekül. Elmagyarosodásukat a bújdosásban 

eltöltött évek mellett a hazatértükkor velük tartó és közéjük telepedő magyarok is 

nagyban segítették. A kun nyelv Magyarországon kb. a XVII. század derekára hal ki és 

enyészik el teljesen. (A Balkánon maradt kunok hamarabb elfelejtik régi kun nyelvüket, 

mint magyarországi testvéreik. Szétszórt, egymástól távol eső településeiken - 

kiváltságok híján - egyre inkább kisebbségbe kerülnek, s igen rövid idõ alatt 

felszívódnak a kialkuló román és bolgár etnikumban. A mongolok által meghódított 

területeken maradnak meg kun anyanyelvûeknek, de az Arany Horda fennhatósága alatt 

már krími tatároknak, kazáni tatároknak nevezték.) A kunok nyelve a török nyelvek kun-

kipcsak ágába tartozik; vele együtt a régi török nyelvek közül a besenyõt is ebbe a 

csoportba soroljuk. 

A hazai kun nyelvemlékeket két nagy csoportban, a szövegemlékek és a 

szórványemlékek csoportjában tartjuk számon. A szövegemlékek között a legbecsesebb a 

miatyánk kun fordítása, melyet a 70-es évek idõsebb nemzedéke még ismerte. 

Valószínüleg a reformáció korában vagy nem sokkal utána készült a fordítás, és a XVII. 

század végén, vagy a XVIII. század elején jegyezhették le. (A gyermekversek, mondókák 

részben a kunsági múzeumok adattáraiban lelhetõk fel, illetve gyûjtöknél vannak.) A 

szórvány emlékek közé tartozik az oklevelekben, kunsági városok anyakönyveiben 

feljegyzett személy- és helynevek, családi nevek, földrajzi nevek.18 

 

 

 

 



        E R D É  L Y I   S ZÁ S Z OK 

 

Miután a határsávokat (gyepû) elõretolták, a gyepûelvére, azaz a királyi földre való 

betelepülést Erdélyben engedélyezték, az ún. szászok legalább 3 hullámban érkeztek a 

helynevek tanúsága szerint. (Az elsõ hullámnál a "németi" utótag  utal erre Szatmár, 

Bihar vidékén: a másodiknál a  "szász".) A szászság  3 nagy csoportban telepedett meg. 

Az 1. csoport Szebenben és vidékén helyezkedett el, a 2. a Barcaságban vetette meg a 

lábát, míg a 3. Besztercét és környékét népesítette be.  

 

A Nagyszeben vidéki szászokat II. Géza magyar király (1141-1162) telepíti.19 

Feladatuk:  a sókitermelés javítása, a végvárrendszer, a gazdaság erősítése,  az 

aranybányászat az Erdélyi-Érchegységben.  

 

II. Endre magyar király (1224)  szabadságlevelében területi autonómiát, kollektív 

jogokat  ad a szászoknak (Andreánum). Szeben és vidéke kapja e jogokat, de később a 

környező szász települések is elnyerik, s így jön létre a szász egyetem 

(Nationsuniversitát, "Universitas Nationis Saxonicae in  Transilvania"), melyet 1486-ban 

említenek így előszőr,  s 1868-ig áll fent.20 

 

Jogok    

 

1. Szeben és környéke egy politikai egységet alkotott  és egy  bíró alá tartozott. A 

szászok grófját  elõször a király nevezte ki, majd  azt az egyes székek királybírái 

választották meg. Zsigmond 1402-ben engedélyezte az ispáni  hivatalok  

választással való betöltését. 

2. Csak a területükön élõk közül választhatták a bírót a (nemesek távoltartására). 

3. Évente 500 ezüst márkát fizettek a királynak, és vásáraik vámmentesek voltak. 

4. Országon belül 500, országon kívül 100 páncélost állítottak ki, békében 50 harcost 

tartottak hadrendben. 

5. Papjaikat maguk választották. 

6. Csak a király vagy ispánja ítélkezhetett fölöttük, ha saját bírójuk nem vállalta. 

Szokásjogukat  (Der Sachsen in Siebenbürgen Statua oder eigen Landrecht,  azaz: 

Az erdélyi szászok statutuma avagy önnön országos jogaik) 1853-ig használták, 

ezt váltja fel az osztrák  polgári törvénykönyv. 



7. Erdõk, vizek használatát engedélyezte (legyen az királyi, vagy az oláhoké). Késõbb 

ez átterjedt az öröklésre, az ital- és húskimérés jogára, melyek egy-egy település 

döntési körébe tartoztak. Vásárt szabadon, adó nélkül rendezhettek. 

 

A XIII. sz. végétõl alakulnak ki a földmûvelõk falvaiból  a szász városok. A XIV. 

században a szász székek mint igazságszolgáltatási szervek mûködnek, élükön áll a 

királybíró. Zárt területük legfõbb képviselõje a királyi ispán, aki a vajda (késõbb a 

fejedelem) tanácsának tagja. Mátyás király alatt épül ki a teljes szász önkormányzat: 

amikor megkapták a királybíró megválasztásának jogát, s az erdélyi kiváltságokat minden 

részterületre kiterjesztették. Így az egész szász nép egy közigazgatási-politikai egységet 

alkotott,  melynek élén a szász gróf: a szebeni  polgármester állt.21 

 

1437-ben a Budai Nagy Antal vezette parasztfelkelést csak úgy tudták leverni Erdélyben, 

hogy a kiváltságos rendek, a vármegyei szervezetben élõ magyar nemesség, a székekben 

élõ székelység és a szintén székekben szervezõdõ szászok unióra, szövetségre léptek 

egymással, mely 1848-ig meghatározó maradt. 

 

Törvényeiket 1583-ban Hutter Albert nagyszebeni királybíró összeszedette, s e 

törvénykönyvüket Báthori István (1571-1586) fejedelem, majd I. Lipót (1657-1705)  

császár is megerősítette. 

 

Kifejlett formájában az alábbiak szerint mûködött:22 

A szász székek és vidékek által választott 22 képviselõ évente ülésezett Nagyszebenben, 

élükön a szászok grófjával. Minden szék és vidék élén egy fõtisztviselõ (fõpolgármester 

vagy királybíró) állt, aki a közigazgatást irányította. Második tisztviselõjük a szék vagy a 

vidék bírája volt, aki a törvénykezést vezette. A szabad királyi városokban a 

végrehajtásba bekapcsolódott a mellettük álló tanács is. A székekben (vidékeken) évente 

tartott közgyûléseken választották meg  tisztségviselõiket és követeiket  nemzeti 

gyűléseikre. (A városok, falvak is maguk választhatták meg gyűléseiken 

tisztségviselőiket  vagy a képviselő-testületet.) 

 

A szász autonómiát véglegesen 1876-ban a dualista magyar állam számolta fel. 

 

 

Egyházi szervezet 23 

 



Az, hogy a szászság évszázadokon keresztül megõrizte nyelvét és kultúráját, nemcsak 

közigazgatásbéli önállóságának, felekezeti iskoláinak köszönheti, hanem önálló 

egyházszervezetének is. A papválasztás minden szász közösség saját joga volt. A 

beszolgáltatott tized egy részét a közösségek papjai megtartották maguknak, s a 

fennmaradó résszel pedig a közösség  rendelkezett. Mivel az erdélyi püspök és a szászok 

közötti harc a tizedfizetés kötelezettsége körül a szászok "vereségével" zárult, egyházi 

téren való teljes egyesülésüket a magyar egyházi beosztástól független dékánátusaik 

segítségével igyekezték elérni. Végül a reformáció idején többségük a szervezeti  

különállást  jelentő  evangélikus  vallást  választotta. 

 

Erdélyben 1557-tõl bizosítják  a katolikus, a református vármegyei nemesség, a katolikus 

és református székelység, az evangélikus szászság és az unitárius városi polgárok, fõleg 

tehát az erdélyi rendek részére a 4 vallás szabad használatát. (Tordai országgyülési 

határozatok 1557, 1564,1568) 

 

Az erdélyi szászokat kettõs pajzs védte: a vallás szabad gyakorlása és a szász szervezeti 

privilégiumok. 

 

Fejlõdés a századfordulón24 

 

1867 után a fejlett egyház-  és iskolaszervezetben szorosan együtt élt a tanítóság a 

németországi egyetemeken képzett papsággal, mely segítségére volt a parasztságnak  

gazdálkodása  modernizálásában. 

A népcsoport folyamatosan ki tudott választani magából olyan vezetõket - gyakran 

lelkészeket vagy egyházközségi laikusokat, akik összetartották a mikrotársadalmat, s a 

közösség kifelé egységesen viselkedett. Így váltak értelmiségük útmutatása alapján a 

polgári tulajdont gyümölcsöztetõ, a gazdasági megújulásra érzékeny polgárokká, birtokos 

paraszttá. 

Kézmûvességükbõl a század végére a szász gyáripar: szalámigyárak, sör-, textil-, 

bõrüzemek, szeszgyárak fejlõdtek ki. 

 

A szász bankok sokat áldoztak a kulturális és iskolai élet fejlesztésére. Saját tudományos, 

sport- és kulturális egyleteik mûködtek. Kiemelkedõ egyénisége a kornak Karl Wolff, aki 

a legnagyobb szebeni bank elnöke volt, de dolgozott a városfejlesztésben, falusi 

hitelszövetkezetek alapításán, próbálkozott a németországi tõke  becsalogatásával Erdély 

iparosítása érdekében. 



 

A szászok megtartották városaik vezetését - a felszabaduló román és magyar beköltözés 

dacára, s megõrizték a hivatalos nyelvhasználatot is. 

 

 

 

 

       S Z E P E S S É G I   S Z Á S  Z O K 

 

A szepesi szászok letelepedése nem egyszerre történt. Az elsõ betelepülõk a XII. század 

közepe táján érkeztek. A második betelepülés a tatárjárást követõen IV. Béla  és az õt 

követõ uralkodók tervszerû telepítéséhez fűződik. A királyok  megyényi  erdőségeket, 

műveletlen területeket adományoztak a beköltözőknek. A birtokosokkal szerződő 

soltészek (telepítési vállalkozók)  hívták be a különböző népeket,  köztük a szászokat 

is.25 

 

A szászok a legkülönbözõbb német tartományokból, még Flandriából is jöttek.  A rozs, 

len, komló termesztése mellett meghonosították a vászonkészítést, a serfõzést, kitûntek  

juh- és szarvasmarhatartásukkal. 

 

A XIII. sz. közepén megalakult a 24 királyi  plébános testülete - elõször egyházi 

szövetkezésképp a parókiák támogatására. Ezzel községeik fejlõdését is elõsegítették. 

 

A cipszerek (szepesi szászok) élén a Landgraf állt, akit a 24 szepesi város grófjának 

neveztek.26 A szepesi szászok egyetemének - Universitas Saxonum - külön közjogi 

helyzetet biztosított V. István (1270-72) magyar király 1271. évi szabadságlevele, 

mely a szepesi szászok összes régi szabadságait megerősíti. Külön jogú közösséggé 

váltak. A terület képviselője a szászok grófja volt, akit a király nevében a várispán 

bizonyos mértékben ellenőrzött. Idegen bíróságoktól független vadászati, halászati, 

erdőirtási és bányanyitási jogot kaptak, szabad értékesítéssel. Papot maguk 

választhattak, és tizedet is szedhettek. E kiváltságok fejében Szent Márton napján 300 

márka ezüstöt fizettek földadóként, valamint a "kamara hasznát". Háború esetén 50 

lándzsást állítottak a király táborába. 

 

Károly Róbert  (1308-1342)  1312. évi  és l328. évi kiváltságlevele  emeli ugyan a 

földadót, de eltörli a katonaállítást és a kamara haszna fizetését, tekintettel a rozgonyi 



csatában  nyújtott vitézségükért. Megindul a városfejlődés. 1370-ben írásba foglalják 

és összegyűjtik a törvényeiket. (Zipser-Willkür, vagy Landbuch). Ez nem önálló jogi 

rendszer, hanem a szász jog kevéssé módosult formája.  A nőket, özvegyeket, árvákat 

jobban védi, mint a Szásztükör: amely a magyar szokásjog hatására utal.27 

 

1412-ben azonban Zsigmond (1387-1437) német-római császár és magyar király l3 

várost közülük elzálogosított. A lengyel királyok és sztárosztáik lassan felszámolták az 

elzálogosított városok autonómiáját, ami a települések elsorvadásához vezetett. 

(Könnyebbséget csak III. Ágost /1734-1763/ lengyel király felesége, Mária Jozefa 

lengyel királyné intézkedései hoztak: Ezek egyikeként a magyar nyelvet is tanították  a 

szepesi városokban.) Közben elterjedt a magdeburgi jog használata, de a bányavárosok - 

élen Gölnicbányával - külön jogkönyv: a gölnici jog alapján kezdtek  szervezkedni. 

 

A megmaradt 11 város a késõbbi századok nagyhatalmú báróival szemben nem tudta 

megvédeni kiváltságait. A XVI. sz. közepén a szász egyetem a reformáció lutheri 

irányzatához csatlakozott, melyet szinte nemzeti vallásának tekintett. Thököly Imre 

felkelését vallásszabadságuk védelmében  támogatták. 

 

II. Rákóczi Ferenc fejedelem a szabadságharcban (1703-11) való részszvételükért 

oklevélben veszi védelme alá a városokat.28 

 

 

1772-ben Mária Terézia (1740-80) visszaszerzi az elzálogosított városokat és 1774-

ben megszervezi a 16 város kerületét. Alárendeli őket a helytartótanácsnak, gazdasági 

tekintetben pedig a királyi kamarának.29 A kiváltságlevél eltiltotta a szász jog 

használatát és a magyar jog használatát tette kötelezővé. A kerületen kívül eső Lőcse 

és Késmárk tudta csak megőrizni szabadságát a magánföldesúri terjeszkedéssel 

szemben. 

 



Fia, II.József császár és magyar király (1780-90) idején a szepesi szászok szabadságjogai 

veszélybe kerültek, a szabad királyi városok autonómiáját ugyanis elvette és hivatalos 

nyelvvé tette a németet az egész országban. Tiltakozásul a németajkú de magyar 

érzelmű szepesi szászok egészen 1845-ig latinul vezették jegyzőkönyveiket. 1845-től a 

világháború végéig ragaszkodtak a magyar nyelvű jegyzőkönyvezéshez.30 

 

Bár a kiegyezést követõen 1868-ban visszaállította a magyar kormány Szepes vármegye, 

a 16 város, a bányavidék  és a 2 szabad királyi város korábbi önkormányzatát, 1876-ban 

az egységes polgári közigazgatás kialakításakor, amint más területek közjogi különállását 

is felszámolta a kormányzat, úgy e területeket is betagolta a megyei közigazgatásba, 

Szepes vármegyébe. 

 

 

 

      H O R V Á T O K 

 

 

A magyar honfoglalást  (IX-X. sz.) megelõzõen a Kárpát-medencétõl délre már éltek  

szlovének, horvátok, bosnyákok, szerbek, bolgárok, makedónok. A szlovének és a 

horvátok a római egyházhoz, a többiek a bizánci ortodox egyházhoz  csatlakoztak. 

 

A horvát dinasztia kihalása után, 1091 tavaszán az elhunyt horvát király özvegyének - 

saját nővérének - kérésére  Szent  László király (1077-95) hadai megszállták 

Horvátországot, amely 1918-ig a magyar királyság részének, Magyarország 

társországának számított.31 

 

Könyves Kálmán (1095-1116) Horvátország déli részét, Dalmáciát is meghóditotta. A 

történeti Szlavóniával együtt e területek 1526-ig a magyar állam részét alkották. 1526 

után a törökellenes harcok idején Horvátország területe lényegileg kisebb lett, és északra 

tolódott, hasonlóképp Szlavónia területe is. A területek további megosztását hozta a 

határõrvidék szervezése a XVII. században. Hét és fél évszázad államközössége kötötte 

össze Magyarországot Horvátországgal úgy, hogy Horvátorsszág végig megőrizte 

területi közjogi önállóságát külön "politikai nemzet" volt területi önkormányzattal, saját 

országgyűléssel. A horvát bán  a középkorban a zászlósurak egyike. A horvát bárók az 

ország többi főnemeseivel részt vettek az idegenházi uralkodók megválasztása körüli 

küzdelmekben. Közös történelmünk kimagasló alakjaiként harcoltak a török ellen. A 



Habsburgok elleni felszabadító harcok hőseivé váltak (Zrínyiek, Frangepánok stb.). 

Irodalmunk legnagyobb alakjai közt  tartjuk  számon  Zrínyi Miklóst, a  költőt. 

 

A XIX. századi nemzetté válás folyamata (az állam hivatalos nyelve körüli vita) távolítja 

el egymástól a horvát és magyar politikusokat. Az 1848-49-es szabadságharc idején az 

önállóság elvének elismerését területi igényeik  (Határõrvidék, Dalmácia, Fiume, 

Muraköz) elfogadását várták Magyarországtól. Kompromisszumos megegyezés a bécsi 

udvar megosztó politikája miatt sem jöhetett létre.  

 

Az 1868. évi XXX. tc. leszögezte, hogy Magyarország és Horvátország "külön 

territóriummal bíró politikai szervezet, s belügyeire nézve saját törvényhozással és 

kormányzattal bír".32 A beligazgatás, az oktatás, vallás, igazságszolgáltatás terén teljes 

önkormányzatot kapott, a zágrábi parlament (szabor) ezekre vonatkozóan önálló volt. A 

király által kinevezett horvát bán vezette a horvát nyelvű közigazgatást. A magyar-

horvát közös ügyek körébe tartozott a hadügy, pénzügy, továbbá a viszonylagos 

fejletlenség miatt a gazdasági ügyek. Az állami kiadások fedezetére szolgáló közös 

költségek Horvátországra eső részét Ausztria-Magyarországon belül túlnyomórészt 

Magyarország  vállalta magára. A területi kérdésekben - Fiumét kivéve - megegyeztek. 

A horvát- magyar  kiegyezés  példamutatóan  széles  körű  autonómiát  biztosított: 

A kormányzástól a nyelv-, zászló-, címerhasználaton át a horvát ezredekig, horvát 

honvédségig az önálló állami lét sok elemét hordozta.  A horvátok egy része azonban 

mindezt kevesellte, törekvéseik egy osztrák-magyar-horvát  trialista állam létrehozására 

vagy teljes függetlenségre irányultak. Keresték az utat a  Monarchián belül  és  kívül a 

délszláv  összefogásra. 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.  Egyházi autonómia 

 

Az elõzõ fejezetben ismertetett népcsoportok - a szászokat kivéve - fõleg katonáskodásért 

kapták kiváltságaikat, a közösség tagjaként élvezték területi különállásukat, 

adómentességüket. 

 

Ugyanakkor a délvidéki  szerbek, a románok, a rutének már  feudális keretek közt élve 

kiváltságos rétegeik (vajdák, kenézek) vezetésével telepedtek be. A felsõ rétegükhöz 

tartozók a magyar nemességgel egyazon jogokat kaptak, azaz egyénenként kapták a 

nemesi kiváltságokat5. Nemességük beolvadt az évszázadok során a magyar 

nemességbe. A reformációval meginduló anyanyelvű igehirdetés után a törökkori és az 

azt követő idők hatalmas betelepülései a határok mentén nagy nemzetiségi tömbök 

kialakulásához vezettek. (A magyarság aránya a nemzetiségekhez hozzávetőleg: 45-

55%). A Habsburg uralkodók nemcsak az ország 150 éves török uralom miatti 

elnéptelenedése okán határozták el a betelepítést, hanem az idegen népesség révén a 

rebellis magyarok megfékezését is remélték: Kollonich biboros szavaival "kuruc vértől 

nem fertőzött idegeneket" kívántak letelepíteni. Figyelemre méltó Mária Terézia 

tanácsa, aki házi állatokkal, gazdasági épületekkel felszerelt kész lakóházakba 

költöztette a Temesi-bánság benépesítésekor a svábokat: "különböző nemzetek, 

felekezetek ne keveredjenek". 

 

Az 1791. évi XXVII.tc kimondta, hogy a görögkeletieknek az "alapitványok, a 

tanulmányi rendszer, az ifjúság nevelése...irányában megillető jogai... érvényben 

maradván" vagyis autonom módon, önmaguk intézték egyházi és nevelési ügyeiket. 

Az önrendelkezési jogot a kongresszus (zsinat), illetve a karlócai szerb metropolita 

(érsek) gyakorolta, akinek hatásköre a román nemzetiségű ortodoxokra is kiterjedt. (Ez 

a román - szerb nemzetiségi összetüzések indítéka lett.) Az illir nemzeti alapot és a 

többi alapítványt egy négytagú választott bizottság kezelte, ennek állandó elnöke a 

karlócai érsek volt.33 

Az országgyûlési határozatok a katolikus tannintézetekre (egyetemek, akadémiák, 

liceumok, gimnáziumok) vonatkoztak, mivel az ezek fenntartását szolgáló alapítványok a 

katolikus egyházi vezetõk alapítványai mellett fõleg Mária Terézia és II. József 

intézkedéseinek köszönhetõen jöttek létre. Az elemikre és a tanügyi autonómiát élvezõ 

protestáns és görögkeleti egyházak közép- és fõiskoláira nem terjedt ki érvényességük 

tudniillik az 1791.évi   XXVI.tc. biztosította a református és evangélikus iskolák 

szabad vallásgyakorlatát Magyarországon.33 Ez azt jelentette, hogy míg a katolikus 



iskolák, gimnáziumok és felsőfokú tanintézetek felett a Helytartótanácson keresztül 

közvetlenül érvényesült a császári akarat (a tankönyvek, tanárok megválasztásáig 

esetenként), addig a protestáns oktatásügy legfőbb irányítását, kormányzását az 

egyházkerületek végezték, bár ez az evangélikusoknál inkább csak felvigyázást 

jelentett. (Mindenesetre jogi keretül szolgált a német és szlovák evangélikusok nemzeti, 

nyelvi törekvéseihez.) 

Nemcsak az eddig alapított népiskolák megtartására, hanem újak alapítására is ösztönözte 

õket. A törvény kötelezte a földesurat, hogy az egyház és az iskola számára alkalmas 

belső vagy gyöptelket adjon.  

Az 1799. október 18-i királyi rendelet mentesítette a protestánsokat az iskolák és a 

hozzájuk tartozó birtokok után fizetendő adó alól. 

 

A XIX. század elején a nemzeti öntudatra ébredéskor a szellemi vezetést szükségszerûen 

az egyházak soraiból kiemelkedő ortodox, görög-katolikus és evangélikus papok veszik 

át, akik az egyházi kereteket intézményesítve törvényi fedezettel munkálkodnak a mind 

teljesebb egyházi autonómia kiépítésén, hogy azon belül felekezeti iskoláikban, 

kulturális egyleteikben ápolhassák a nemzeti összetartozás tudatát. (Az egyházi 

autonómia lényegileg összefüggő nemzetiségi tömbökben élő területek - népcsoportok 

-  fölött  valósult  meg.) A polgárosodás korában az országgyűléseken a cél biztosítani a 

nemzet (az országgyűlés) befolyását az oktatásügy irányításában, egységes nevelési 

rendszert alkotni, korszerűsíteni az oktatást. A magyar nyelvvel az addigi  latin és német 

tannyelvet kívánták felváltani. Ezzel magyarázható, hogy az 1820-as években 

nemzetiségi képviselők is egyként szorgalmazzák a magyar nyelv oktatását is, és csak a 

3o-as évektől vetődik fől, hogy a nemzetiségi területeken (az állami igazgatás alá 

tartozó katolikus) iskolákban a tannyelv ne magyar legyen az eddigi latin, német helyett: 

Az 1792. évi VII. tc ugyan felvette a rendes tantárgyak közé a magyar nyelv oktatását 

de a Helytatótanács egyenlőre csak oktatási segédnyelvként szorgalmazta a tanítását, s 

csak 1819-től lett külön tantárgy. (Jellemző a helyzetre, hogy  csak 1820-tól rendeli el a 

király, hogy az ortodox - román, szerb - iskolákban is tanítsák a magyr nyelv irását, 

olvasását.) 



Az 1844. juni 17-i királyi kézirat (3 nap múlva helytartótanácsi rendelet) az összes 

akadémiai és egyetemi fakultás tanitási nyelvévé a magyart tette. (A bencés Jedlik 

Ányos fizikus, a pesti egyetem tanára 1840-től; a fizikai szakszavak magyar nyelvű 

megalkotásával egyike azon nyelvújítóinknak, akik munkássága révén a magyar 

anyanyelvű egyetemi oktatás megkezdődhet.) Amíg a gimnáziumoknál a magyar 

anyanyelvű vidékeken fekvő 44 iskolában a magyar tannyelvet írta elő, addig a 17 

nemzetiségi területen lévőben egyelőre maradt a latin. Az 1844. évi II. tc. 

tulajdonképpen ezt a helyzetet rögzítette mert a katolikus királyi tanintézetekre az 

előbbiek szerint vonatkozott, de az elemi iskolákat nem érintette. A tanügyi autonómiát 

élvező protestáns és görögkeleti  egyházak közép- és főiskoláira sem a királyi rendelet, 

sem a törvény hatálya nem terjedt ki. (A reformátusok enélkül már korábban áttértek a 

magyar tannyelvre, néhány felvidéki evangélikus gimnáziumban ezután is németül 

oktattak több tantárgyat, a görögkeletiek pedig egymás között harcoltak a szerb vagy 

román egyházi és iskolai nyelv miatt.) A Helytartótanács 1845. évi rendelete elõírta 

az anyanyelvi oktatást, illetve azt, hogy nemzetiségi vidékeken a magyar nyelvvel is kell 

foglalkozni. (Horvátországról és a csatolt részekrõl végig külön rendelkeztek, ott a 

magyar nyelv iskolai fakultativ vagy rendes tárgyként való tanítása volt a kérdés.)33 

Az 1848. április 11-én szentesített törvények lerakták a modern polgári állam alapjait 

(népképviseleti országgyûlés, ahol minden egynegyed telkes gazda választójoggal 

rendelkezett, közteherviselés, jobbágyfelszabadítás állami kárpótlással, sajtószabadság, 

törvényelõtti egyenlõség, választott városi hatóságok, az országgyûlésnek felelõs magyar 

kormány), s e törvények egyként kedveztek az ország más nemzetiségû lakossainak is. A 

nemzetiségek rövidesen azonban önálló nemzetként való elismertetésüket, az általuk 

lakott megyékben az ott többségben élő nemzetiség nyelvének -egyedüli - hivatalos 

nyelvként való elismerését igényelték, továbbá önálló területi közigazgatást, azaz 

területi autonómiát követeltek. A nemzetiségi nagygyűlések olyan jogi követeléseket is 

megfogalmaztak (a papság és az oktatás állami dotációja, jobbágyfelszabadítás, 

törvényelőtti egyenlőség stb), amelyek a magyar kormányprogramban és a pozsonyi 

törvényekben is benne voltak. A horvát autonómiát a magyar kormány is elismerte, 

azonban a tavasz folyamán a horvát politikusok egy része a teljes önállóság, egy 

Fiumét, Dalmáciát, Szlavóniát magában foglaló, a Habsburg-birodalmon belül  

Magyarországtól különvált állam képe lebegett. Kossuthtól nem volt idegen e gondolat, 

hiszen a magyar liberálisok az ő javaslatára 1842-ben Pest vármegye közgyűlésén 

indítványozták Horvátországnak a magyar korona felségjoga alatt közigazgatásilag és 

törvényhatóságilag független királyság rangjára emelését. Jellasic tárgyalni azonban 

egyedül a bécsi udvarral akart, amely a 40-es években a magyarellenes horvát nemzeti 



párt támogatásával akarta visszafogni a magyar reformtörekvéseket. Az 1848-ban 

kormányt alakító liberális magyar nemesség véleménye szerint azonban az ország 

föderatív átszervezése, a nemzetiségi területek kihasítása elkerülhetetlenül az ország 

feldarabolásához vezetne, ezért ezt ellenezték. A törvények tehát nem biztosították a 

nemzetiségek nyelvhasználati jogát, de nem is érvénytelenítették az autonóm 

egyházaknak erre is vonatkozó kiváltságait. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a 

nemzetiségek jogainak szabályozásával abban az időben még sehol a világon nem 

foglalkoztak. 

A szabadságharc idején, az 1849. április 14-én elfogadott Függetlenségi Nyilatkozatot 

követõen a kormány tervezte az egységes alkotmány kidolgozását is, amelybe 

belefoglalták volna a nemzetiségek jogait is. 

Az 1849. július 14-i szegedi magyar-román egyezmény, a Projet de pacification a román 

túlsúlyú megyékben garantálta az anyanyelv használatát, akárcsak a nemzetőrségben, 

minden iskolában, bíróságokon; s a legfontosabb az, hogy elismerte, hogy a románok 

"külön nemzetiséget képeznek".33 Ennek alapján született az 1849. évi VIII. törvény 

(formailag az 1848. július 28-i országgyûlési határozat), amely "minden népiségek 

nemzeti szabad fejlõdésének" biztosítására egyrészt a hivatali nyelvhasználatot 

szabályozta, másrészt az egyházi, iskolai ügyekre is kitért. A nemzetiségi többségû 

megyékben a belsõ adminisztrációt is átengedte a helyi fõnyelvnek, s ott is, ahol a 

nemmagyarok csak kisebbséget alkottak, szólhattak a hivatalos gyûléseken 

anyanyelvükön. Elõírta, hogy az oktatás nyelvéül "mindig a községi vagy illetõleg az 

egyházi nyelv fog használtatni." - Megvalósítására azonban a magyar kormány katonai 

veresége következtében már nem maradt idő. 

 

A kiegyezést követően a korabeli Európában egyedülállóan  az alkotmány mellett 

külön törvénnyel rendezték Magyarországon a nemzetiségek helyzetét, ha külön 

nemzetiségi kerületek, megyék kikerekitésére ugyan nem is került sor. Ez a 

nemzetiségeknek csalódottságot okozott, esetenként a törvény elutasítását váltotta ki. 

Még az un. nemzetiségi törvény meghozatala elõtt fogadta el az országgyûlés az 1868. 

évi IX. törvénycikket, amely elsimította a szerb-román (egyházpolitikai) vitát azzal, 

hogy a karlócai érsek joghatósága alól kiemelte az erdélyi román görögkeleti 

püspökséget és érseki rangra emelte. Mindkét egyháznak - és ily módon burkoltan a 

szerb és a román nemzetiségnek - önkormányzati jogokat biztosított, megőrizve 

felettük a király felügyeleti jogát. A szabályozásnak megfelelően önállóan kezelhették 

egyházi, iskolai és alapítványi ügyeiket. 

 



Az 1868: XLIV tc. kimondotta, hogy Magyarország összes honpolgárai "politikai 

tekintetben egy nemzetet képeznek, az osztatlan egységes magyar nemzetet, melynek a 

hon minden polgára, bármely nemzetiséghez tartozzék is, egyenjogú tagja".  A 

nemzetiségek által kidolgozott un. kisebbségi javaslat  megfogalmazásában ennél 

sokkal radikálisabb volt:  



1§: "Magyarországon a következõ történeti országos népességek, u.m. a magyarok, 

románok, szerbek, szlovákok, oroszok és németek egyenjogú, országos nemzeteknek 

ismertetnek el, amelyek számára a nemzetiség és nyelv politikai egyenjogúsága az állam 

területi épségének és politikai egységének korlátai közt alaptörvényileg biztosíttatik." - A 

nemzetiségek elégedetlenek voltak a megszületõ nemzetiségi törvény 

megfogalmazásával, amely egységes politikai nemzetrõl beszélt, és a többségi 

nemzetiségi területeken - autonóm területek kihasítását sem biztosította számukra. 

Mégis az európai gyakorlatban először kerül sor arra, hogy törvény mondja ki a 

nemzetiségek polgári egyenjogúságát, s szabad nyelvhasználatot  az alsófokú 

közigazgatásban, igazságszolgáltatásban, az alsó-és középfokú oktatásban; továbbá az 

egyletalapítási jogot, az egyházi és az iskolai mûvelõdési autonómiát. (Más kérdés, 

hogy a kifogásolt 1§ beli  "nemzetállaminak" minősített megfogalmazás túlhaladása 

napjainkban sem könnyű, emlékezzünk csak vissza Korzika autonómiája kapcsán 

kifejtett 1991-es francia "nemzetállami" megfogalmazásra, mivel a Francia Köztársaság 

a polgári egyenlőségen alapul - azaz nem ismer el semmiféle megkülönböztetést, a 

francia nép csak az állampolgárok közösségét jelentheti.) 

 

 A nemzetiségi törvény biztosította a magyar államnyelv mellett a lehetőséget arra, 

hogy ahol a törvényhatóság (ma: önkormányzat) képviselő-testületének  1/5-e kívánta, 

ott a kisebbségi nyelvet használhatta hasábosan a jegyzőkönyvezésben, a hivatali 

ügyintézésben, egymás és a kormánnyal való kapcsolataiban: 

"Az ország minden polgára saját községéhez, egyházi hatóságához és 

törvényhatóságához, annak közegeihez s az államkormányhoz intézett beadványait 

anyanyelvén nyújthatja be." - Törvény biztosította tehát a nemzetiségi nyelvek 

használatát a községi és megyei politikai életben, az egyházakban, a bíróságokon.  

Bárki alapíthatott közmüvelődési, tudományos, gazdasági szervezeteket és 

intézményeket, s ezek nyelvét kizárólag az alapító határozhatta meg. Minden község, 

egyház, magánszemély alapíthatott és tarthatott fenn általa meghatározott nyelven 

tanító iskolákat.  

A 23§ kimondja, hogy "Az ország minden polgára saját községeihez és az 

államkormányhoz intézett beadványait anyanyelvén nyújthatja be. Más községekhez, 

törvényhatóságokhoz s azok közegeihez intézett beadványaiban vagy az állam hivatalos 

nyelvét, vagy az illetõ község, vagy törvényhatóság jegyzõkönyvi nyelvét vagy nyelvei 

egyikét használhatja." 

Egyébiránt a nemzetiségi törvény az egyházi szent beszédek nyelvét, és az 

anyakönyvezést, ügykezelést teljesen érintetlenül hagyta az 1868/IX.tc szellemének 



megfelelően: "az egyházközségek, egyházi felsőségeik jogainak sérelme nélkül, 

anyakönyveik vezetésének, s egyházi ügyeik intézésének, nemkülönben - az országos 

iskolai törvény korlátai között - iskoláikban az oktatásnak nyelvét tetszés szerint 

határozhatják meg". S amikor bevezetik a kötelező állami anyakönyvezést 

államnyelven (1895), az egyházközségekben a továbbiakban is változatlan marad az 

anyakönyvezés nyelve: Magyarul anyakönyveztek a reformátusok, unitáriusok, a 

katolikusok részben (váci, egri, szatmári, kalocsai, nagyváradi, pannonhalmi 

egyházmegyékben), további 8 római katolikus egyházmegyében 616 helyen latinul 

vezették, mig az evangélikusok 4 anyaországi kerületében 2 német, 63 tót, 2 latin 

nyelvű anyakönyvet mutattak ki, 3 egyházkerületben pedig magyart, az erdélyi 263 

evangélikus egyházban németet. A görögkeleti vallású szerbek többnyire ószláv nyelven, 

a görögkatolikusok és görögkeletiek többnyire a nép nyelvén (ruszin, román) 

anyakönyveztek.34 

 

Ezt erõsítette a népiskolai törvény (XXXVIII. tc.), amely kimondta, hogy "minden 

növendék anyanyelvén nyerje az oktatást", intézkedett a községi népiskolák 

megszervezéséről. 

A nemzetiségi képviselõk hevesen támadták, s magyarosítónak bélyegezték Trefort 

Ágoston közoktatásügyi miniszter törvényjavaslatát, mely a magyar nyelv (az állam 

hivatalos nyelvének) tanítását tervezte bevezetni a népiskolákban. Az 1879/XVIII. tc. 

előírta, hogy a felekezeti - tehát nem magyar tannyelvű - tanítóképzőkben tanítani kell 

az államnyelvet olyan óraszámban, hogy a hallgató azt beszédben és írásban kellő 

módon tudja alkalmazni. Elrendelte, hogy a törvény bevezetését követő 3 év múlva 

(mivel a képzés a tanítóképzőkben hároméves) "tanítói oklevelet senki sem nyerhet, és 

tanítóul vagy segédtanítóul senki sem alkalmazható, aki a magyar nyelvet annyira nem 

bírja, hogy azt a népiskolában taníthassa". A már tanítói pályán lévők számára a 

rendelet 6 évet biztosított a nyelv alapfokú elsajátítására, míg az 50. életévet betöltött 

pedagógusok felmentésért a miniszterhez folyamodhattak. (Annak ellenére, hogy 

különösen e pontokat támadták a korabeli nemzetiségi politikusok, meg kell 

jegyeznünk, hogy az eleminek megfelelő általános iskolai oktatásban az idegen nyelvet 

hasonló 3 éves képzés után oktatják - szintén alacsony szinten - a nyelvtanárok 

napjainkban, s a néhány évvel ezelőtt lezajlott orosz tanárok átképzése más idegen 

nyelvre - formájában hasonlóképp történt az itt idézettekhez.) Az államnyelv kötelező 

tanításával a nyelvi meg nem értés alapján kifejlődő félreértések, gyűlölködésbe 

forduló ellenségeskedések eszközét vélte Trefort megtalálni. Indoklásában írja, hogy 

"az állam összes polgárai közt a kölcsönös érintkezés és megértés közegéül az 



országban dívó nyelvek valamelyikét választani kell, az csak az állam s a többség 

nyelve: a magyar lehet." (Ma a XX.század végén már több példát is felsorolhatunk arra, 

hogy egy vagy több nyelv egyenrangú államnyelvként használatos, de a múlt században 

- ahogy a nemzetiségek kívánták - ez csak Svájcban valósult meg.) Majd így folytatja 

Trefort az indoklást: "A magyar állam, majdnem ezeréves történelmének tanusága 

szerint, a többi nemzetiségek beolvasztására és nyelveik eltörlésére sohasem törekedett. 

Legközelebbről is a nemzetiségek egyenjogúságáról szóló (1868:XLIV.) 

törvénycikkben a legnagyobb szabadelvűséggel hagyja meg és biztosítja az államban 

lakó valamennyi nemzetiségnek saját anyanyelve használatát."  

Az 1907. évi XXVII. tc. az un. Apponyi féle törvény "a nem állami elemi népiskolák 

járandóságairól" kimondta, hogy minden elemi iskolába be kell vezetni a magyar nyelvet, 

azzal a céllal, hogy a gyerekek 4 év alatt megtanuljanak magyarul.(Irreálisnak bizonyult a 

cél, amely érdekében felemelték a magyar nyelv óraszámát: az elõírás osztályonkénti heti 

2 óra 10 percnyi magyar tanitást jelentett.) Cserébe a népoktatást ingyenessé tették, és 

felemelték a tanitók fizetését. A miniszteri indoklás hangsúlyozta, hogy erre a 

rendelkezésre azért volt szükség, mert némely egyházi hatóság nemcsak, hogy nem az 

állam nyelvét, de még az iskolába járó gyermekek anyanyelvét sem, hanem tetszés 

szerint más nyelvet rendelt a felekezeti iskola tanitási nyelvéül. Célja az volt, hogy az 

1868. évi 44.tc 14 §-t úgy értelmezzék, hogy hogy a felekezeti és községi iskolákban a 

tannyelv csak az állam, vagy a tanulók nyelve lehet. A 20§ arról intézkedett, hogy 5 

tantárgyat (magyar nyelv, földrajz, történelem, számtan, jog) a miniszter által 

jóváhagyott tanterv és tankönyvek segitségével lehetett tanitani, mivel a tankönyvek és 

tanszerek használatához nem kellett a miniszter előzetes engedélyezése.  

 

A fentiekben ismertetett  törvényi szabályozás a nemzetiségek helyzetét  Európában 

példanélkül álló módon szabályozta, s a gyakorlatban a nemzetiségi intézmények, sajtó 

pénzügyi támogatásánál a mai értelemben vett pozitív diszkrimináció elvét - amint a 

következõkben látjuk majd -  alkalmazták. Jogos a kérdés, hogy mi okozta a 

nemzetiségeken belül egyes politikai csoportosulások elszánt magyarellenességét? 

Minderre megkapjuk a választ, ha a következõkben egyenként megvizsgáljuk a 

nemzetiségek helyzetét. Mindenesetre a XVI-XVIII. század során betelepülő 

nemzetiségek nagy része - az adott feudális jogviszonyoknak megfelelően - jobbágyként 

a feudális magyar földbirtokosságtól került. A XIX. század végén a magas cenzushoz 

kötött választójog, a választókerületeknek a kormánypárt érdekei szerinti kialakítása, a 

földkérdés megoldatlansága érdekazonosságot, és a parlamentben közös fellépést 



eredményezett a kormánypárt liberális (és a XX. század elejétől a szociáldemokrata) 

ellenzéke és a nemzetiségek radikális pártjai között.  

A közigazgatás polgári átalakítása, egységesítése 1876-ban - vagyis a népcsoportok 

kiváltságolt területeit az egységes magyar közigazgatásba olvasztották be. Ennek során 

felszámolták a szászok (Királyföld) különállását, a határőrvidék különállásának 

maradványait, egységes megyebeosztást alakítottak ki Erdélyben, ami a nemzetiségek 

részéről tiltakozást váltott ki; autonóm helyzetük megsértéseként értelmezték. Ezeket 

az  intézkedéseket,  Nyugat-Európában nagyrészt a XIX. század első felében 

meghozták, Magyarországon viszont erre a polgári átalakulást, kapatalista fejlõdést 

lehetõvé tevõ 1867-es kiegyezést követõen kerülhetett sor, amikor az országtól délre 

megindult - a hazai szerbek, románok szimpátiájától kísérve - a függetlenedõ balkáni 

nemzetállamok kialakulása. Az általános választójog megadása növelhette volna a 

nemzetiségi képviselõk számát a magyar országgyûlésben, és sikeresebb fellépést 

jelenthetett volna a Szerbiával és Romániával határos magyarországi megyék etnikai 

többség szerinti átalakítására. 

 

Mintegy összehasonlításul érdemes végigkövetni a szerbekkel körülbelül egy idõben 

betelepedõ,  kereskedéssel foglakozó görög népesség és a XVIII. században betelepülő 

örmények történetét, akik a szerbekkel, románokkal szemben nem nyerik el még az 

egyházi autonómiát sem, és privilágiumok híján a beolvadás vagy az elvándorlás 

között választhatnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       R O M Á N O K                              

 

A románok tömeges megjelenése Erdélyben a tatárjárás utánra tehetõ. IV. Béla utódai 

mint "királyi népeket" szervezi őket a Déli-Kárpátokban.35 



Hiába próbálta visszaállitani III. András magyar király (1290-1301) a királyi hatalom 

kizárólagos telepítési jogát, mert a XIV. században már a nagybirtokosok tömegesen 

telepítették õket. Vajdájuk, kenézeik vezetése alatt jöttek be. A román kenézségek fõként 

a királyi uradalmakban (Hunyad, Temes, Krassó, Szörény) ún. kenéz univerzitásaikba 

szervezõdtek a XIV-XV. századra, ahol a románok jogszokásai voltak az irányadók.36 

Ez az alsó fokú önkormányzat falvanként, falucsoportonként szerveződőtt, vezetőik, a 

katonáskodó kenézek pedig kiváltságaik révén felszívódtak fokozatosan a magyar 

nemességbe.  Kiemelkedő történeti személyiségeket adtak, olyan híres családokat, mint 

a Jósikák, Kendeffiek, Majláthok, Hunyadiak). 

A 150 éves török uralmat követõen az alacsony  népességszám miatt megkezdõdött az 

újabb betelepítés. Az ország középsõ területére húzódó magyarok helyébe, a "szabad 

földekre" megindult a bevándorlás a Kárpátokon túlról. Ismeretes, hogy ennek 

következtében a magyarság száma a törökdúlás előtti 80%-ról 45%-ra esett vissza a 

betelepülőkkel szemben. Erdélyben a románság többségre jut az ott  élő  magyar, szász,  

székely lakókkal  szemben. 

 

Mária Terézia megkezdte az erdélyi határõrvidék megszervezését, amit a románság 

szívesen fogadott, mivel a birtok és a zsold gazdasági emelkedést hozott sorsában, 

továbbá erőteljes iskolarendszert köszönhettek a határőrvidéknek. 

 

Az  egyház, iskolák és az  anyanyelv fejlõdése a XIX. sz. elejéig 



A románok kivétel nélkül ortodoxok,  görögkeleti vallásúak voltak. Betelepedéskor 

voltak ugyan püspökségeik, de püspökeik halálával megszûnt a püspökség is. Református 

fõurak, de a fejedelmek is megkísérelték "megreformálni" a románokat. A szászok a 

lutheránus hitre próbálták õket téríteni, de belátták ebbéli törekvéseik sikertelenségét, és 

hamarosan fel is hagytak vele. Az erdélyi fejedelmek elõször kálvinizálni szerették volna 

a görögkeleti egyházat abban reménykedve, hogy az új tanok terjedésével egyben 

műveltségüket is emelni tudják: János Zsigmond erdélyi fejedelem  (1541-1571) 

elrendelte, hogy templomaikban a liturgia nyelve az egyházi szláv helyett a román 

legyen. Számos rendeletet ismerünk a XVII. századból, amelyek felszólítják a román 

püspököket, hogy küszöböljék ki az idegen nyelvet s a nemzetit használják. Követelik, 

hogy román sajtót és iskolát tartsanak fönn. I. Rákóczi György mikor Biharban román 

püspökké erősíti meg Burdánfalvi Ábrahámot, az oklevélben (1641) utasítja, hogy 

románul prédikáljon s papjaival is úgy prédikáltasson "a szegény oláhságnak maguk 

születettek nyelvükön, hogy abból naponként épületet vehessenek az üdvösséges 

tudományban és vallásban s így az babonás tévelygésnek homályából napról-napra 

világosságra vezéreltessenek".  

Megjelenik az elsõ latin betûs román nyomtatvány, a Szegedi Gergely-féle zsoltáros 

könyv, románra fordíttatják az Ó-, majd az Újszövetséget. A gyulafehérvári nyomdában 

nyomják az elsõ román nyelvû tankönyvet. 1669-ben fejedelmi parancsra megnyílnak az 

első román népiskolák. 

János Zsigmond csak megreformált román egyházról akart tudni, de a katolikus 

Báthoryak visszaállítják a görögkeleti egyházat s az "ortodoxus oláhok püspöke" címet 

1634 óta a kálvinista superintendens viseli., aki a görögkeleti egyház fölött csak 

felügyeleti jogot gyakorol, mert azt valójában a vladica vagy a metropolita - a 

Gyulafehérváron székelõ egyházfõ -  kormányozza. A protestáns korabeli 50 esperesség 

közül 40 volt a vladicák alatt, 9-10 pedig közvetlenül a református superintendensnek 

volt alárendelve. (Ez a különös kapcsolat speciálisan erdélyi jelenség, mert ilyet másutt 

nem ismer a történelem.) A vladicák kinevezéséhez az erdélyi fejedelmek föltételeket 

támasztottak 1628-tól: Ilyen feltétel volt pl. hogy román nyelven kellett az istentiszteletet 

tartani, s prédikálni is, továbbá 1640 után a románul kinyomtatott kálvinista kátét 

kellett terjeszteni és tanítani. "Az oláhok állati színvonalon éltek..." - írja Bethlen Gábor 

a konstantinápolyi patriarkához intézett levelében. Csekély olvasás, írás, egyházi 

énekek képezték papjaik tudományát, ezért sürgették a fejedelmek a vladikákat, hogy 

iskolákat állítsanak föl, ahol az oktatás nyelve elsősorban román, s csak ha lehet, akkor 

tanítsák a latin és görög nyelvet is. Bethlen Gábor fejedelem törvényben rendeli el 

1624-ben, hogy a földesurak ne tartsák vissza a jobbágyok fiait az iskola látogatásától, 



mert amelyik megteszi, 300 forint pénbüntetést fizet.  A fejedelemasszony, Lorántffy 

Zsuzsanna Fogarason alapít román iskolát. 

 

A protestáns korig a román papság általában jobbágy volt, most a protestantizmus 

terjesztése meghozza a mentesítést számukra a kilenced, tized fizetése alól. Báthory 

Gábor intézkedését követi Bethlen Gábor, amikor 1614-ben a bihari, krasznai s 

középszolnoki oláh papokat a magyar papok privilégiumával ruházza föl.37 

Apafy Mihály fejedelem elrendelte, hogy a szerencsétlenül végzõdõ lengyel háború utáni 

zavarokban elpusztult oláh nyomda helyett Száicz vladica új nyomdát állítson föl. Az 

erdélyi oláh nyomda létezése teszi érthetõvé azt a kulturális hatást, melyet Erdély 

Moldvára és Havasalföldre gyakorolt. I. Rákóczi György követe, Kemény János román 

nyelvû könyveket vitt Havasalföldre. Ugyanakkor az erdélyi román egyház mindig élénk 

összeköttetésben állott a moldvai és a havasalföldi vajdaságokkal, és ezektõl mindig 

jelentős támogatást kaptak (kegytárgyakban, pénzben, falu-adományozásban, 

könyvekben stb.) 

Erdély különállása Magyarországnak a török megszállás alól való - Habsburgok vezette - 

felszabadító háborúja során 1690-ben, az osztrák csapatok bevonulásával szünik meg. 

I. Lipót király (1657-1705) 1691-es oklevele (Diploma Leopoldinum) szabályozza 

Erdély helyzetét: A tartományt elválasztja Magyarországtól, és Bécsben egy külön 

kancellária alá rendeli, biztosítva a vallásszabadságot. Egy év múlva kiadott 

dekrétumában a Róma főségét elismerő keleti egyházaknak megígéri a római 

katolikusok kiváltságait. Az 1699. évi uniós zsinati ülést követően I. Lipót 1701-ben 

szabályozta az új görögkatolikus (unitus) egyház jogviszonyait. Ezek között rögzítik, 

hogy az unitus (egyesült) egyházat megilletik ugyanazok a jogok és kiváltságok, 

melyekkel a latin szertartású egyház rendelkezik. Többek között: 

- Az unitus papok a vagyonuk után adót, az egyházi földek után tizedet nem fizetnek. 

- A románok részére Gyulafehérváron, Hátszegen és Fogarason iskolákat kell felállítani. 

- A püspököt a király nevezi ki a klérus által választott három jelölt közül, s a király 

dotálja. (Ettõl kezdve az unitus román fiatalok középfokú képzést a kolozsvári jezsuita 

gimnáziumban nyertek.).38 1791-ben törvény biztosítja az ortodox vallás szabad 

gyakorlatát a király által kinevezett püspök vezetése alatt. Ugyanis fel akarták számolni 

azt a korábbi állapotot, hogy szláv vagy görög irányítás alá tartozzanak. Végül 

Erzsébet cárné adományai és az orosz pártfogás külpolitikai szempontból is 

kényszerítőleg hatott: Bécsben elhatározták az ortodox püspökség felállítását (1758).39 

A kincstár anyagi támogatásával a katolikus és görögkeleti egyház papjai, tanítói 

élesztették fel a román nemzeti öntudatot s indították útjára a dákoromán kontinuitás 



elméletét. Nagyrészt e két egyház vezetői irányították a románok 1848-as mozgalmát, 

s 1849-67 között megvetették a román közoktatás alapjait.  

 

 

Egyházi önkormányzat 

 

A kiadott pápai bullának megfelelõen a magyar római katolikus egyház vezetõsége 

elismerte az új  román görög katolikus érsekség magyar egyháztól való függetlenségét. 

Így önállóságával teljesen képviselhette a román érdekeket. A görög katolikus román 

egyház 1868-tól lényegében maga választotta meg vezetőjét az előterjesztett 3 jelölt 

közül. A király ugyanis azt nevezte ki, akit a zsinat a legtöbb szavazattal első helyen 

jelőlt. (Ugyanekkor a magyar katolikus püspököket kinevezték - azaz pozitív 

diszkriminációt alkalmaztak a románok esetében.)40 1868-ban a magyar országgyűlés 

törvényben ismerte el a román görögkeleti egyház különállását és 

önkormányzatát román "nemzeti" egyházként. Az ismert politikusok által 

megalkotott szervezeti szabályzat "protestáns" elvek alapján készült: 

 Az összes egyházi testületben, az esperesi, püspöki, érseki zsinatban, sőt a nemzeti-

egyházi  kongresszusban is  a világi képviselők az összes tagok 2/3-át a papi, illetőleg 

egyházi képviselők csak 1/3-át alkották. A  tisztségeket választással töltötték be. A 

szervezeti szabályzat szerint maguk is intézkedtek az egyház külső ügyeiben, az 

egyházi, iskolai és alapítványi kérdésekben. Így tehát a román értelmiség a papsággal 

együtt szinte korlátlan hatalmat gyakorolt az ortodox egyházon belül. A szervezeti 

szabályzat V. fejezetében ennek megfelelően, a 3  évenként összeülő testület  (2/3-a 

világi)  az összes egyházi, iskolai és alapítványi ügyek szabályozását intézte a 

választások mellett. Elsősorban  az iskolai és nemzeti kérdések kerültek megvitatásra.41  

 

A szamosújvári görög katolikus egyházmegye papja, Vasile Lucaciu a Román Nemzeti 

Komité főtitkáraként a román nemzetiségi mozgalom egyik vezetője volt. 1892-ben a 

Román Nemzeti Komité memorandumot állított össze, mely felsorolja a román nép 

sérelmeit. Az emlékiratot 300 tagú küldöttség vitte Bécsbe. A király nem fogadta őket, 

kabinetirodája pedig a memorandumot visszajuttatta a magyar kormányhoz, amely 

(mivel nem neki címezték) azt felbontatlanul visszaküldte a szervezet elnökének, Joan 

Ratnak. Erre a komité az emlékiratot négy nyelven közzétette. Emiatt a szervezet 

vezetőit bíróság elé állították. Az 1894-ben megtartott tárgyaláson 30 külföldi újságíró 

tudósította a nagy európai lapokat a memorandum perről. Különösen a francia, olasz, és 

a belga sajtó foglalkozott sokat a magyarországi románok helyzetével. A per nem tett jó 



szolgálatot a magyarságnak. Igaz, hogy a vezetőket elítélték  (Lucaciu öt évi 

börtönbüntetést kapott),  de a király már 1895 szeptemberében megkegyelmezett nekik. 

Az európai közvélemény azonban már úgy tekintett hazánkra, mint a nemzetiségeket 

elnyomó országra. 

 

 



A román egyházak anyagi helyzete42 

________________________________________________________________________ 

 

 E g  y  h á z   n e v e                       E g y h á z i  b i r t o k o k  n a g y s á g a                                

1 9 0 0                                1 9 1 7 -1 8 

                                                                    é        v        b        e        n      : 

                                                              összesen                            összesen   

________________________________________________________ 

román görög katolikus egyház       208.746 kat. hold             226.582 kat. hold 

 __________________________________________________________ 

román görögkeleti egyház                60.000 kat. hold                89.838 kat.hold 

___________________________________________________________ 

 

 

                                                            

Sem az egyházi birtokok, sem a gyûjtés és az adományok nem voltak elégségesek a 

román egyházi kiadások fedezésére. A magyar állam a Vallásalapból (római katolikus 

közvagyonból) és  államsegélyből fedezte a központi hivatalok működését, a 

papképzést, a templomépítést, -javítást, egyházi méltóságok, papok sürgős kiadásait.  

 

Elsõsorban a szamosújvári román papnevelõ szeminárium költségeit fedezte évi 14.800 

Ft segéllyel. 1911-ben az egyházmegye intézményeinek építésére adott államsegély 

összege: 600.000 korona volt. 

 

A görögkeleti román egyház központi szervei, a szentszékek és a papnevelő 

szemináriumok nagyrészt államsegélyből éltek. A magyar állam ily módon több mint 

3500 papi személy és családja megélhetését biztosította. Az ortodox egyházban 1943 

pap, mig a  görög katolikus egyházban 1475 anyaegyházközségben és 1600 filiában 

több mint másfél ezer  pap műkődött az I. világháború első évében.      

 

Román nyelvhasználat43  

 

A nagyszebeni Tribuna 1885-ben írja: "Közoktatásügyünk a jól megvédett egyház 

védõpajzsa alatt a kormány beavatkozásától mentes volt. Falvainkban a román nyelvet 

egyenesen hivatalos nyelvnek vezették be.A bíróságoknál a román  ember mindenütt 

olyan embereket talált, akik átvették a nyelvét, ismerték szükségleteit és szokásait, és 



megvolt bennük az iránta való illendõ jóakarat. Bármilyen beadványt elfogadtak, és a 

határozatokat román nyelven bocsátották ki. A román lakosságú megyékben egy seregnyi 

román tisztviselõnk volt, akikhez teljes bizalommal fordulhattunk, és senki sem vonta 

kétségbe azt a jogunkat, hogy a közügyekben saját nyelvünket használjuk. Még az 

ítélőtáblákon, a legfelsőbb törvényszéken és a miniszteri irodákban is voltak 

embereink, akik a mi ügyeinkben pontos felvilágosításokat adhattak és érdekünkben 

teljes jó akarattal közbeléphettek."44 

 

Ahol a községi gyűlés tagjai határozatilag kimondták, hogy a község hivatalos nyelve 

azontúl is román, ott a nyelvhasználat kérdése ezzel legtöbbször meg is oldódott. 

Sokhelyütt azonban a kettõs nyelvû jegyzõkönyvezést megunták, és kényelembõl áttértek 

a magyarra.(Slavici)45  Ahol nem román nemzetiségű jegyző került a község élére, 

annak a jegyzői szigorlatra vonatkozó szabályrendeletnek megfelelően tudnia kellett a 

község lakóinak nyelvén. A szigorlatot a jelölt az alispánból, ügyészből, árvaszéki 

elnökből, adófelügyelőből álló bizottság előtt tette le. A szóbeli része a nyilvánosság 

előtt zajlott le. 

 

A román többségû megyékben a román nyelvű kérések jogát a legtöbbször elismerték. 

(1906-ban Temes vármegye alispánja 40 vármegyei tisztségviselő részére indított 

román nyelvű tanfolyamot.)  A századfordulóig a budapesti minisztériumokhoz is 

lehetett román nyelvű felterjesztést és kérést intézni. 

 

1867-tõl 1918-ig az iskolák többsége felekezeti  jellegû volt. Így a román egyházak 

iskoláiban a román nyelvű oktatás mindvégig megmaradt. Az 1907. évben 

megszavazott, úgynevezett Apponyi-féle törvények növelték ugyan a magyar nyelv 

óraszámát, de az oktatás román nyelvét nem bántották. Az iskolai anyakönyveket, a 

tanári gyűlések jegyzőkönyveit, az iskolák belső életére vonatkozó iratokat kizárólag 

románul vezették. A magyar hatóságokban fel sem merült az a gondolat, hogy az állami 

ellenőrzés megkönnyítésére bevezessék a párhuzamos román- magyar nyelvű 

ügykezelést.46 

 



Helynevek: Az ország nemzetiségektől lakott vidékein a helynevek többféle változata 

alakult ki (pl.: Kolozsvár = Klausenburg = Cluj). Az elnevezések, átvételek az 

országban gyakran azonos módon keletkeztek: Így sok azonos elnevezés, helységnév 

alakult ki a kézbesítőknek gondot okozva. Ezek után jelent meg az 1898. évi IV. 

törvény, mely szerint minden községnek csak egy hivatalos neve lehetett, amit a 

hivatalos iratokban kellett használni. Ugyanakkor megengedte, hogy az eltérő 

elnevezéseket zárójelben tüntessék fel. (A hivatalos név megállapításakor a községek 

és a törvényhatósági közgyűlés véleményének figyelembevételével kellett eljárni.) A 

törvény végrehajtása az első világháborúig elhúzódott. Gyakorlatilag a román 

helységneveket használták a postán, pecséteken, okmányokban, bizonyítványokban 

minden korlátozás és a magyar név párhuzamos megjelölése nélkül. Nem változtatták 

meg a családneveket sem. A szászvárosi Libertatea c. hetilap a románok passzivitását 

okolta az esetleges jogsérelmekért. (A román értelmiség nem járt el a századfordulón a 

megyegyűlésekre,  elhanyagolta a  községi  ügyeket). 

"Azoknak a jogoknak a legnagyobb részét, melyeket még ma is biztosít a törvény nekünk 

a közéletben, különösen a községekben és a megyékben, saját hanyagságunk  miatt  

veszítettük  el."47 

 

Oktatás helyzete a századfordulón 

A nem egészen 3 millió románra l9l4-ben 2901 csak románul oktató elemi iskola jutott. 

Eszerint minden 1016 románra jutott  egy autonóm román iskola. Ugyanakkor a romániai 

6,9 millió román lakós közül minden  1418 lakosra jutott csak egy iskola. A 

magyarországi románok jobban el voltak látva csak anyanyelven oktató iskolákkal, mint 

a romániai románok. Ez azt jelenti, hogy míg a 7 éven felüli romániai románságnak 

1900-ban csak 19,6 %-a nem analfabéta, addig 1910-ben a magyarországi románság 6 

éven felüli férfi lakosságának  41,4%-a, illetve a nőknek  a  24,6 %-a tudott írni, 

olvasni.48 

 

A legnagyobb vihart az 1907. évi XXVII. tc. az ún. Lex Apponyi, vagyis "a nem állami 

elemi népiskolák járandóságairól" szóló törvény okozta:  Elõírta a magyar nyelv tanítását 

heti néhány órában, s az állam ellenõrzési jogát ki akarta terjeszteni az egyházi  

nemzetiségi iskolákra is. Cserébe ingyenessé tették  a  népoktatást,  emelték  a  tanítók  

fizetését. 

 



Gazdasági  önállósulás a századfordulón 

 

A XIX. század végén elszaporodtak Erdélyben a román bankok. Az új román polgárság 

már a "nemzeti földbirtokon"  kifejlõdõ bankburzsoázia köré szervezõdött. (Az 1848-as 

jobbágyfelszabadítás következményeképp a románok 600.000 hold földbirtokosaivá 

váltak. Az okos bankpolitika következtében az erdélyi földbirtokok 8%-a jutott 

közvetítésükkel román földtulajdonosok kezébe.) Kisebb és nagyobb pénzintézetekben a 

politikai vezetõik szinte mind érdekeltek voltak. 

 

 

 

 

       S Z E R B E K 

 

 

A honfoglalás korából csekély régészeti anyag utal ittlétükre, inkább a XIII-XIV. 

századból figyelhetõk meg  szerb települések a Szerémség  Száva menti részein. A szerb 

betelepülés jelentõsen megnõ  a 14. századtól a török balkáni terjeszkedésével.49 1389-

ben Rigómezőnél vereséget szenvedett Murad szultántól Lázár szerb fejedelem, akit a 

török a csata után kivégeztetett.   Zsigmond magyar király (1387-1437) német-római 

császár 1410-től) Lázár fejedelem fiának, Stefan Lazarevicnek (Lázár Istvánnak) az 

ország leginkább fenyegetett déli részén  hatalmas birtokokat adományozott, hogy 

segítse őt a török ellen. Utódjától, Djordje Brankovictól (Brankovics Györgytől) 12 

évvel Szerbia végleges bekebelezése előtt, mintegy érzékelve a török támadás 

felerősödését, Zsigmond magyar király visszavette a macsói bánság várait és 

Belgrádot, helyébe magyarországi birtokokat adományozva, melyekre a despota szerb 

parasztokat telepített. Köztük számos a szerb szabados hajdú, végvári katona. Szerb 

települések jöttek létre a Duna mentén föl egész Esztergomig, Komáromig és Győrig. 

1456-ban Nándorfehérvárnál (Belgrádnál) aratott gyõzelmet Hunyadi János a török fölött, 

amire a déli harangszó emlékeztet Európában. 1521-ig Belgrád félelmetes védõbástya a 

török félhold ellen.  

Ezt az elsõ betelepedési hullámot Szerbia 1459. évi elfoglalása felerõsítette. A szerb 

deszpota-család - rövid törökországi, itáliai, albániai és ausztriai - hányódás után 

Magyarországon talált menedéket. Mátyás (1458-1490), majd az őt követő Jagellók 

elődeikhez hasonlóan birtokadományokkal igyekezetek Magyarországhoz kötni a 

védőszárnyaialá menekült balkáni - köztük szerb előkelőket. Így a határmenti szerb 



területekről részben az előkelők kíséreteként, részben spontán módon indult meg a 

bevándorlás a XV-XVI. században. (Az 1481. évi és az 1495. évi országgyűlés 

mentesítette a betelepülő szerbeket a katolikus klérusnak fizetendő egyházi tized alól.) A 

befogadás és az adományok fejében a királyok  jelentős katonai erőfeszítéseket vártak 

el.50  Mátyás király híres fekete seregének a dunai hajóhad naszádjainak katonái és 

tisztjei (a sajkások) nagy számban szerbek. (De a törökök szolgálatában álló 

martalócok soraiban is sok az ortodox hitű szerb harcos.) 

 I. Ulászló  (1440-44) király 1440-ben az aldunai Keve-belieket széleskörű 

privilégiumokkal telepíti "Ráckevére".  

A szerb urak részt vettek a legfõbb törvényhozó szerv, az országgyûlés munkájában, a 

törvényekben nyoma sincs annak, hogy másként kezelték volna õket, mint a többi 

országlakókat. Csapataikat nemcsak a déli hadszíntéren, hanem ausztriai és csehországi 

harcokban is felhasználták. Az ország egyéb nemzetiségû fegyvereseitõl csupán az azokat 

is fölülmúló vadságuk és kíméletlenségük különböztette meg õket.51  

A szerb deszpoták váltig reménykedtek a Szerbiába történõ visszatérésben. Elõkelõikkel 

igyekeztek saját zárt körükbõl házasodni. A magyar királyok a Brankovics szerb uralkodó 

család kihalta után (1502) is neveztek ki szerb deszpotákat, akiket a magyarországi 

szerbek vezérüknek tekinthettek. 

A leigázott Szerbiában a nép politikai egységének szimbóluma a pravoszláv egyház lett. 

Ezért a Magyarországra menekült szerb despoták udvari élete a görögkeleti egyház 

ünnepeihez igazodott. A támogatásukkal létesülõ szerb kolostorok és a bennük lakó 

püspökök erõsítették a szerb nép összetartozás-tudatát,  nemzeti  fejlõdésük  élesztõi  

voltak. Buda visszafoglalása (1686) után a  császári seregek Nisig, Szarajevóig  jutnak 

elõre. A török ellentámadás után a csatlakozó szerbek Carnojevic Arzén ipeki pátriárka 

vezetésével (mintegy 35.000 családdal) menekülnek magyar és horvát  területekre. Bár  

a határőrvidék szervezésének gondolata már 1699-ben fölvetődött a bécsi 

haditanácsban, 1702-ben vágták ki a magyar állam területéből Carnojevic Arzén 

(Csernovics) menekült rácjai számára Erdély határától a Maros, majd a Tisza mellett 

Titelig. (Az egész területet "új szerzeménynek" tekintették, tehát a magyar szerveknek - 

szerintük -  ebbe úgysem lehetett beleszólásuk.) A szomszédos vármegyék kötelesek 

voltak hadiadójukat a rác ezredek zsoldjára beszolgáltatni. A Rákóczi-szabadságharc 

kezdetén 1703-ban a titkos tanács azt javasolta az udvarnak, hogy ameddig elegendő 

német katonát a felkelőkkel szemben az országba nem tudnak átcsoportosítani, addig a 

magyarokkal szemben horvátokat és rácokat kell felléptetni. Savoyai Jenő a felkelés 

alatt többször utasításba adta, hogy a rácok "magyarellenes antipátiáit melengetni, 

fomentálni kell". Ugyanilyen okoknál fogva Mária Terézia uralkodása alatt 1748-ban 



gróf Kollowrat alapelvül fogalmazza meg, hogy a rác nemzet védelme "austriaco-

politikum", s ez a nép "patrimonium domus Austriacae"-nak s nem Magyarország 

alattvalójának tekintendő.52  

 

 

 

  

Szerb egyházi autonómia. 

 

A budai pravoszláv szerb érsekség valószínûleg már Zsigmond király szövetségese, 

Lázárevics István szerb despota idején megalapozódott. A budai szerb püspöki katedrát 

1557-ben létesítették a Duna menti, magyarországi szerbek legészakibb egyházi 

központjaként. 

 

A budai szerbek közössége már a török hódoltság idején igen tehetõs lehetett, hiszen a 

török utazó, Evlija Cselebi három templomukat is megemlít. Püspökük, metropolitájuk 

volt, ezt tanúsítja a jeruzsálemi ortodox pátriárka 1640-ben a budai szerbekhez küldött 

levele, melyben további adományokat kér a Szent Sírra. Buda visszafoglalása (1686) után 

a  császári seregek Nisig, Szarajevóig  jutnak elõre. A török ellentámadás után a 

csatlakozó szerbek Carnojevic Arzén ipeki pátriárka vezetésével (mintegy 35.000 

családdal) menekülnek magyar és horvát  területekre. 

 

A XVI. században felújított önálló szerb pravoszláv  egyház élén az ipeki pátriárka állt. A 

szerb pátriárka Magyarországra költözése elõsegítette a szerb nemzeti  öntudat  

kibontakozását.  Ipek  örökét  délvidéken Karlóca vette át, a karlócai metropolita (érsek) 

joghatósága alá tartozott a történelmi Magyarországon lévõ összes görögkeleti 

püspökség. (A késõbbiekben Budáról négy püspök emelkedik a karlócai érseki székbe.) 

  



I. Lipót (1657-1705) osztrák császár-magyar király két oklevelet adott ki számukra 

(1690, 1691), melyekben biztosítja a szerbeknek  a hajdúkéhoz hasonló katonai-nemesi 

társadalmi állását, egyházi   (kulturális)   autonómiáját: 

   - szabadon választhatták pátriárkájukat, elismerte felettük a görögkeleti      

       egyházjog érvényét,                               

  - kivette õket a felszabadult magyar területek magyar törvényhatóságainak       

 igazgatása alól, s a különválasztott un. "Határőrvidéket" közvetlenül    

 Bécsből irányították, 

   -  felmentette õket a tized, a hadiadó, a katonai beszállásolás terhe alól, 

  - idõnként kongresszust (tehát saját nemzetgyûlést)  tarthattak, amely ugyan       egyházi 

ügyekben volt csak illetékes, de óhatatlanul lehetõséget adott politikai követelések 

megfogalmazására. 

Miután nem választottak vajdát, a pátriárka nemcsak egyházi, hanem világi vezetõjük is 

lett. A pátriárka felhatalmazását kihasználva nem csak a nekik adományozott külön 

területen, hanem az ország belsõ területein is szervezett püspökségeket (16-ot) és 

kíméletlen harcot kezdett a római egyházhoz csatlakozó, bizánci rítust elhagyó unionista 

görögkeleti egyházak és híveik ellen.53 A közösségek életében meghatározó volt 

egyházuk, amely keleti rítusa körül szerveződő hagyományos életformájuk, zártabb 

közösségi életüket fenntartotta, s nyelvüket őrizte. (1730-ban 70 tanulója van a budai 

iskolájuknak; s a szegények és özvegyek gyermekeit mentesítik a tandíj alól.) A 

császári manifesztumokban biztosított egyéni és közösségi jogaik alapján nemzetiségi 

közösségeikben autonóm, önigazgatásuk is volt: Bár a városi magisztrátusnak voltak 

alárendelve, a budai szerbeknek mégis sokáig volt saját választott szerb tanácsa, 

elnökkel, bíróval az élen, tanácsnokokkal, illetőleg esküdtekkel, testületi 

döntéshozatallal, Szent György napjától számítva egy évre szóló mandátummal. Az 

adminisztráció szerb nyelvű volt.54 Mivel a szerbek ezen kiváltságok birtokában 

lényegesen jobb helyzetbe kerültek, mint a katonák beszállásolása, a megnövekedett 

adók miatt elégedetlenkedő magyar jobbágyok - a Rákóczi Ferenc vezette Habsburg-

ellenes szabadságharcban a magyarokkal szemben, Habsburg oldalon küzdöttek. 

III. Károly király (1711-1740) rendeleteiben e kiváltságokat az erőteljes vallási 

terjeszkedés megállítása érdekében megszorította. A szerb püspököket e rendeletei 

(1729, 1732, 1734) szerint nem a metropolita, hanem a király nevezi ki - a metropolita 

három jelöltje közül. A rácok (szerbek) panaszait a királynál a magyarokkal szemben 

továbbra is a metropolita képviselte.55 

1790-ben II. József  (1780-1790)  halála után Temesvárott összeült az egyházi zsinat, 

amely politikai követeléseket fogalmazott meg: 



    - önálló szerb területet, 

     -  szerb nyelvû alapiskolákat, 

    - 8 gimnáziumot, 

    - 10 tanítóképzõt, 

     - jogegyenlõséget  a hivatalvitelben, 

     - szerb városi tanácsosok kinevezését kérték.56 

 

Kétségtelenül hatással volt az egyházi kereteken belül formálódó és hangját hallató 

értelmiség radikalizálódására az 1830-as évek elején nagyobb belső önállóságot 

elnyerő a szerb hűbéres fejedelemség miniszterének Ilja Garasaninnak 1844-ben 

megfogalmazott nemzeti programja (Nacertanije), mely az összes szerb és délszláv 

területek felszabadítását és a szerb államban való egyesítését veszi tervbe.  

1848 március 17-19-én a pesti Thökölyánumban (a szerb egyetemisták lakhelyén), majd 

27-én Újvidéken gyûltek össze a helyi hitközség tagjai, hogy kívánságaikat 

megfogalmazzák. Az 1848. április 14-i karlócai gyűlésükön már területi autonómiát 

követelnek; kérik, hogy "régi joguk alapján" vajdát választhassanak, aki alá a 

Szerémségből, a Bánátból, Bácskából és Baranyából kialakított szerb vajdaság 

tartozna. E mellett követelték a szerb nemzeti kongresszus évenkénti megtartását. A 

hazai szerbek a magyar kormány által május 27-re kiírt egyházi kongresszus helyett 

május 13-15-re nemzetgyűlést hívtak össze, amelyen részt vett két szerbiai 

államtanácsos is. A gyűlés résztvevőinek többsége a Habsburg-dinasztia alatt dél-

magyarországi és szerémségi területekből egy szerb vajdaságot akart létrehozni. (A 

vajdaság tervezett területén a szerbek a többi nemzethez viszonyítva ugyan relatív 

többségben éltek, de arányuk átlagban alig haladta meg a lakosság harmadát.)1867-ig 

az ellentétek forrása ez a követelés, ugyanis a magyar rendek ezzel szemben e területet a 

magyar megyerendszer ellenőrzése alá kívánták vonni. 

 

A szerbség megjelenését a politikai életben tehát a vallási szervezet önállósága segítette. 

Politikai törekvéseinek kereteit ez biztosítja. Iskoláiban  képezi a nemzeti kisebbség 

értelmiségi vezetõit.  

1848-49-es szabadságharcban mindkét oldalon állnak szerbek: 

Sándor szerb fejdelem a magyarországi Stratimirovic szerb fõvezér kérésére pénzt és 

fegyvereket küldött a felkelõknek, augusztusban pedig engedélyezte, hogy Knicanin volt 

államtanácsos vezetése alatt önkéntesekbõl álló sereg átlépje a Dunát. (Decemberben 

azután újabb jelentõs összeget, 20 ezer dukátot szavazott meg az államanács. Sándor saját 

vagyonából pedig 12 ezer dukátot ajánlott föl.) 



 

Mig a folyókon túlról támogatott szerb önkéntesek is átlépik a magyar határt, itthon 

Csernovics (Carnojevic) Péter kormánybiztoson és Damjanich tábornokon kivül egy 

ezredes, 5 alezredes, 7 õrnagy, számos fõtiszt, ezernél több közhonvéd szerb születésû 

volt, és a magyar oldalon a közös szabadságért harcolt, majd vállalta a szabadságharcot 

követõ felelõsségre vonást, esetleg vértanúságot. 

 

Az 1868. évi nemzetiségi törvények megkülönböztetés nélküli alkalmazásukkal  

tagadhatatlan eredményeket hoztak, mégha nem is elégitették ki a legradikálisabb szerb 

politikusokat. A már emlitett, görögkeleti vallásúakra vonatkozó 1868. évi IX. 

törvénycikket egészitette ki az 1868. aug. 10-i külön rendelet amely teljhatalmat 

biztosított az ortodox egyháznak az egyházi önigazgatás mellett a szerb iskolák, 

alapítványok, zárdajavak kezelése ügyében is. Emellett előírta hogy minden gyereknek 

a 7. évétől a 12. életévéig kell iskolába járni, s minden község köteles iskolát nyitni és 

tanitót tartani, ha 50 tanköteles gyerek van a településen. (Hittankönyvüket a püspöki 

zsinat, a többit az egyházi főhatóság előterjesztésére a kormány hagyta jóvá.)   A 

rendelet kimondta, hogy a "szerb népiskolákban a szerb nyelv az oktatási nyelv". (Az 

"államnyelv" oktatásáról nem tesz említést.) Az un. "clericalis alap" jövedelmét a 

hittudományi és felsőbb tanintézetek, gimnáziumok költségeinek fedezésére 

fordították, míg "az elidegeníthetetlen nemzeti alap" a közvetlen egyházi célokat 

szolgálta. Mivel a görögkeleti szerb egyházi kongresszus hatáskörébe tartozott minden, 

a görögkeleti szerbek autonómiáját érintő (egyházi, iskolai, művelődési jótékonysági) 

ügy, s az ezeket finanszirozó alapítványok, kolostori vagyonok kezelése is, a 

kongresszus mintegy a magyarországi szerb nép autonómiájának "parlamentjeként" 

szolgált, hiszen képviselői 2/3-a világi személy volt. A nemzetiségi törvények 

tagadhatatlan eredményeket hoztak, természetesen az egyház köré szerveződő 

értelmiségi mozgalom segítségével. 

 

Gazdasági  megerõsödésük 

 

Budán és Pesten a török hódoltság után, az 1690.évi nagy bevándorlás idején - a császári 

kiváltságok segítségével - erõsödött meg a szerbek közössége. Budán e közösségnek jól 

szervezett belsõ adminisztrációja volt, választott és cserélõdõ tisztségviselõinek 

hatáskörébe tartozott az adószedés és a bíráskodás is. I. Lipót császár külön diplomával 

rendelte el polgárjoguk megadását. Nyolcvannyolc kereskedésben, kézmûveseik tucatnyi 

mühelyben dolgoznak. Szabad volt számukra a birtokszerzés; a legrégibb birtoklap 1702-



ből ismert. 1706/1708-ban Budán 484 szerb adófizetőt írnak össze. Pest-Buda szerbsége 

a XVIII. században és a XIX. század első felében élte virágkorát. Ez a pezsgő 

gazdasági élet tette lehetővé, hogy az újabb kori szerb kultúra és műveltség egyik 

bölcsője lehessen.  

Míg a XIX-XX. század fordulóján a nagy- és törpebirtokosok, mezőgazdasági cselédek, 

agrárproletárok többsége magyar volt, a  középparaszti birtokkategóriákban a németek, 

szerbek, bunyevácok domináltak. Bankjaik, takarékpénztáraik, a Radikális Párt által 

szervezett szövetkezetek - akárcsak az erdélyi románok esetében az ASTRA - 

elősegítették a nemzeti célú földvásárlásokat.                                                                  

 



Kultúra57 

 

A XIX. század elsõ felében Sima Ignjatovic jogász, Buda város fõjegyzõje lakásán 

találkoztak a születõ szerb irodalmi élet személyiségei (köztük Vuk Stefanovic Karadzic), 

ekkor zajlottak a nyelvújítási viták, de megfordult itt a szláv testvériség jegyében a horvát 

Fran Kurelac nyelvész, vagy Ján Kollár szlovák evangélikus lelkész, a pánszláv gondolat 

egyik lelkes hírdetõje. Vitkovics Mihálynál Pesten a szerb írók mellett Berzsenyi, 

Kölcsey, Vörösmarty is megfordult. 

A magyar nyelv hivatalos nyelvvé csiszolásának szükségessége a Magyar Tudós 

Társaság megteremtéséhez vezet 1825-ben, de a szerbekre is ösztönzõen hat a  gondolat: 

Létre kell hozni a szerb irodalom és mûvelõdés fejlesztésére, továbbá a Szerb Évkönyv 

folyamatos megjelentetésére Pesten a Szerb Maticát. A Matica srpska a Dunán inneni 

szerbek tudós társaságává válik. A körülmények kedvezõk voltak; tehetõs és befolyásos 

szerb polgárság (kereskedõk, mesteremberek, hivatalnokok) álltak a háttérben, a fiatal 

értelmiség itt képezte magát az egyetemen, a budai Várban működött a pesti egyetem 

szerb nyomdája. 1848-49-es forradalmi eseményekben való szerb szerepvállalás után, 

majd az osztrák jutalmazásban csalódva megváltozik a szerb vezetők politikai 

orientációja és a Matica is átteszi székhelyét Pestről a Szerbiához és Karlócához 

közelebb eső Újvidékre 1864-ben.  

A szegény származású tehetséges diákok  egyetemi tanulmányainak elõsegítésére Tököly 

Popovic Száva aradi földbirtokos nemes - a hazai szerbség mecénása - 1838-ban 

alapítványt tett. A Tökölyanum néven ismertté vált kollégium és az alapítvány irányítása 

halála után a görögkeleti szerb egyházközségre szállt át, s 1902-tõl a karlócai pátriárka 

felügyelte. Fennállása alatt több mint négyszász nagyrészt hazai szerb fiatal szerzett 

diplomát a pesti egyetemeken és fõiskolákon  segítségével. A szerbséget még két másik 

alapítvány is segitette: 

A gazdag kereskedõcsaládból származó Bozda Naum - a dunai hajóhid fenntartója a 

Lánchíd megépülése elõtt - és felesége alapítványa 1870-tõl a szerb nemzetiségû pest-

budai (részben szentendrei) kereskedõk, mesteremberek és technikusok pályakezdését, 

medikusok iskoláztatását, görögkeleti hajadonok kiházasítását kivánta elõsegíteni. A 

Szent Angelina Görögkeleti Közmûvelõdési Szerb Nõegyesület a fõvárosi szakiskolákba 

beiratkozott leányok ösztöndíjas képzését kivánta az 1904-tõl megnyíló kollégiumával 

bátorítani. 

Napilapot elõször 1791-ben Bécsben jelentettek meg, majd a bécsi újságok 

megszünésével a 30-as évektõl Pesten heti és napi lapok jelennek meg - szerb nyelven. 



1848-ban Teodor Pavlovic délszláv programot hírdet meg a magyarországi szerbek és 

horvátok jogaiért, Szerbia, Bosznia, Bulgária nemzeti felszabadításáért. 

A pest-budai szerb könyvkiadás megindulása a pesti egyetem nyomdájához kötõdik, 

amelyik 1795-tõl - a császári privilégium birtokában - tankönyveket, liturgikus 

könyveket, majd szépirodalmi, tudományos, történeti és nyelvészeti mûveket adott ki. A 

XIX.század közepéig a budai Egyetemi Nyomdából kikerült szerb kiadványok száma 

megközelíti az ezret. A Matica srpska könyvkiadói tevékenysége mellett boltjában 

horvát, német és lengyel nyelvû könyveket is árusított. 

A szerb színjátszás születése az elsõ magyar - a Kelemen László vezette -  színtársulathoz 

fûzõdik: Egy fiatal magyar színész, Balog István az 1804-es szerb felkelést  

megörökítendõ színdarabot írt "Cserni György" címmel, melyben Széppataki Róza is 

énekelt. A darabot szerb fordításban 1815-tõl a szerb színpadokon játszák Szegeden és 

Újvidéken, jóval késõbb Szerbiában is. A fordító Joakim Vujic a magyar színészek 

támogatásával nyeri el József nádor segítségét az elsõ szerb színielõadás megtartására 

1813-ban. 

A szerb kultúra megújítói, kiemelkedõ kéviselõi magyarországiak voltak: a belgrádi 

nemzeti  színházat újvidéki színészek hozták létre, a Matica  Srpska Újvidéken 

működött. A karlócai és újvidéki gimnáziumban és a zombori tanítóképzőben 

végzettekből került ki Szerbia és Montenegró értelmiségének, hivatalnokainak 

javarésze. 

 

 

Politika58 

 

A szerb volt a kiegyezés legaktívabb magyarországi nemzetisége. Jelentõs befolyásuk 

volt a megyei és városi képviselõ-testületekben,  ahol többségben voltak, mint pl. 

Torontálban, Kikindán,  Zomborban  és Újvidéken. Ott ezek hivatali nyelve is szerb volt 

a 70-es évek végéig. Követeléseik között szerepelt, hogy Torontált kettéosztva Kikinda 

központtal alakítsanak ki egy teljesebb szerb nyelvû megyét. Ez a szerb értelmiség 

aggódva figyelte a török iga alatt élõ Szerbia sorsát: Szerbia már a XIX. század elején 

autonómiát vívott ki magának, de külsõ segítség nélkül nem tudott megállni a maga 

lábán. A Belgrád felé masírozó törököket 1876-ban az orosz tíltakozás állította meg, s az 

1877-78-as orosz-török háború következtében nyerhették vissza függetlenségüket a 

balkáni államok, ami egyre jobban erõsítette az orosz orientációt köreikben. 

A szerb liberális ellenzék az 1861. évi egyházi kongresszuson kezdett formálódni Miletic 

Svetozar és Mihajlo Polit-Desancic vezetésével. 1869-ben alakultak párttá, 



programjukban a megyék nemzetiségek szerinti kikerekítését és a többségi nyelv - 

egyedüli - hivatalos nyelvként való használatát követelték. Szerbiai testvéreik számára 

elõ kívánták segíteni a vágyott szerb nemzeti egyesülést; felszólították a párt képviselõit, 

próbálják megakadályozni az olyan külpolitikát, amelyik Törökország fenntartását és a 

balkáni népek meghódítását célozza; állást foglaltak Bosznia és Hercegovina annexiója 

ellen. A mérsékeltekben a követett nemzeti politika sikertelenségét tapasztalva felmerült 

a gondolat, hogy a kiegyezést elfogadva, a magyarokkal való megbékélés útját kellene 

keresni. A politikai viták a liberális és a radikális párt megalakításához vezettek a 80-as 

évek végén, s a köztük lévő ellentétek véres tragádiába torkolltak, amikor a  Zastava 

napilapot - házassággal - megszerezte a radikálisok számára Jasa Tomic: Az őt 

érdekházassággal megvádoló Misa Dimitrijevicet, a liberálisok Branik cimű lapjának 

főszerkesztőjét 1890. január 3-án késsel leszúrta. A szerbek egymás közötti harcaik 

színtere egyre inkább a nemzeti egyházi kongresszusuk lett; ahol az igen jelentős anyagi 

eszközeik (alapítványi vagyonuk, állami támogatásuk) felhasználásáról döntöttek. 

(Ugyancsak felmerült Sándor szerb király 1903-as meggyilkolásakor a gyanú, hogy 

egyes magyarországi szerb poltikusoknak is köze lehetett a merénylethez. Mindenesetre 

Karagyorgyevics Péter, Szerbia új uralkodója új külpolitikát választott, mégpedig az 

eddigi osztrák orientációt felváltotta az orosszal; magát a cár védencének tekintette. 

Az 1908-as törökországi nemzeti fordulatot követõen Bécs bejelenti Bosznia annexióját, 

mivel erõsen tartott attól, hogy Törökország helyre akarja majd állítani  szuverenitását 

Bosznia fölött. E lépésre Szerbia mozgósított, és területi kárpótlást követelt; csak a 

háborúra föl nem készült Oroszország nyomására vette tudomásul az annexiót 1909-ben. 

A hazai szerb radikálisok természetesen Szerbiával azonosultak, és tíltakoztak.   

 A 80-as évektõl a szerbek gazdasági társadalmi és politikai életének súlypontja 

Horvátországba tevõdõtt át, Khuen-Hédevári bán támogatásával, aki az erõsödõ horvát 

nemzeti mozgalommal szemben rájuk támaszkodott. Itt volt a nemzeti egyház központja; 

Karlóca, itt élt a tehetõs szerb kereskedõ-burzsoázia zöme, itt létesültek a legerõsebb 

bankok és szövetkezetek. Az ellenzékkel paktumot kötött  radikálisok  1906-ban két 

képviselõt juttattak be a parlamentbe, és utána is tucatnyi földbirtokos, tisztviselõ ült a 

kormányzati padsorokban.  
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A források szerint a szlávok az Avar kaganátus felbomlása után, a VIII-IX. század 

fordulóján jelennek meg elõször a Kárpát-medence peremén, de azután néhány évszázad 

alatt teljesen egybeolvadtak az ott élõkkel. 

Míg a XIII. sz.-ban  Magyarország  belterületén 20 fõ/km2 volt a népsűrűség, addig a 

Kárpátok hegyláncai alatt hatalmas erdőségek - a királyi erdőispánságok területe volt 

még lakatlan. A tatárjárásban a népesség csaknem fele elpusztult (1242-43). Ez is 

ösztönözte IV. Bélát, majd utódait, főképp az Anjoukat, hogy "soltészeikkel"  főleg a 

Kárpátok túloldaláról morva, cseh, lengyel, rutén, telepeseket gyűjtsenek - különféle 

kedvezményekért cserébe: irtás idejére adómentesség, később: egy összegben adózik 

a földesúrnak ( stb).59 

 

Az ország háromrészre szakadása után a középkori 300-500 ezres északi szláv népesség a 

XVII. század végére egy milliónál is nagyobb etnikummá fejlõdõtt. Így telepedtek meg 

közülük sokan az Alföldön is. Az új telepesek jogait szerzõdésekben rögzítették: 

Engedélyezték a szabad vallásgyakorlatot (vagyis az evangélikus vallás gyakorlását 

szlovák nyelvû igehirdetéssel), az 1-2 évi adó- és robotmentességet, pontosították a 

járandóságokat.60 

A betelepülések eredményeképp a XVIII. század végére a szlovák településvonal kb. 10-

40 km-rel tolódott délebbre. A korábban vegyes vidék szinte teljesen szlovákká vált.60 

Ellentétben a horvátokkal, a szászokkal és szerbekkel a  szlovákok semmilyen 

privilégiummal nem rendelkeztek. Nemcsak a rendi önkormányzatuk hiányzott, de nem 

támaszkodhattak az országhatáron túli anyaországra, annál fontosabbá lett a vallási 

közösséget is jelentő cseh kapcsolatuk. 

 



A XVIII-XIX. századi nemzedékváltás folyamatát, a nemzeti nyelven folyó 

ellenreformáció és a megizmosodó, önállósuló evangélikus egyházi szervezet kifejlõdése 

elõzi meg. A nemzeti nyelvű (szlovák) egyházszervezet az öntudat fenntartója, ápolója, 

az általa nevelt értelmiségiek pedig a nemzetiségi törekvések élharcosaivá váltak. 

Ismeretes, hogy a reformáció egyik követelése a nemzeti nyelven történõ igehirdetés volt. 

 

A tridenti zsinat után szervezett nagyszombati papnevelő intézetben már megkívánták, 

hogy a tanítók ismerjék a magyar, szlovák és német nyelvet. 

 

Pázmány Péter, aki a magyarországi rekatolizáció egyik vezéralakja volt, elrendelte, hogy 

a szlovák falvakban minden vasárnap tartsanak szlovák nyelvû prédikációt, a külföldre 

kiküldhetõ növendékek között mindig említett szlovákokat, ezen kívül lefordította 

szlovákra hitvédõ iratait. (A nagyszombati egyetemi nyomda különbözõ nyelveken 

kiadott munkái is e célból nyomattak). 1648-ban jelenik meg e munkát segítendõ a 

magyar-latin-szlovák szótár. Õ a Nagyszombat környéki nyugat-szlovák nyelvjárást 

választotta az irodalmi nyelv alapjául. Ez az un. "jezsuita szlovák nyelv" Anton  

Bernolák és köre irodalmi nyelvének alapja: liturgikus és énekeskönyvek jelennek meg 

ezen a nyelven, mignem Sturék meg nem teremtik az egységes szlovák nyelvet, a 

közép-szlovák nyelvjárás alapján. (Habár szlovákokat említünk ezt az időpontot 

megelőzően is, pontosabb a felső-magyarországi szláv megjelölés, vagy a "szlovákok 

elődei", mivel az aránylag szűk értelmiségi rétegen kívül ezután is sokáig tartott ennek 

az elnevezésnek az elterjedése és a szlovákság etnogenezise az első szlovák 

köztársaságban lett teljesedett ki.) Az evangélikus szlovákok a középkori cseh nyelvet 

használták, ahonnan könyveket, anyagi támogatást is kaptak mozgalmukhoz.  Igy a 

"katolikusnak és a magyarbarátnak" tartott Bernolákkal szemben inkább a cseh 

mozgalommal jó kapcsolatokat ápoló Jan Kollárt követték, aki a pesti szlovák 

evangélikus egyházközség lelkésze volt.61 

 

A szlovák nemzeti mozgalom központja az 1840-es évektõl a pozsonyi evangélikus liceum 

mellett mûkõdõ cseh tanszékre helyezõdik át, ahol  Ludovít Stúr tanít. 

Üdvözli  az 1848. márciusi magyar forradalmat, s annak eredményeképp megszülető 

polgári szabadságjogokat, de kételkedik abban, hogy a szlovákság számára, mint 

nemzetiség számára vajon teremhet- e gyünölcsöt a polgári fordulat, hiszen a 

szlovákság nagy része falun él, és szinte saját értelmisége sincs. 1848. május 10-én a 

szlovák politikusok; Stúr, Hurban és Hodza Liptószentmiklóson fogalmazzák meg 

peticiójukat, melyben minden nemzetiséget képviselő országgyűlést, külön szlovák 



tartománygyűlést, szlovák hivatalos nyelvet a szlovák többségű megyékben, szlovák 

kerület kijelölését, nemzeti nyelvű iskolák létesítését, piros-fehér szlovák zászló 

használatát, egyenlő és titkos választójogot kértek. - Vagyis a területi autonómia 

napjaink fogalmai szerinti (decentralizált közigazgatással megvalósuló) programját 

kérik a még meg sem szilárdult forradalmi magyar kormányzattól.61 Az pedig önmaga 

elismertetéséért küzd az osztrák udvarnál,  a francia forradalom eszmerendszerét az 

1848-as polgári forradalommal Magyarországon  megvalósítani szándékozza, s 

egyenlőre nem érti, hogy a jobbágyfelszabadítás, a jogegyenlőség stb. megszületése 

(egyéni szabadságjogok) miért nem elég a nemzetiségeknek, akik sorra fogalmazzák 

meg a területi autonómiára, kolektív jogokra vonatkozó igényeiket. Ellenséges 

lépésnek, túlzott követelésnek ítélik a szlovák memorandumot, s szerkesztői ellen 

(Ludovít Stúr, Jozef Miloslav Hurban, Michal Miloslav Hodza) elfogató parancsot ad ki 

Szemere belügyminiszter. Végzetes hiba; Stúrék a prágai szláv kongresszusra mennek, 

majd kapcsolatot keresnek a magyarok ellenfelével, a bécsi udvar bérencével, a horvát 

Jellasiccsal, s magával a bécsi udvarral is. A horvátországi Rohányban élő, Szerbiából 

oda menekülő szerb fejedelemtől, Milos Obrenovictól és annak fiától, Mihálytól Stúrék 

nagyobb pénzügyi támogatásra tettek szert, s emellett 900 jó minőségű puska bécsi 

fegyvergyárban való átvételére szóló utalványt is kaptak ajándékba - amit azonban a 

bécsi események miatt nem sikerül beváltania. Belgrádban Hurban igéretet kapott a 

szerbektől arra, hogy azok - a magyarokkal folytatott tárgyalások sikertelensége esetén - 

pénzzel és fegyverrel támogatják majd a szlovákokat. Hurban a délvidéki szlovákokat a 

szerbek harcának támogatására szólította föl. Bécsben augusztus folyamán meglakult az 

első szlovák önkéntes alakulat. A felkelés egyik szervezője, Hodza a cseh képviselőktől 

pénzbeli támogatást is kapott.  a három vezető - Hurban, Stúr, Hodza - Csehországban 

közzétett nyilatkozataiból kiderül, hogy a felkelők a királyért és a birodalom 

egységéért fognak harcolni, s a "szlovákok nemzeti felszabadulásáért, s azért hogy 

"mindenki egyenlő legyen a törvények előtt." Mindez 1848 szeptemberében a Szlovák 

Nemzeti Tanács megalapításához és a Miava és Ótura vidékén fegyveres felkeléshez 

vezetett. - Ekkor ez  elszigetelt jelenség maradt e politikusok törekvéseivel együtt; 

hiszen a szlovákok, talán számarányuknál fogva is, nagyobb arányban a magyarok 

mellett az osztrákok ellen harcoltak. De az egyezség mégis megköttetett, az osztrák 

politika a magyar függetlenedési törekvések fékentartására megtalálta a kapcsolatot 

valamennyi nemzetiségi mozgalommal, és az ellentétek felszításával kívánta saját 

birodalmi érdekeit érvényesíteni. (Ekkor még nem tudhatta, hogy e mesterségesen is 

szított gyűlölködés hogyan vezet majd az egész birodalom széteséséhez.) A március 4-i 

oktrojált alkotmányban az udvar kimondotta Magyarország állami egységének 



megszüntetését; Erdélyt és a részeket, Horvátországot, Szlavóniát, a tengermelléket, a 

határõrvidéket, valamint a Bácskából és a Temesközbõl kialakitandó szerb vajdságot 

Magyarországtól teljesen független, különálló tartományoknak nyílvánította. Ezzel 

látszólag teljesültek a nemzetiségek kérései, valójában e tartományoknak csak egészen 

kis mértékben biztosított volna önállóságot.  

Mindenesetre az 1849. március 19-i, Ferenc Józsefhez intézett petíciójukban a szlovák 

fegyveres csapatoknak a magyar szabadságharc ellen irányuló ténykedésére hivatkozva - 

némi túlzással "a hárommilliós szlovák nemzet" nevében külön nemzeti terület 

kijelölését, a Monarchia többi nemzeteivel való egyenjogúsítást, önálló tartományi 

kormányt és közigazgatást, szlovák hivatali nyelvet követeltek, méghozzá közvetlenül a 

bécsi kormányzatnak alárendelve.  

Az 1848-49-es magyar forradalom leverését követõen - a korábbi igéretek hatása alatt - a 

nemzetiségek bizakodtak abban, hogy Magyarországról leválasztva külön önálló régiókat 

kapnak - Habsburg fennhatósággal. Az 1848/49-es periódusban a bécsi udvar mellett 

elkötelezett szlovák személyiségek közül néhányan magasabb bírósági, iskolafelügyelõi, 

közigazgatási pozíciókba jutottak, a század második felében közülük kerülnek ki a 

nemzetiségi politikát meghatározó személyiségek (pl: Paulíny-Tóth Vilmos, a Szlovák 

Nemzeti Párt későbbi elnöke). Amikor 1860-ban visszaállt a magyar vármegyerendszer, 

vágyaikban csalódniuk kellett, s megelégedtek volna egy Magyarországon belül 

kialakított autonóm területtel is: 

Az 1861. évi turócszentmártoni gyûlésen megfogalmazott Memorandumban az 

elõbbiekhez hasonlóan "a vármegyék határainak nemzetiség szerinti kikerekítésével 

alakítandó felsõ-magyarországi szlovák kerület" kijelölését (vagyis területi autonómiát) 

kérték. Továbbá felvetették azt a - XX. század végi kisebbségi joggyakorlatban 

napirenden lévõ - jogos kívánságot, hogy a kétkamarás országgyûlés felsõ tábláján a 

nemzetiségek képviselõi arányszámuknak megfelelõen helyet kapjanak (8.pont). 62 

 

 

Egyház, anyanyelvû oktatás és politika  

 

A kiegyezést követõ idõszakban a liberális gazdaságpolitikának megfelelõen nem 

számított a származás, a szlovákok is gyarapodtak. Magyarország északi részén volt a 

legtöbb gyár, a legerõsebb az iparosítás. 

Az egyház szerepe a felvidéki szlovákok életében kulturális összetartó erõt jelentett, 

annak ellenére is, hogy itt láthatólag nem beszélhetünk nemzeti egyházról, mint az 

ortodox románok és szerbek esetében. Nem tekinthetõ azonban véletlennek, hogy a 



katolikus és a Felvidéken elszlovákosodó ruténokat, ukránokat összefogó görögkeleti 

vallás mellett az evangélikus egyház adja a szlovákság vezetõ politikusait.63  Ennek 

három okát érdemes kiemelni:   

       1.   Az evangélikus egyházak jóval szabadabban szerveződő helyi vallási 

közösségei, a hierarchikus katolikus és ortodox egyházzal szemben, 

önálló, autonóm vallási közösségként működhettek. 
    2.   Az evangélikus szlovákok többsége többé-kevésbé összefüggő területen 

(Árva, Liptó, Turóc, Zólyom, Nógrád, Gömör) élt. A szlovák politizáló 
értelmiség nagy többsége pap és tanító volt. Vezető politikusaik éppen az 
5 összefüggő evangélikus esperesség területéről kerültek ki.64 

  3.    Egyházi iskolákban tanított a pedagógusaiknak 80%-a. 

A dualizmus korabeli "elsõ nemzedék" politikusainak tevékenysége igen gyakran vagy 

az 1848/49-es szlovák szervezõdésekkel indul, vagy részvételükkel az 1861-es 

túrócszentmártoni nemzeti gyûlésen. Egy tipikus életút Francisci Jánosé (1822-1905): 

Részt vett az 1848/49. évi szlovák felkelésben. 1850-tõl megyei tisztviselõ. 1861-63 

között a Pest'budinske Vedomosti szlovák politikai lap szerkesztõje. Elnöke az 1861. évi 

turócszentmártoni nemzeti gyûlésnek. 1863-ban helytartósági tanácsos lett. 1864-ben 

Liptó megye főispánja. A kiegyezés után nyugdíjazták, ekkor a nagyrőcei szlovák 

evangélikus gimnázium gondnokságának elnöke, majd a Matica turócszentmártoni 

nyomdájának igazgatója lett. A Matica Slovenska alelnöke volt. 

(Ekkor az iskolák túlnyomó többsége saját tantervvel dolgozó felekezeti, nemzetiségi 

anyanyelvû iskola volt  Magyarországon.)64 Érthető tehát, hogy harcoltak a központi 

tanmenetű állami iskolák ellen, még ha azok kétnyelvűek vagy szlovák tannyelvűek is 

voltak, hiszen a szláv kölcsönösséget, saját - a magyaroktól eltérő 

történelemszemléletükre épülő - indentitástudat kialakítását érezték veszélyben. Az 

iskolák védelmezői - az állami támogatást is igénybe vevő fenntartók - az egyházak 

voltak. Ezért harcoltak politikusaik olyan nagy erőfeszítéssel az egyházpolitikai 

reformok ellen, így a polgári házasság bevezetése ellen is. 

Napjainkig nagy vitákat kavar Tisza Kálmán magyar miniszterelnök azon intézkedése, 

amikor pánszláv propaganda terjesztése miatt 1874-ben bezáratta a három felvidéki 

szlovák gimnáziumot: 

 

Nagyrõczére a XV. századtól cseh husziták és szláv népesség áramlik be, igy a város 

fokozatosan a XIX. századra elvesztette német jellegét, és evangélikus vallású szlovák 

többség alakult ki. A létrejövõ gimnázium felügyelõ hatósága az un. patronátusi konvent 

volt, amely az alapítókból és a támogatókból állt. A nagyrõczei evangélikus szlovák 



gimnázium azonban mindössze 12 évig állt fenn. Tanárai a szlovák nemzeti mozgalom 

aktív résztvevõi voltak, akik az egyházkerületen belül számos vitát indukáltak. 1868-ban 

az iskola és az egyházkerületi gyűlés engedélye nélkül egynyelvű (szlovák) 

bizonyítványokat adott ki, s az esperességi gyűlés jóváhagyása nélkül tanítóképzőt 

indított. (Az első évben 138 tanuló, a harmadikban már csak 115 tanuló jelentkezett.) 

1871-ben már oklevelet is kiadott. Az egyházkerületi közgyűlés (1868), majd az 

evangélikus egyetemi gyülés is több alkalommal (1870,1871,1872) kifogásolja a csak 

szlovák nyelvű bizonyítvány kiadását, a patronátus azonban nem hajlandó arra a 

kompromisszumra sem, hogy Czékus István főesperes kérésére csak a tantárgyakat és a 

jegyeket jegyezzék be magyarul is. Mivel azonban a közgyűlési határozatokat nem 

hajtják végre,  az iskola működését illető számos kifogásokkal együtt a probléma 

Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter elé kerül, aki Czékus István 

szuperintendens (főesperest)  kéri fel, hogy az egyházi előljárókból álló bizottságot 

összeállítsa és az főgimnázium tevékenységét kivizsgálja. A nagyrőczei evangélikus 

főgimnáziumban folyó pedagógiai munkáról készült  jelentéséből idézek részleteket65: 

Míg az idegen nyelvek közül a görögöt heti 5, a németet heti 4 órában oktatták, a 

magyart (az államnyelvet) az alsó évfolyamokon heti 3 órában, a felsõn heti 2 órában 

tanították. A bejelentések szerint a tanárok ellenségesen és becsmérlõen viszonyultak 

mindahhoz, ami nem a szlovák kultúra részét alkotta: 

- Az igazgató az iskolaszolgát elbocsátotta, mert a "tanítóválasztáskor nem a tót jelöltre 

szavazott; a diákokat intette, hogy a magyar érzelmû polgároknak ne köszönjenek. 

- Csulik tanár magyart tanítva kijelentette, hogy a magyar nyelv csak a kocsisoknak 

való: "Inkább a mongol nyelvet adnám elõ, mint ezt a gyalázatos magyar nyelvet!". 

- Zoch tanár az "Orosz-hont dicsõítve hívta föl az ifjúságot a tót nemzeti szellem 

ápolására s reményét fejezte ki: hogy a földet, mely nem másé, mint a tót nemzeté, az 

önzõk torkából kiragadják". Egy mulatság alkalmából a "magyar beszédet és táncot 

eltíltá". 

-"...egyik /tanár/ tanítványainak mellérõl a magyar nemzeti színû szalagot letépte, mert 

az nem tót szín; másik egy magyarul megtartani kivánt  temetési szertartás után azt 

mondá: "Megyek a számat kiöblíteni, mert büdös a magyar szótól".. stb - A jelentés kitér 

arra az áldatlan állapotra, amely a városban a szláv és magyar párt között állandó 

szóváltásban, tetlegességben nyílvánul meg, s ami "a fõtanoda felállítása elõtt hallatlan 

volt; hogy apa fiával, testvér testvérével rokon rokonával él haragban s gyűlölik egymást 

csak azért, mert egyik szláv, másik magyar érzelmet ápol kebelében". - Az evangélikus 

egyházkerület felügyelőiből álló kerületi bizottság befejezve a gimnáziumban és a 

városban folyó vizsgálatát, beterjesztette javaslatát az egyházkerületi közgyűlés elé a 



működési engedély visszavonására, és "a tanodát egyházunk minden javadalmainak 

élvezetéből kizárja és beszüntetettnek nyílvánítja". Közben Nagyrőcze polgárai 

memorandumot juttatnak el Gömör vármegyéhez, melyben a gimnázium bezárását, és 

egy reáliskola felállítását kérték., ugyanakkor a nemzetiségi sajtó a tíltakozásoktól 

(sérelmi politika) volt hangos. Gömör megye közgyűlése (1874, Pelsőcz) 

felterjesztésében a minisztertől (4700.szám alatt) az intézet bezáratását és helyette egy 

állami reáliskola létesítését kérte, amelyből "a szlovák nyelv kielégítő tanítása ki nem 

záratnék." A tiszai evangélikus egyházkerület 1874. július 30-án megtartott közgyűlése 

- egy ellenszavazattal - támogatta az iskola bezárását, amely az 1874. aug. 25-i 

kormányrendelettel szünt meg. 

 

Ne felejtsük el, hogy ebben az idõben az egyházközségi elõljáróság felügyelte a helyi 

oktatást, nem volt központi - kötelezõ -  tanterv és központilag elõírt tananyag, sem 

szigorú törvények, elõírások a gyûlöletkeltés ellen, parlamenti viták a tanári 

"semlegességrõl". A nyílt politikai agitáció  az iskolában akkor is tilos volt, napjainkban 

ez a tanár állásának felfüggesztéséhez is vezethet. (Csak 1990-ig lehetett, sõt kellett 

"marxista neveléssel" a "szocialista embertípus" kialakításán munkálkodni.)  

Iskolabezárás napjainkban is megesik, és bizony gyakran hivatkoznak ilyenkor az 

oktatás nem kellő színvonalára. Kétségtelen, hogy a három szlovák gimnázium hasonló 

pedagógiai hibák miatti bezárása helyett az igazgató- és  pedagóguscsere lett volna a 

helyes megoldás, azonban erre a fenntartót a minisztérium csak felkérhette.  

 - A túrrócszentmártoni algimnázium ellen Zólyom megye felterjesztése alapján indult 

vizsgálat. A jelentésbõl kiderül, hogy a túrócmegyei protestáns nemesség a XIX. század 

40-es éveiben a Justh-család õsi fészkében, Neczpál községben "Nationale Institutum 

Hungaricum" elnevezéssel iskolát alapított. Célja a szlovák környezetben a magyar 

nemesifjak magyar nyelven történõ oktatása volt. Turócszentmártonba azért helyezték át 

az iskolát, mert ott az evangélikus egyház által adományozott telken korszerübb iskola 

épülhetett föl. A Bach-korszak - a maga cseh és német  tisztviselõivel - számûzi az 

oktatásból a magyar nyelvet, az iskola lassan elsorvad. 1868-ban a dunáninneni 

egyházkerületi gyûlés elfogadja a patronátus kérelmét, hogy az esperesség az intézetet 

saját fennhatósága alá vegye vagyonával együtt - anélkül, hogy errõl az alapítókat 

megkérdeznék. Így 1879-ben meghívott tanárokkal, ill. tanári oklevéllel nem rendelkezõ 

tanárokkal  (4osztállyal) indul meg az oktatás, évente 90/100 diákkal. Tanárai között a 

szlovák nemzeti mozgalom vezető egyéniségeit is megtaláljuk, néhányan a Matica 

tagjai, a szlovák lapok munkatársai. Geduly Lajos szuperintendens nem vállalja el 

Trefort felkérésére a vizsgálat vezetését, így azt báró Prónay Gábor egyetemes 



felügyelő végzi el. A jelentésből kiderül, hogy a helybéli evangélikus egyházat csak a 

patronátus egyik tagjának tekintették (a 220 szavazatból az esperességet 12 szavazat 

illette meg). Vagyonát a túróczi esperességtől függetlenül kezelte, a tanítást egyházi 

felügyelet nélkül vezette, tanárait egyházi hatósági befolyás nélkül választotta, 

meghívóin az egyházi pecsét vagy aláírás nem szerepelt; valójában úgy működött, mint 

"egy magántársulat kizárólagos tulajdona". A tanulókat - dicséretesen módon - 

különféle kulturális rendezvényeikkel, szlovák nyelvű daláregyleteikkel, 

színielőadásaikkal igyekeztek a szlovák kultúra ápolására nevelni. A földrajz és a 

történelem tanítását tendenciózusnak találta a jelentés, utalva az ott tanító Sasinek 

Ferenc szlovák történetíró szemléletére. Testületileg vitték őket tüntetésekre, s a 

jelentés szerint a "fanatizmus annyira megy, hogy a magyar vidékről itt tanuló ifjak is, 

kik otthon csak magyarul beszélnek, itt tótoknak adják ki magukat." - A vizsgáló 

bizottság tekintettel a zniói és a nagyrőczei gimnázium bezáratása miatti nemzetiségi 

felzúdulásra, jelentésében nem javasolja az iskola bezárását, mert akkor a Felvidék 

középső részén lakó "100.000 lelket számláló evangélikus szlovákság középiskola 

nélkül maradna", hanem annak "gyökeres átalakítását javasolja olyképpen, hogy az a 

patronátus eltörlésével közvetlenül az evangélikus egyház szervezetébe illesztessék 

bele." - Szent-Iványi Márton liptómegyei földbirtokos, a dunáninneni evangélikus 

egyházkerület felügyelője a kultuszminiszterhez a kérdésben az alábbi véleményét 

fejtette ki: 

"Mikor Zólyom megye azt állítja, hogy a kérdéses három gimnáziumban... a fiatalság 

hazaellenes szellemben neveltetik, akkor nem mondott semmi újat és csak azon erõs 

meggyõzõdésének adott kifejezést, amelyet osztunk mindannyian." - Megoldásul azt 

ajánlja, hogy állítson föl a minisztérium ugyancsak szlovák nyelvû, de állami iskolákat, 

amelyekhez a tanárokat a kultuszminiszter válogatja ki és mûködésüket közvetlenül 

ellenõrízheti. A kormány a gimnázium megszüntetését terjeszti föl Ferenc Józsefhez, s 

1875-ben be is következik a feloszlatás. 

Akkor, amikor a XIX. század század végétõl az állami iskolák nyitását szorgalmazza a 

vallás és közoktatásügyi minisztérium, az egyik fõ szempont a tanítás színvonalának 

központi - tanfelügyelõségen, a fenntartó egyházi fõhatóságokon keresztül történõ - 

ellenõrzése volt. Az oktatásba való állami beavatkozás ugyanis kemény dió volt, mert 

sérthette a nemzetiségi egyházak oktatási autonómiáját, amellyel Magyarországon 

rendelkeztek a tárgyalt idõszakban, s  mert nemzetiségellenes lépésként lehetett 

föltüntetni, és a külföldi sajtó segítségével a világba szétkürtölni. Ugyanakkor a 

szlovák tannyelvű középiskolák (főiskolák) hiánya nyílván megnehezítette a 

továbbtanulást, és a szlovák értelmiség kialakulásához nem teremtette meg - az 



anyanyelvű továbbtanulás hiányában - az egyenlő feltételeket az értelmiségi pályák 

eléréséhez.  1875-től 1908-ig csaknem negyedére csökkent a szlovák népiskolák 

száma. A szlovák kritika szerint a hanyatlás oka az állami népiskolák létesítése volt. 

Valójában ezen új iskolák nagy részét a nyelvhatárokon létesítették, illetve olyan 

magyar községekben, ahol eddig nem volt magyar vagy más iskola, hogy sikerüljön 

megtartani a szigetmagyarságot. Ugyanakkor az is kitűnik a vallás- és közoktatásügyi 

minisztériumi és pedagógiai szaklapok adataiból, hogy mintegy ezer iskolában nem 

csupán kétnyelvű volt az oktatás, hanem szükségszerűen  szlovák volt a tanítás nyelve - 

a magyar nyelv tanítása mellett. Kétségtelen tény, ha az iskolai magyarosítás 

eredményes lett volna, a századfordulón a felvidéki szlovák lakosságnak nemcsak 7%-a 

beszélt volna valamilyen fokon magyarul. (Sajnos elegendő XX. századi ellenpéldával 

rendelkezünk arra vonatkozóan, hogy 30 évnél rövidebb idő alatt is milyen eszközökkel 

lehet nem anyanyelvű lakossággal akár 90%-ban is elsajátíttatni az államnyelvet.) 

 

Amikor 1893-ban az evangélikus egyetemes gyûlés megváltoztatta az egyházkerületi 

beosztást, az volt ezzel a célja, hogy az egyházi kereteket ne lehessen a szlovák nemzeti 

mozgalom céljaira kihasználni. Az új egyházkerületi beosztás ellen tiltakozók felvetették 

annak lehetõségét is, ha nem teljesítík a kérésüket, kiválnak a magyarországi evangélikus 

egyházi szervezetbõl: önálló szlovák egyházi kerületet alakítanak. Egyházi autonómiájuk 

védelmét egyben nemzetiségük védelmének is tartották. 

 

Kétségtelen, hogy a magyar politikai köröket  elrettentette az a 80-as évekbeli változás, 

ami a nemzetiségeket jellemezte. Már a sajtó is világosan tükrözte terveiket, hogy a 

Monarchián kívûli erõkkel szövetkezve, abból kiválva, keressék továbbfejlõdésük útját 

(egyes szerb, román nemzetiségi vezetõk már az 1840-es évektõl erre törekedtek). 

A szlovákoknál ez a cseh kapcsolatokon túlmenõen az orosz cárizmus védelmének 

keresését jelentette. 

 



A szlovák-román-szerb nemzetiségi vezetõk 1893-tól kezdõdõ tárgyalásaikon célul tûzték 

ki  a 

     - harcot a nemzetségi törvény és a 

     - választójogi törvény revíziójára, 

     - a polgári házasság elleni tiltakozásra.  

Az utóbbi  helyett és nyilván azzal összefüggésben hangsúlyozták az egyházi autonómia  

igényét. 

 

Az 1895-ös budapesti kongresszuson az elõbbiek mellett  

      - felvetették a megyék átalakítását a nyelvhatároknak megfelelõen, 

   - követelték, hogy érdekeiket egy külön miniszter képviselje a kormányban, mint a 

horvátokat illetõen történt.66 

Ami a Bánffy-kormány  nemzetiségekkel szembeni hangváltását illeti (pl. a kétnyelvû 

táblák használatának eltíitása), annak okai között találjuk a szeparatizmustól való 

félelmet, amit tápláltak a nemzetiségek magyarellenes megnyilvánulásai is az 

államalapítás ezredéves évfordulójának megünneplésével szemben: 

A közösen kiadott "Tiltakozás" a honfoglalást történelmi humbugnak nevezte,  

kétségbevonta  az azzal kapcsolatos történeti hagyományok magyarokhoz köthetõségét.67 

 

 

Gazdasági megerõsödés a századfordulón68 

 

 

Budapest után a Felvidék középsõ megyéi jelentették a legfontosabb ipari körzeteket, a 

Garam, a Sajó, a Hernád és az Ipoly völgye: itt a legjelentõsebb az ércbányászat, a 

vasolvasztás, valamint a fa-, a textil-, az építõanyag-, és az élelmiszeripar. Pozsony, 

Kassa körzetével az ország legjelentõsebb ipari területe volt. Az erõsödõ szlovák 

burzsoázia elsõsorban a pénzintézetek felé fordult. A 22 szlovák pénzintézet mellett 127 

nem szlovák mûködött itt a századfordulón. A cseh tõke beáramlása a szlovákiai iparba 

elsősorban a szlovák pénzintézetek közvetítésével indult meg. A szlovák tőke 

jelentéktelen helyet foglalt el az iparban, csak a cseh tőke  folyamatos beáramlásával 

növekedett meg részesedésük. Ugyanazokkal a szlovák családnevekkel találkozunk a 

nagyobb pénzintézetek és ipari vállalatok igazgatóságaiban, felügyelõ bizottságaiban, 

mint a szlovák nemzeti mozgalmat irányító  szervek vezetõségeiben, a szlovák politikai 

lapok szerkesztõségeiben. 



Asszimiláció: Magyar - szlovák relációban országosan a magyarság javára történt 

eltolódás (kb 63%-37%), a Felvidéken azonban némileg a szlovákság javára (kb 53%-

47%). A németség, különösen a rutének relációjában egyértelmű a szlovák térnyerés. 

A jogosan kritizált iskolapolitika   kétes "eredményességére" utal, hogy a 

századfordulón a felvidéki szlovák lakósságnak csupán 7%-a beszélt valamilyen fokon 

magyarul.69 Az asszimilációval kapcsolatosan érdemes  megjegyezni, hogy  1840 és 

1910  között a szlovákság lélekszáma 16%-al nőtt Magyarországon, míg 

Csehszlovákiában ugyancsak hetven év alatt (1921 és 1991)  a magyarok száma 13%-

kal csökkent, miközben a szlovákok lélekszáma durván két és félszeresére 

emelkedett.70 

 

                   

 

          R U T É N E K 

            (ruszinok) 

 

A kárpátaljai ruszin nép, amely eredetileg a szláv nyelvcsalád keleti ágából származott, a 

szlávon kívül román, szlovák, rác, német és magyar etnikai elemekbõl fejlõdött ki. 

A királyi birtokszervezetnek és a magánnagybirtokoknak a Kárpátok erdõségei felé való 

terjeszkedésével újabb és újabb népelemek jelentek meg a Kárpát-medencében. A 

ruszinok betelepedése illetve betelepítése a XIII. században kezdõdött és a XVII. század 

végéig tartott. A tatárok elvonulását követõen ugyanis IV. Béla a gyepük helyébe az 

ország védelmére várakat építtetett, és az egykor királyi birtokot képezõ északi 

erdõségeket szétosztotta hû emberei között. így alakult ki északkeleten a makovicai, a 

sztropkói, a csicsvai, a homonnai, az ungvári, a munkács-szentmiklósi és a huszt-

rónaszéki uradalom. A földesúr szerződést kötött a betelepítésre vállalkozó kenézzel 

vagy soltésszal, s e "kenézlevél" tartalmazta a betelepítendő jobbágyok jogait és 

kötelességeit. (Általában 6-8-10 évi felmentést kaptak a földesúrnak járó szolgáltatások 

fizetése alól.)71 

A kenézek az általuk alapított községek bírói lettek. Õk is jobbágyok voltak, de 

mentesültek a robot kötelezettség alól. Fõleg a halicsi fejedelemségbõl jöttek a ruténok a 

fejedelemség ugyanis a belsõ viszályok után 1340-ben lengyel fennhatóság alá került, 

ami a jobbágyság terheinek elviselhetetlen mértékû megemelkedésével járt együtt. Mivel 

a betelepedés formája a románokéhoz hasonló volt, azonos néven vlach jognak (jus 

Valachicum) is nevezték. (A vlach /=oláh/ név  eredetileg "hegyi pásztort" jelentett.)72  



Az 1495. évi törvény 45. cikkelye a románokkal, szerbekkel együtt már megemlíti a 

ruszinokat is: "a maguk szokásai szerint..., a királyi felség, a vajdák, bánok, és egyéb 

országtartó tisztek hívására és biztosítékai mellett laknak helyeiken."72 Mivel a magyar 

országgyűlés az 1464. évi 27. és az azt megerősítő 1495. évi 45. törvénycikkel a 

ruténokat, rácokat, oláhokat felmentette a tizedfizetés kötelezettsége alól, a török 

időkben Miksa király (1564-1576) hogy több pénz gyüljön a végekre, e törvénycikk 

eltörlését kérte 1572-ben a rendektől, furcsálván, hogy a betelepülő idegenek nagyobb 

szabadságot élveznek, mint a magyarok, akiknek a haza védelmében az adózáson kivül 

még rengeteg egyéb terhet is viselniük kell. Kérését a magyar rendek azonban 

elutasították. Miksa 1567-ben felállította a szepesi kamarát a pénzügyek rendezésére. 

Ez bizottságot küldött ki a ruténok lakta vidékekre, s megállapitotta, hogy sokan a 

mentességi idő letelte előtt továbbállnak, hogy e kedvezményeket az új helyen újra 

élvezhessék. 

A török alóli felszabadító háború idején a Kárpátaljára betörõ német hadak hatalmas 

pusztítást végeztek, egész falvak tüntek el örökre. Mivel a kárpátaljai  területek a XVII. 

században nagyobbára a Rákócziak tulajdonában voltak, a meghírdetett szabadság 

reményében tömegesen álltak a ruszin jobbágyok a fejedelem mellé. 1703-ban - Rákóczi 

szerint -  Bige László és egy "orosz pap" kereste föl Brezán várában, Lengyelországban, 

hogy beszámoljanak a Habsburg uralom alá jutott nép nyomorúságos helyzetérõl. 

Fogadtatásáról így ír Rákóczi: 

"...érkezésem híre elterjedt a munkácsi hercegségben, és alig lehet elképzelni azt a 

buzgalmat és örömöt, amely a népet mindenfelõl hozzám vonzotta. Bandákban jöttek, 

kenyeret, húst és más szükséges élelmiszert hoztak. Ezek az emberek feleségestül és 

gyerekestül jöttek, és amikor messzirõl megláttak, letérdeltek, és orosz módra keresztet 

vetettek. Bõven hullatták örömkönnyeiket..."73 

A nagyságos  fejedelem a ruszinokat "gens fidelissima"-nak, azaz leghûségesebb népének 

nevezte. A szabadságharc bukása után Bécs a kárpátaljai uradalmakat a "rebellis" 

földesuraktól elkobozta s azokat németeknek juttatta, vagy a kincstárnak tartotta fenn. A 

jobbágyok nyomorúsága csak Mária  Terézia intézkedései következtében csökkent.  

1848 tavaszán a Rutén Főtanács létrehozásával, illetve önálló rutén koronatartomány 

követelésével, politikai céljaikat is megfogalmazzák először. A ruszin görög katolikus 

egyház - ellentétben a szerb vagy románnal - kezdettől fogva támogatta az 1848-as 

forradalmat és szabadságharcot. Nagy volt a szerepe ebben a görög katolikus papi 

családból származó Vasvári Pálnak, a 12 pont egyik megfogalmazójának, aki 

szabadcsapatával majd Avram Iancu csapdájába esve lelte halálát annak fejszéseitől. Az 

egyházmegyei kormányzat felhívására mintegy 51 kispap állt be önkéntesnek a 



honvédok közé. Papjaik a templomokban prédikáltak, imádkoztak, böjtöket hirdettek a 

forradalom sikeréért. 1850 tavaszán 30 szekérre való  foglyot szállítottak Olmütz és 

Kufstein börtöneibe. 77  

Ugyanakkor a görög katolikus ruszin értelmiség egy jelentéktelen töredéke, mint például 

Dobránszky Adolf is russzofilként kezdettõl fogva szembenállt a magyar forradalommal 

és szabadságharccal. 

A gondot az okozta, hogy a papság soraiból kifejlõdõ értelmiség -  különösen a század 

második felében - egyrészt az orosz szerkesztésû egyházi ószláv nyelv hagyományait 

követte, másrészt a fejlett orosz irodalom hatására az orosz nyelv hatása alá került (ahogy 

hasonló folyamat a szlovákok esetében a cseh nyelv és politikusokhoz való közeledést 

erdményezett stb). Cirill betûs nyomda a XIX. században a Pesti Egyetemi Nyomdában 

volt, egyébiránt pedig Oroszországból hozhattak be irodalmat.  

A russzofil irányzat megerõsödéséhez nemcsak az 1849-ben Magyarországon tartózkodó 

cári orosz csapatok járultak hozzá, hanem a bécsi orosz követség pravoszláv lelkészének 

Mihail Rajevszkijnek a tevékenysége is, aki egyébként a cári titkosszolgálatnak 

dolgozott. Feladatai közé tartozott, hogy Bécsbõl figyelje a Monarchiában élõ lengyelek, 

ukránok, csehek, szlovákok, ruszinok, horvátok, szerbek, szlovének, bolgárok 

helyzetének alakulását és arról idõnként jelentsen. Szétosztotta az Oroszországból érkezõ 

pénz- és könyvadományokat, segítette az oroszországi és a monarchiabeli szláv 

sajtókapcsolatok kialakítását, biztosította a feltételeket az esetleges leleplezés elől az 

oroszországi emigrációba, jelentékeny pénzügyi támogatást nyújtott a Monarchiában 

működő szláv mozgalmaknak. Az 50-es évek magyarellenes Habsburg politikája 

kimondottan ösztönözte a nemzetiségeket  saját akár - területi - követeléseik 

megfogalmazására is, ennek következtében az 1867-es kiegyezés mélységes csalódást 

okozott nekik. A russzofil Dobránszky (vagy:Dobrzánszky) Adolf az 1850-es években a 

négy kárpátaljai ruszinlakta vármegye (Ung, Bereg, Máramaros, Ugocsa) főispánjaként 

igyekezett az orosz nyelvet hivatalossá tenni, ő lett a megalakulásakor russzofil Szent 

Bazil Társaság elnöke.  

 

Századforduló: 

Kárpátalja Magyarországnak a többihez képest leginkább elmaradott gazdasági területe 

lévén, a századfordulón erõs a kivándorlás, de az önkéntes asszimiláció is. Igen 

szembetûnõ a szlovák nyelvhatár kiterjedése a rutének rovására (Sáros, Zemplén, Ung 

megyében, a Tapoly, Ondova,   Laborc folyók völgyében ).  



A kiegyezést követõ egyre élesedõ magyarellenes nemzetiségi  küzdelmek idején éppen a 

ruszinoknál találkozunk a magyarokkal megegyezésre törekvõ poltika eredményeivel 

Firczák Gyula munkácsi görög katolikus püspök tevékenysége idején. 

A püspök, aki úgyszolván egész jövedelmét közcélokra áldozta (jótékonysági célok, 

ungvári görög katolikus tanítóképzõ felállítása, középiskolai internátus létesítése, 

pályázati díjak, stb) 1896-ban megtalálja a megegyezés módját a Bánffy-kormánnyal. 

Megállapodnak az egyházi épületek államsegéllyel történõ helyreállításában, gazdasági 

program kidolgozásában a ruszin nép felemelésére, illetve a közhivatalokban, 

szervezetekben való megfelelõ képviseletrõl. 1897-ben indult el a hegyvidéki akciónak 

nevezett kormányprogram a budapesti képviselőházban tartott értekezlettel, amelyen a 

püspök és az érintett országgyűlési képviselők vettek részt, akik később 

szakbizottságokat alakítva készítették el az egyes minisztériumok számára javaslataikat. 

A földmûvelési miniszterhez intézett kérvény így vázolja az állapotokat: 

"A tûrhetetlenné vált nyomor egyik fõ oka, hogy a vidéknek egyedül és kizárólag 

mezõgazdálkodással foglalkozó népessége, ugyanazon idõ alatt, míg számarányaa 

galíciai beözönlés által (ti. a zsidók bevándorlásával) óriásilag szaporodott, egyidejûleg 

az úrbéri rendezés következtében az állattenyésztés ûzését azelõtt inkább biztosító 

nagykiterjedésû erdei és havasi legelõk használatában is korlátolva lett és így állott elõ az 

a továbbiakban bizonyításra nem szoruló tény, hogy a Máramaros, Bereg, Ung és Ugocsa 

vármegyék hegyvidékét lakó nép, csekély kivétellel, tényleg képtelen jelen 

helyzetében magát továbbra fönntartani." 74  

Megoldásként többek között azt javasolták, hogy 

 - honosítsák meg az alpesi országokban bevált legelőgazdálkodást, 

 - létesítsenek egy-egy paraszti mintagazdaságot 

 - a hegyvidéki falvak kapjanak földet, tenyészállatokat, 

 - töröljék el az 5 évnél régebbi adóhátralékokat, 

 - az államkincstár nyújtson a gazdáknak kölcsönöket, stb. 

A Földmûvelésügyi Minisztérium már a memorandum átvétele elõtt megkezdte e 

problémák orvoslását; így Ung megyében elrendelte a kincstári erdõk belterületeinek 

bérbeadását. A belügyminiszter az Oroszországból kiûzött, Galíciában pedig üzleti 

tevékenységében korlátozott zsidóság beáramlását megakadályozására megígérte a 

bevándorlás korlátozását, mert a memorandum az elszegényedésnek egyik fõ okát abban 

találta, "hogy az uzsora nagy mértékben el van terjedve". Darányi Ignác földmûvelési  

miniszter a program végrehajtására a kiváló - apja révén ír származású- Egán Ede 

közgazdászt bízta meg. Ő a bajok okát részben a rosszul végrehajtott 1853.évi úrbéri 

rendezésben (jobbágytelkek kiosztásának módjában), az ipar és bányászat hiányában 



másrészt a galiciai bevándorlást követő 30%-os uzsorakamatban látta, minek 

következtében a kisbirtokosok földje és állatállományának több mint a fele zsidó 

származású uzsorások kezébe ment át.  

A kormány a munkács-szentmiklósi Schönborn-Buckheim (egykori Rákóczi) 

uradalomból 12 622 kat. holdat 25 évre az államkincstár bérbe vett, hogy a ruszin 

községek számára albérletbe vagy részes mûvelésre adja ki. A ruszinok 

uzsoraadósságoktól való megszabadítása érdekében hitelszövetkezetek alakítását kezdik 

meg, a gyümölcstermesztés fejlesztésére faiskolát létesítenek. A gazdák között 

tenyészállatokat osztottak szét, áruraktárakat állítottak föl, háziipari szövetkezeteket 

szerveztek, bevezették az ingyenes jogvédelmet. Gazdasági tanfolyamokon a falusi 

értelmiség, a papság nagy számban vett részt. 25 új rutén népiskola felállítását kezdték 

meg. A program megvalósítása nem volt könnyű, mert a püspököt a kormánnyal való 

ruszinellenes együttmüködéssel vádolták, Egán Edét - aki a földmunkás zsidó 

családoknak is juttatott földet - antiszemitizmussal, s többször fölgyújtották a házát, 

míg végül orvul meggyilkolták. Egán Ede pedig már tervezte az erdélyi helyzet 

megoldását is. Az I. világháború azonban erre már nem hagyott időt... Egy azonban 

biztos:  

A megoldás útját pontosan azzal a Bánffy-kormánnyal találják meg, amelynek politikáját 

a nemzetiségek annyira támadták és erõszakosnak, magyarosítónak bélyegezték.  

A hegyvidéki akciót az tette sikeressé, hogy a ruszin papi értelmiség püspökével 

egyetemben mindent maga is megtett az akció sikeréért, és  nem a kormányzattal 

szembeni "aktív vagy a passzív ellenállás" módját és eszközeit, hanem a megegyezést 

kereste. Az õszinte szándék kormányzati segítségre talált. (Akkor amikor a kapcsolatok 

elmérgesedését vizsgáljuk nem szabad elfelejtkeznünk a pszihikai momentumokról sem; 

egy - jelen esetben nemzetiségi - politikus személyes ambicióit hogyan rejtheti a 

"közügy" álarca mögé.) 

 

 

Egyházi élet 

 

Papokat régi hazájukból, a mai Galiciából, a przemysli pravoszláv egyházmegyébõl 

hoztak., elõljárójuk azonban nem Przemysl püspöke, hanem új földesuraik voltak, akik a 

ruszinok papjait saját jobbágyuknak tekintették. 

1396 táján Kárpátalján telepedett le ruszin népével Koriatovics Theodor podoliai herceg. 

Zsigmond király neki ajándékozta a munkácsi várat a hozzá tartozó uradalmakkal együtt. 

A herceg szerzetesei a XV. század elején a Munkács melletti Csernekhegyen kolostort 



alapítottak Szent Miklós tiszteletére. A görögkeleti munkácsi püspökség első hiteles 

oklevelét Mátyás királytól (1458-1490) kapja 1458-ban.75 

Lippay esztergomi érsek egy 1654-ben kelt Rómának írott jelentésében arról számol be, 

hogy e papok tanulatlanok és mûveletlenek. Mivel a püspökség alapítása kánonjogilag 

nem volt igazolható, e ruszin papok fölött a földbirtokosok éppúgy uralkodtak mint többi 

jobbágyaik fölött, s tõlük ugyanazon szolgáltatásokat követelték meg. Az 1606. évi bécsi 

béke után a munkácsi egyházmegye területének nagyobb részét Erdélyhez csatolták, s a 

munkácsi vár az erdélyi fejedelmek magántulajdonává vált. Bethlen Gábor és I.Rákóczi 

György protestáns (!) fejedelmek püspöki kinevezést adtak a munkácsi püspöknek. - 

Mindez azonban nem oldhatta fel a kánonjogi kérdőjeleket, és így valódi rendezést nem  

jelenthetett. Nem volt véletlen, hogy a mintegy száz évvel korábbi lengyel példa 

hatására a XVII. század végén megindul az uniós mozgalom Kárpátalján is, hiszen a 

papság számára a társadalmi felszabadulást igérte a jobbágyi sorból. Ösztönzést 

jelentett a lengyelországi rutén papok helyzetében a breszti uniót (1596) követőben 

beállt változás, akik az uniót követően a katolikus felsőoktatásban képzettséget 

szerezhettek, s meghívták őket az országgyűlésbe is. Kárpátalján a linzi békét (1645) 

követően teremtődött meg a lehetőség a görögkeleti egyház Rómához való 

csatlakozására, mivel Bereg vármegyét visszacsatolták a királyi Magyarországhoz. Az 

unió megkönnyítése érdekében Róma engedélyezte az ószláv (és román) nyelv 

liturgikus alkalmazásának fenntartását az egyesült (görög katolikus) egyházban is. - 

Persze a ruszinok mellett  jelentős számban görög katolikus szlovákok, magyarok is 

voltak, de számukra egészen a XX. század elejéig megtagadták a magyar nyelv 

liturgikus alkalmazását, arra hivatkozva, hogy a római katolikus templomokban a 

liturgikus nyelv a latin. Így az is előfordulhatott, hogy a nagyváradi egyházmegyében a 

román nyelvet alkalmazták liturgikus nyelvként a magyarok számára, mondván hogy 

azt legalább megértik. Nem csoda, ha e magyar szigetek a ruszinok, románok között 

kezdtek beolvadni. (A hajdúdorogi magyar egyházkerület felállítására csak 1912-ben 

kerülhetett sor, amikor az emiatt tiltakozó román személyek levélbombája három egyházi 

férfiú halálát okozta.) 

 A keleti szertartású ruszinok, magyarok, görögök, rácok, makedónok, románok 

betelepítésével a XVIII. század második felére már 13 vármegyére terjedt ki a püspökség 

területe. A XVII .században az orosz pravoszlavizmus érdeklõdése erõteljesebben fordult 

irányukba. Ezért is támogatta az osztrák kormányzat a római pápa fõségét elfogadó, a 

keleti kötõdést nyugati irányultsággal felváltó uniós mozgalmat. I. Lipót oklevelében 

biztosította (1692) a keleti szertartások sértetlenségét, püspökeiket a papok 

szinódusa választotta. Az egyesült papság megkapta mindazokat a kiváltságokat, 



melyeket a latin szertartású (római katolikus) papság élvezett.76 A császár elrendelte, 

hogy a földesurak az egyesült egyházközségek, az iskolák és a temetők részére telket 

biztosítsanak. 

 A görögkeleti (pravoszláv) helyett görög katolikus vallásra tért át elõbb Sáros,  Zemplén, 

Szepes, Ung  és Ugocsa megye ruténsága, késõbb a máramarosiak, a beregiek is.  

Az ungvári unió után a Szentszék arra a következtetésre jutott, hogy a munkácsi 

püspökséget szabályszerûen sohasem állították föl, s azt nem ismerte el. Ezért a rutének 

részére apostoli vikáriátust szervezett, melynek élére apostoli vikáriust nevezett ki (ami 

kizárólag a pápa joga, nem úgy mint a püspök kinevezése), s az egri megyéspüspöknek 

rendelte alá. A Rákóczi -szabadságharc idején I. József király a papság által választott 

Hodermarszky Józsefet, Rákóczi  pedig saját emberét nevezte ki az egyesült rutének 

püspökének, míg a Szentszék mindegyikkel szemben a przemysli püspököt (Vinniczky 

Györgyöt) bízta meg a vikáriátus vezetésével. A papok óvást emeltek arra hivatkozva, 

hogy Vinnicky olyan idegen országban lakik, melynek a nyelve is más, pénze is más. 

(Vagyis: más a kárpátaljai rutén nyelv mint a galiciai.) A Szentszék Vinnickyt 

felmentette és attól kezdve magyarországi papokat nevezett ki apostoli vikáriusoknak. 

Mária Terézia kezdeményezésére a pápa 1771-ben felállította az önálló munkácsi 

egyházmegyét, mellyel a görög katolikusok függetlenedhettek az egri püspökségtõl. Amig 

ugyanis az egri püspök fennhatósága alá tartoztak, az a vegyes szertartású vidékeken 

rendeleteivel korlátozta a kivívott  jogokat. 

A XVIII. században Olsavszky Mihály Mánuel  püspök Kolozsváron magyar és ószláv 

párhuzamos szövegû tankönyvet jelentetett meg, majd pedig latin-ószláv ABC-s könyvet. 

A XVIII. századi ruszin mûvelõdés  kimagasló alakja Bacsinszky András püspöki 

könyvtárat, levéltárat alapított.  Mária Terézia segítségével papnevelõ intézetet állít föl 

állami támogatással mûködtetve (ösztöndíjak, tanári fizetések). A munkácsi, ungvári 

papneveldében ruszinul tanítottak, és ez volt a ruszin irodalmi nyelv kialakításához 

vezető első lépés.  Szorgalmazta a ruszin iskoláztatást, és ennek érdekében ABC-s 

könyvet is kiadatott Budán.(1699 és 1804 között 12 ruszin nyelven kiadott könyv jelenik 

meg Budán.) 

 

A ruszinok nemzetté válásának folyamata a múlt század harmincas éveiben kezdõdött el, 

s nyelvi szempontból három irányzat alakult ki közöttük:  

- a ruszin irányzat, melynek képviselõi a görögkatolikus papok a kárpátaljai 

nyelvjárásokból próbáltak egységes irodalmi nyelvet kovácsolni, 

-  a nagyorosz irányzat követõi a ruszinokat az oroszokkal teljesen azonos népnek 

tartották, 



- az ukrán irányzat, amelyik a századforuló táján tünt föl a ruszinok és az ukránok népi 

azonosságát hangoztatva.77 

A magyar kormány a pravoszláv akciókat, a nagyorosz törekvéseket magyar 

népiskolákkal, a kultúra terjesztésével, fejlettebb viszonyok kialakításával próbálta 

megakadályozni. 

 

 

 

G Ö R Ö G Ö K                           

 

A görögök beszivárgásának kezdete a XVI. századra tehetõ, amikor a háromrészre 

szakadt országban a magyar kereskedelem lehanyatlik. Helyette megjelentek a görög, 

zsidó, örmény, szerb kereskedõk. Nehéz ugyan megállapítani, hogy ki tartozott a görögök 

közé, mert a Bulgáriából, Szerbiából, Boszniából, Makedóniából érkezõ kereskedõk 

magukat mind görögnek nevezték, nyílván inkább a foglalkozás etnikumhoz való 

kötõdése folytán. A kutatók sem mindig értenek egyet a családnevek szerb vagy görög 

eredetének vizsgálatakor. Így megoldásul sokszor a "balkáni kereskedők" megnevezés 

szolgál.  

A XVII. században az albán és török támadások újabb menekült-hullámot indítanak 

északi irányba. (1662-ben sokan települnek be Kecskemétre.) Az 1688. évi habsburg-

török harcok során az osztrákok mellé álló "kollaboráns" görögöknek menekülniük kell 

az osztrák visszavonulást követõen. Amikor 1690-ben Belgrád török kézre kerül, ez 

újabb menekült-hullámot indít északra, és különösen szívesen települnek e görög 

kereskedõk a szabad királyi városokba. (Egy 1735-ös adat szerint 29 kereskedõbõl 24 

volt görög Budán.) A XVIII. század végén Pesten a kereskedõtársaságok 70%-át 

balkániak alkották. 1743-ban a Török Birodalommal való kereskedelmet õk bonyolítják.  

III. Károly felismerve jelentőségüket különleges státust szándékozott adni nekik, de ezt 

az osztrák iparos-kereskedő réteg megakadályozta. Így is nagyon kedvező volt 

számukra a 3%-os vámtarifa. Mivel a Habsburg Birodalom  alattvalóinak 30-60%-os 

adót kellett fizetniük a behozott áruk után, egyenlőtlen versenyt alakult ki közöttük, 

miközben csökkentek az állami bevételek. Sok görög kereskedő, aki a távolsági 

kereskedelemben volt érdekelt, fontos poziciókat kezdtek elfoglalni a 

kiskereskedelemben is, mintegy sértve a német és osztrák kereskedők érdekeit. 

Azonban amig a francia-török-porosz  szövetség megkötötte a Habsburgok kezét, nem 

tehettek semmit a görög kereskedők kiváltságos helyzete ellen.  



Az 1737-es török háború után változik meg a helyzet. Mária Terézia 1741-ben eltíltja a 

görög, zsidó, örmény borkereskedelmet. (Érdemes megjegyezni, hogy amikor a 

vámtisztviselők megkísérelték elvenni a görögök javait a megyei - magyar - vezetés 

akár fegyveresen is a görögök védelmére kelt, mint az 1745. évi eset is példázza.) 

Mária Terézia 1776. évi vizsgálata kimutatta, hogy a görögök 2 millió forint kárt 

okoznak a kincstárnak. Aminkor a királynő azt javasolta, hogy késztessék a görög 

kereskedőket a nagyobb városokban való letelepedésre és adófizetésre, a bizottság 

ellenezte ezt, mert féltette a német kereskedőket attól, hogy a görögök  olcsóbb áruival 

nem tudják fölvenni a versenyt. Maradt tehát a fennálló helyzet: a németek a régi 

városokban, a görögök Nyugat-Magyarországon és a kereskedő városokban, a zsidók 

pedig vidéken tevékenykedtek, de az újabb bevándorlást eltíltották.  

Az 1768-1774 között folyó orosz-török háború török vereséggel zárult, s most Mária 

Terézia kihasználta a lehetõséget: A helytartótanács hûségesküt követel a szultán görög 

alattvalóitól, s megtíltják a gyapjú és a pamut behozatalát más ipari termékekkel 

egyetemben. Visszavonják a görögök kiváltságait (1774). Megkezdõdik a kivonulásuk 

Magyarországról, illetve - mivel foglalkozásuk révén nem egy tömbben élnek - 

asszimilációjuk. (Sokan közülük földet és nemesi cimert is vásárolnak.) E folyamatot 

elõsegítette, hogy nem volt egyházi autonómiájuk, az ortodox szerb egyház kebelében 

gyakorolhatták vallásukat, s mint a ráckevei példa is mutatja; sokan közülük 

elszerbesedtek. 

 A legmagasabb létszámuk Magyarországon 1770-ben volt; ekkor is csupán 10 000-fõt 

számláltak, de közülük sok volt az ideiglenesen- néhány évre - itt tartózkodó. (1735-ben 

ugyanakkor a zsidó kereskedõk számát 12000 fõre teszik, s ez a szám 1787-re növekszik 

80 000 fõre.) Valójában tehát nem volt ekkor sem jelentõs a számuk. Gyakori volt a 

német-görög konfliktus, bár a megyei magyar vezetés jól védte õket.  

A Habsburgok tehát pénzügyi okonál fogva léptek föl a görög kereskedelemmel 

szemben. A görögök azért olvadtak be, mert elvesztették kiváltságos helyzetüket, a helyi 

kereskedelem pedig a németek és a zsidók kezében volt. 

 

 

 

Ö R M É N Y E K 

 

Európa és Ázsia határán, az észak-déli és kelet-nyugati kereskedelmi útvonalak mentén 

fekvõ Örményország birtoklásért már az V. század óta folyik a harc. Az ottlakó 

örmények pedig állandó védekezésre kényszerülnek. A folyamatos fenyegetettség, 



késõbb a szándékos népírtás arra kényszeríti az örmények egy csoportját, hogy 

felkerekedjék és hazáját elhagyja. (Ma világon mindenütt élnek örmények.) 

Hozzánk minden valószínûség szerint a Balkánról érkeznek az elsõ örmények a X-XI. 

században. A XIII. századi esztergomi kolónia létét IV. Béla adománylevele bizonyítja: 

A király földet és kolostort adományoz az örményeknek. (Helységneveink e korból: 

Örményes, Örményszékes, Mezõörményes.) Olyan levéltári okiratok is elõkerültek, 

amelyek bizonyítják, hogy a XV. században van egy Armenus Egidius, aki Pest város 

elõljárója, a XVI. században pedig egy Ermeni Stephanus nevû örmény  Buda város 

fõbírája. Nagyobb csoportban a XVII. században (Apafi Mihály fejedelemsége alatt) 

érkeznek letelepedés céljával Erdélybe. 

 



Ennek elõzményei: 

A moldvai fejedelmek alatt igen bizonytalanságban éltek: V. Stefán fejedelem 1526-ban 

Vaslui községet kiraboltatta, VII.Stefan 1551-ben elrendelte, hogy "aki nem tér át a görög 

keleti vallásra, azt elpusztíttatja, vagyonát konfiskáltatja, templomát lerontja. 1668-ban 

Moldvában pártharcok törnek ki, s a török beavatkozásától való félelem viszi ráaz 

örményeket, hogy 7 moldvai várost odahagyjanak és Erdélybe  meneküljenek. (Így 1775-

ben az osztrákok Bukovina elfoglalásakor Szucsevában csak 58 örményt találnak.) 

 

Az elsõ kolóniák az erdélyi-moldvai határ közelében alakulnak ki (Beszterce, 

Gyergyószentmiklós, Görgényszentimre, Felfalu, Petele, Csíkszépvíz), csak Ebesfalva 

található mélyebben az ország belsejében. Korabeli adatok szerint mintegy 8000 fõre 

tehetõ az érkezõk száma.  

Örökös földbirtokot nem vehettek, csak bérelhették a földet. (Kivéve a dél-

Magyarországot, ahol a török kiüzése után elnéptelenedett földterületeken     földet 

vásárolhattak és a mocsarakat lecsapolva azt termővé tehették.  

(Hivatalokban sem III. Károly, sem Mária Terézia nem alkalmazza õket.) 

 

Foglalkozásukat tekintve: kereskedõk, szõnyegszövõk, bõrfeldolgozó iparosok, tímások 

voltak. A kereskedelem jogáért évi 100 Ft adót kellett fizetniük, ehhez járult 3 év múlva a 

30-ad vám megfizetése még. A XVIII. század végére már örmény kézben van az erdélyi 

kereskedelem és ipar egynegyed része A megjelent konkurenciát az erdélyi szászok nem 

nézik jó szemmel. E féltékenységbõl komoly incidens kerekedik Besztercén; az 

örményeknek el kell hagyniuk a várost.  

Az elûzött kereskedõk Szamosújváron telepednek le, Erzsébetvárost és 

Gyergyószentmiklóst megelõzve. Az 1700-ban alapított Szamosújvár is fokozatosan 

nyeri el a kiváltságait: III. Károly a királyi uradalmat adja el 120.000 forintért a 

városalapítás céljára, amely összeget az örmények 1758-ig fizettek a kincstárnak. A 

beköltözés után 30-40 évvel már jelentõs eredményeket tudnak felmutatni: Vannak 

kiváltságleveleik, melyek az országon belül szabad kereskedést biztosítanak számukra. 

Miután két örmény város - Szamosújvár és Erzsébetváros megkapja a szabad királyi 

város címet. Az örmény kereskedők hamarosan meggazdagodnak, s ideiglenes házaik 

helyett fényűző kőházakat emelnek, településeiken templomépítésekbe fognak. 

 

Ugyanakkor elkezdõdik az örmények asszimilációja, mivel az erdélyi rendek nyomására - 

a közigazgatás nyelve magyar lesz.  Egy század múltán az örmény nyelvnek egyetlen 

őre marad: az örmény katolikus egyház. .  



 

 

önálló egyházszervezet 

A Szeben megyei Talmács község 1343-as pecsétje örmény püspökség és örmény püspök 

létezésérõl tanúskodik. A XVIII. században a bukovinai örmények vallási központja 

Lemberg. Egy kivételesen nagy egyéniség, egyházi személy - Verzár Oxendius - vállalja 

a közvetítõ szerepet az örmény kisebbség és a világi hatalom (I. Lipót) között. Felismeri, 

hogy a Habsburg befolyás erõsödésével számolni kell a katolikus egyház politikai 

súlyának növekedésével. Ezért szorgalmazza az örmények vallási unióját a katolikus 

egyházzal. Minasz püspököt is sikerül meggyõznie a csatlakozás szükségességérõl, aki 

1686-ban Lembergben leteszi az unio hitvallást. A püspökválasztás marad az örmények 

joga, az osztrák uralkodó csak megerõsíti azt.  

Lényegében Bukovinában 1684-90 között megy végbe az örmények uniója (görög-

katolikusokká lesznek) I. Lipót sürgetésére. (kb 5000 fõs az egyházuk.) Minasz halála 

után Verzár lesz az örmények püspöke. Egyházi-politikai hatalmát, összeköttetéseit arra 

használja föl, hogy az örmények helyzetét rendezze. Szamosújvár alapításának engedélye 

is az õ munkájának gyümölcse. Azok, akik megtagadják ezt, a menedéket kínáló Apafi 

Mihály erdélyi fejedelem hívására (Potocki Márton 20 családdal) Ebesfalvára költöznek. 

 

Az örmény egyház függetlenségét csak 1868/ IX. törvénnyel nyeri el. 

 

politika 

1725-tõl hivatalosak az erdélyi országgyûlésre. 1791-ben II. Lipót honfiusítja õket. Az 

1840-es országgyûlés elismeri õket honpolgároknak, de 1848 hozza meg a teljes 

egyenlõséget  számukra. Az 1848-49-es szabadságharcban mintegy 1200 örmény harcolt 

a magyarok oldalán. A 13 aradi vértanú közül ketten - Lázár Vilmos és Kiss Ernõ - 

örmény száramazásúak voltak. 

A XIX. század utolsó negyedében az asszimiláció szinte befejezõdött. Ekkorra az élet 

minden területén fontos helyet foglalnak el az örmények.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



3.    AZ   EURÓPAI KISEBBSÉGPOLITIKAI GYAKORLAT A MÚLTBAN   

 

 

Ha összevetjük az európai kisebbségpolitikai gyakorlat múltbéli inditékait - vagy korábbi 

szakkifejezéssel élve; a nemzetiségi kérdés kezelését -  a következõ hasonlóságokat 

tapasztalhatjuk: 

- A többségi nemzet "területi egységének fenyegetettsége" szempontjából (pszichológiai 

aspektus) közelíti meg a kérdés kezelését. 

- A többségi nemzet társadalmának és kultúrájának fejlettsége révén "civilizációs fölénye 

tudatában" készteti iskoláiban a saját nyelve és kutúrája megismerésére a kisebbségeket, 

miközben eltíltja õket saját nyelvüktõl és ("barbár") hagyományaiktól. 

- A középkori gyakorlat szerint az ország központosítása csak az eltérõ nyelvi, kulturális 

hagyományokkal rendelkezõ régiók többségi nemzetbe való betagolódásával - bizonyos 

gazdasági önállóság meghagyása mellett - nyelvi, kulturális asszimilációjával mehet 

végbe. Kiváltságolt társadalmi csoportok a feudalizmusban legfeljebb a 

munkamegosztásban játszott szerepük szerint lehetnek (pl. nemesség, egyház, városok, 

városszövetségek stb) de nem etnikai különbözõségük folytán. (Ezért érdekes az ettõl a 

gyakorlattól eltérő magyar példa.) 

- A központosításkor a különálló etnikumok régióinak  betagolására használt eszközök 

sokban hasonlatosak a XVIII-XIX. században más kontinenseken folyó gyarmatosítások 

során alkalmazott módszerekhez.  

 

Az etnikai csoportok asszimilálására  leggyakorabban az alábbi  módszereket 

alkalmazták: 

- Az uralkodó  vagy a kormányzat kényszerítette az etnikai csopotot, hogy cserélje föl az 

anyanyelvét és szokásait a többségi nemzet nyelvére és hagyományaira. 

 

- Az uralkodó felszámolta, vagy a hatalmon lévõ kormányzat akadályozta a kisebbségi 

népesség egyházszervezetének mûködését. Ebbõl a szempontból a vallásháborúk  

különbözõ népek és kultúrák egymás elleni harcaként vagy pedig a nagyobb gazdasági és 

politikai egységek megteremtésére irányuló törekvésként is értelmezhetõek.  

 

- A hatalmon lévõ kormányzat megváltoztatta a közigazgatási rendszert; átalakította a 

kisebbségi népesség lakta tartományok, megyék vagy körzetek beosztását. 

 



- A kormányzat a többségi nemzetbõl kinevezett bírókkal vagy igazságszolgáltatási 

szervezettel váltotta fel a (helyben választott) helyi etnikumból származó elõljárókat.  

 

- Az uralkodó kikényszerítette a teljes asszimilációt uniós törvényekkel (pl: Nagy 

Britanniában). 

 

- A király vagy a kormányzat betelepítéssel megváltoztatta az elnyomott népesség 

arányszámát az adott régióban. (Észak-Írországtól Kelet-Európáig általános gyakorlat.) 

 

E szempontok ismeretében könnyebb lesz az alábbiakban kiemelt néhány európai ország 

múltbeli kisebbségi poltikájának követése. 

 

3.1/  F R A N C I A O R S Z Á G 

 

 

 

A középkori Franciaország nyelvileg (és területileg) erõsen megosztott volt, hiszen a 

Loire folyótól északra fekvõ területeken terjedt el az un. karoling (frank) kultúra, és így 

1000 körül Párizs, Orleans, Tours környékét tartják francia földnek, ahol az un. "oil" 

nyelvjárásokat beszélik. Ezzel szemben Okszitánia a Loire-tól délre esõ terület, ahol a X. 



századtól az un "oc" nyelvjárások a jellemzõek. E déli területen az ókori latin városi 

hagyományok tovább éltek, e talajon fejlõdött ki a provanszál irodalom. 

Aquitánia a tulajdonképpeni Touluse-i grófság területe, melyhez később aragón, 

katalón területeket is kapcsoltak. 

A Párizs környéki francia királyság koraközépkori dinasztikus háborúi az angol  

Plantagenet-ház ellen II. Fülöp Ágost (1180-1223) idején éppúgy a nyelvi és területi 

egységesítést szolgálták, mint a dél-franciaországi  albigensek megtérítéséért folyó 

háborúk a XIII. század elején. II. Fülöp Ágost központosító háborúival megszerezte 

Artois, Normandia, Anjou, Poitou területét. A XIII. század elején Savoya és Provence 

még független hercegi hatalom, de az eretnekséget üldöző inquizició tevékenysége 

folytán új francia előkelők váltják fel a hercegségekben a régi vezető réteget, 1246-ban 

Provence-t Franciaországhoz csatolják. A 100 éves háború újabb területek 

autonómiájának felszámolását is jelenti, a XIV-XV. századra Aquitánia és Okszitánia 

is betagolódik az országba. A XVI-XVII. századi vallásháborúk mögött itt is meghúzódik 

a centralizáló központi (katolikus) hatalommal való szembenállás, a helyi nemesség 

bizonyos fokú autonómiára való törekvése.  

 

Bretagne nevét az őslakos bretonoktól nyeri. A 907-937 közötti normann hódítás 

következtében megindul az elfranciásodás. Az angol - francia vetélkedésnek 

köszönhetően a X-XVI. században megtarthatja viszonylagos függetlenségét, mígnem I. 

Ferenc házassággal és némi erőszakkal 1532-ben betagolja a tartományt 

Franciaországba. Ekkor az egyesülésről szóló törvény értelmében Franciaország 

részévé vált jogilag is a tartomány. Saját rendi gyűlése cikkelyezi be a központi 

törvényeket (jóváhagyás után), és még megmarad saját bírósági szervezete is. Az angol 

piacról kiszorul, gazdasági kapcsolatait  1789-ig Franciaországon belül építhette ki. A 

nyelvi asszimiláció a breton nemesek és polgárok között a XVI. századtól kezdett 

terjedni. A XVII. században, amikor Colbert új adókat vet ki a dohányra és az okiratokra 

az a nemesek elégedetlenségéhez, zavargásokhoz vezetett. A parlament 

visszaszorításával és az intendatúra intézménye bevezetésével itt is a központi hatalom 

kerekedik a helyi rendi intézmények fölé. 

 

Elzász őslakói a kelták, germánok. 630-tól önálló hercegség, 750-től két grófságra 

bomlik. 961-ben I. Ottó a Német-Római Birodalomhoz csatolja, s ennek része a XVII. 

századig. A 100 éves háború idején megnő a terület jelentősége, mert az észak-déli 

utak elzáródása miatt a Rajna-völgyén át folyt a kereskedelem. A 30-éves háborút 

lezáró westfáliai békével Elzászt elnyeri Franciaország, bár Strasbourg csak az 1681. 



évtől - XIV. Lajos hódításaként -lesz francia terület. XIV. Lajos megtíltja, hogy a 

katolikusok áttérjenek a protestáns hitre, viszont az áttérő protestánsoknak 3 évi 

adómentességet ad; a katolicizmust tehát a franciásítás eszközeként használta. A nagy 

francia forradalomig meg tudta őrízni a saját vámhatárát, a régi közigazgatási 

rendszerét. Az egyesülést követően az elzászi német nyelvjárás és a kultúra 

fönnmaradt, és a kétnyelvűség csak a társadalom felsőbb rétegeit jellemezte 

Nyelvhasználat tekintetében I.Ferenc francia király 1539-ben az egész országban a 

franciát tette államnyelvvé, ezt kellett használni a bíróságokon, a hivatalokban. Mivel a 

központi hatalom képviselői a francia nyelvet beszélték, a helyi nemesség lassan 

elfranciásodott. Jelentős volt a francia irodalom, műveltség vonzása, s a XVII. századtól 

a francia nyelv váltotta fel a latint az iskolákban. Colbert francia anyanyelvű tanárokat 

küldött az idegen ajkú tartományokba, s mint láttuk a franciásodás eszközeként 

felhasználták a katolikus vallást is.78 A folyamatot mintegy betetőzte az egységet 

teremtő  francia forradalom a breton, baszk, német, olasz és flamand nyelv betiltásával. 

1792-ben a konvent első törvényei kimondják, hogy a "francia köztársaság egy és 

oszthatatlan". A konvent 1792-ben vitatta meg azt a jelentést, amellyel az elzászi 

németet ugyan a franciával egyenjogúnak ismertek el, de a helyi nyelveket "a múlt 

századok barbársága maradványainak" tekintették, amelyekkel kapcsolatosan "minden 

eszközt igénybe kell venni, hogy a lehető leghamarabb eltűnjenek".79 

A jakobinus iskolatörvény (1793) átvette elõdeitõl a francia nyelvû általános iskolák 

felállításának gondolatát. 

A nemzetiségi területeken, Bretagne-ban, Dél-Franciaországban a XVIII. században még 

óriási méretû volt az írástudatlanság, s ez 1875 tájékára lényegileg eltûnt; párhuzamosan 

a nemzetiségi nyelvek visszaszorulásával. Az oktatás nyelve kizárólag a francia volt, az 

iskolákban minden eszközzel üldözték a tájnyelveket. Bretagne-ban és másutt ha a 

tanárok rajtakaptak egy tanulót azon, hogy anyanyelvén szólalt meg, kis facipõt 

akasztottak a nyakába vagy fagolyót nyomtak a hibát elkövetõ szájába. A "bûnös" csak 

akkor szabadulhatott meg e büntetéstől, ha egy társát ugyanezen vétek miatt beárulta a 

tanítónál.80 

A francia parlamentben elöször 1922-ben vitatták meg a regionális nyelvek oktatásának 

kérdését. A parlament 1951-ben fogadta el a regionális nyelvekről szóló törvényt, amely 

lehetővé tette a breton, baszk, katalán, okszitán nyelv fakultatív oktatását a tanárok 

önkéntességére alapozva. Ez heti 1 órában tette lehetővé a helyi nyelven való írás, 

olvasás oktatását. Valódi lehetőséget az 1964-65-ben kiadott új tanügyi rendelkezések 

biztosítottak, amikor felemelték a regionális nyelvek oktatására fordítható órák számát. 

1974-ben újabb előrelépést jelentett, hogy fölvették a korzikai olaszt is az oktatható 



nyelvek közé, bevezették az egységes tanárképzést a regionális nyelv, irodalom, 

népművészet tárgyakból is. 

 

Korzika a mórok kiűzése után századokon át Pisa és Genova felügyelete alatt állt. A 

XVIII. század elején a túlzott adóztatás a genovaiak kiűzéséhez vezetett. 1755-től rövid 

ideig független Korzika élén Pascal Paoli áll, aki bevezeti a törvény előtti egyenlőséget, 

és a férfiak számára  az általános választójogot, mignem 1769-ben a francia megszállás 

véget nem vet a rövid,  önállóságnak. Az első világháborúban a franciák mellett 

harcolva szinte a sziget férfilakosságának 2/3-a áldozatul esett. A túlélők szenvedélyes 

nacionalisták lettek. A második világháborút követõen a sziget még szegényebb lett. Az 

50-60-as években Korzikában az egyfõre esõ átlagjövedelem negyede volt a franciának. 

Az 1957-ben meghírdetett "Regionális Akcióprogram Korzikáért", keretében 1957-75 

között 350 millió frankot fordítottak a sziget gazdasági fejlesztésére. 1970-tõl egyre több 

autonómista szervezet alakult. 1973-tól utcai megmozdulások, sztrájkok, robbantásos 

merényletek kezdõdtek, 1976-ban megalakult a Korzikai Nemzetiségi Felszabadítási 

Front, amely szervezetten folytatta a terrorcselekmények előkészítették. 1980-ban 

követték el a legtöbb merényletet és a legtöbb bankrablást. Végül Párizs engedett, és 

1982-ben területi autonómiát kapott a sziget általánosan választott területi gyűléssel, 

regionális tanáccsal, a hatáskörükbe adott oktatásüggyel, környezetvédelemmel, 

mezőgazdasággal, gazdaságfejlesztéssel, kulturális ügyekkel, városgazdálkodással. 

Mindazonáltal Korzikán a gazdasági élet súlyos problémái (munkaalkalom hiánya 

miatti emigrációs kényszer, a földek idegenek általi felvásárlása stb), az 1982-től 

felemásan megvalósuló decentralizáció nem oldották a feszültségeket; nem szüntek meg 

a függetlenségi mozgalmak terrorakciói.  

Az igazi elõrelépést az 1991-es törvény jelentette, amely a francia gyakorlattól eltérõen 

korlátozott autonómiát adott a szigetnek: A két fordulós választással létrehozott Területi 

Gyűlés mellett egy kvázi-kormányként működő Végrehajtó Tanács intézkedési körébe 

tartozik a gazdasági és szociális fejlesztés, kultúra és oktatásügy, területrendezés, 

környezetvédelem. Felügyeli a mezőgazdasági fejlesztésre, vizügyi beruházásokra, 

turizmusra, közlekedés irányítására felállított hivatalokat. (Működését korlátozza 

viszont a helyi intézmények fölé állított prefektus, aki "törvényességi felügyeletet" 

gyakorol.) 

Igen tanulságos a Korzika-törvény 1990.évi vitája, amikor a képviselők legfőképpen az 

1§-t ellenezték, amely így szól: 

"Az eleven történelmi és kulturális közösséget alkotó korzikai népnek - mely a francia 

nép alkotórésze - a Francia Köztársaság biztosítja azt a jogot, hogy kulturális identitását 



megõrizze, specifikus gazdasági és társadalmi érdekeit érvényesítse."- Végül az 

Alkotmánybíróság 1991-ben e cikkelyt eltörölte az 1958-as alkotmányra hivatkozva: 

..."az, hogy a törvényhozó a 'francia nép részét alkotó korzikai néprõl' beszél, ellentétes 

az alkotmánnyal. Ez ugyanis csak a francia népet ismeri, melyet a francia állampolgárok 

összessége képez, származásra, fajra vagy vallásra való tekintet nélkül." - Tehát 

napjainkig él a francia nemzetállami koncepció, amely fél attól, nehogy a korzikaiaknak 

adott autonómiát továbbiak kövessék, netán a folyamat föderalizáláshoz vezessen, 

hiszen a korzikaiak példáját követhetik a bretonok, baszkok, normandok, elzásziak stb... 

Nyílván a precedenstõl való  félelmek vezettek a korzikai nyelv  tantervszerű iskolai 

oktatásának elvetésére, és hogy végül csak fakultatív nyelvoktatás megszervezését 

engedélyezték - alkotmánybírósági határozat alapján.81 

 

 

3.2/       S P A N Y O L O R S Z Á  G 

 

A római birodalomból kiszakadó Ibériai félszigetre 711-tõl települtek be Tarik vezérrel 

("Gibraltár" nevében õrzi az emlékét) az élen a harcias arab törzsek. Nagy Károly 

harcosai Barcelónáig törnek  dél felé és így egy frank határvidék alakul ki a keresztény-

mohamedán kultúra ütközõ zónájában, ahol grófságokat szerveznek a IX. században. A 

frank császár halálát követõ trónviszályok idején a függetlenedõ grófságok (Barcelona, 

Vich, Gerona) alkotják a késõbbi Katalónia szívét, s 1410-ig ugyanaz a család uralja 

őket. 

A IX. század mórok elleni védekezõ harcai és a baszkok felkelései a frankok ellen a 

Navarrai Királyság megszületéséhez vezettek az északi határvidéken. 

Aragónia a területét átszelõ folyóról kapta a nevét, s a XI. században vált önálló 

királysággá. 



 
 

Az északi keresztény államok megszületésével szinte egy idõben tört szét a mórok lakta 

déli Andalúzia független kis államokká. Ez a római infrastiktúrára épülõ városcentrikus 

mohamedán Hispánia intenzíven vett részt a mediterrán kereskedelemben. A források 

800-ban említik elõször Kasztília nevét; a szó arab eredetű és a területen épült sok várra 

utal. Központi elhelyezkedése révén ütköző zóna volt, ezért grófjai mindig  is önállóak 

voltak. A navarrai koronához való időleges hozzátartozást leszámítva 1000-től 

lényegében független. Kasztília a XV. században az ibériai öt állam (Granada, Navarra, 

Portugália, Kasztília, Aragónia) közül az egyesítés kezdeményezője lesz, amikor 

uralkodójának, IV.Henriknek leánya; Izabella titokban házasságot köt az aragóniai trón 

várományosával Ferdinánddal (1469). A fiatal uralkodópár meghódítja Granadát 

(1492), elfoglalja Navarrát (1515). Portugáliát azonban csak átmeneti időszakra sikerült  

II.Fülöpnek a spanyol birodalomhoz csatolni. Aragónia, Katalónia, Valencia széleskörű 

autonóm törvénykezést, pénzügyi és katonai rendszert élvezett a XVII. század 

közepéig. IV. Fülöp a harmincéves háború körülményeit kihasználva felszámolta a 

katalán kiváltságokat. Katalónia ekkor Franciaországhoz fordult segítségért, francia 

csapatok támogatták a katalán rendi felkelést 1640-ben, s Katalónia 1652-ig francia 



védnökség alá került. A katalán nemesség rádöbbent, hogy a fancia abszolutizmus a 

spanyolnál is keményebb, és jobb ha Spanyolország főségét választják. 1659-ben 

Észak-Katalónia (Rousillion) Franciaországhoz kerül, míg a dél-katalán provincia 

Spanyolországé marad. A spanyol örökösödési háború (1701-14) egyben polgárháborúvá 

is vált, mert a Bourbon-ellenes nemzetközi koalició a függetlenségéért aggódó Portugália, 

Valencia, Katalónia támogatását is megszerezte. Amikor XiV. Lajos unokája, Anjou 

Fülöp a francia trónról lemondva végül is megszerezte a spanyol koronát, a lázadókat 

Kasztília provinciájává fokozta le; azaz Valenciát (1707), Aragóniát (1711), Mallorcát 

(1716, Katalóniát (1717),  "Kasztília törvényeivel és módszereivel" kormányozta, 

eltörölve minden korábbi autonómiájukat.  Rendelettel tíltották el a katalán nyelv 

használatát a hivatalokban. (Baszkföld és Navarra hűségéért cserébe még egy ideig 

megtarthatta korábbi autonómiáját.) 

 

A  b a s z k  nemzetet megosztja a francia - spanyol határ. Azon a földön, amelyet a 

baszk nép lakik ma, az egykori Navarrai Királyság a XVI. századig független 

államként létezett. A nagyobbik, déli részét Spanyolország hódította meg (1512), 

mialatt az északi részt Franciaországhoz kapcsolták IV. Navarrai Henrik 

megkoronázásával. A baszk provincia hosszú ideig megtudta őrizni a közigazgatási, 

törvényhozási és adózási rendszerét. Mindezt erősítette az etnikai elkülönülés. A baszk 

tartományok (Vizcaya, Guipúzcoa Álava)sajátos határőrvidék státusszal rendelkeztek; 

védték Hispániát a tenger és a francia területek felől, így bizonyos kollektív jogokkal is 

rendelkeztek; e provinciákban nem lehetett a felnőtt férfilakosságot kényszersorozás alá 

vetni.83 Adót csak a saját helyi közigazgatás és saját milícia fenntartására fizettek. Igen 

jelentős mértékben járult hozzá fejlődésükhöz a vámmentesség is, mivel a vámhatár 

nem a tengerparton a kikötőben, hanem a baszk - kasztiliai határon kezdődött. 

Privilégiumaik megőrzése fejében támogatták V. Fülöpöt az un. spanyol örökösödési 

háborúban. A napóleoni intermezzót követő 1814-es restauráció, majd az 1823-ban 

trónra lépő IV. Károly is garantálta jogaikat. 

 Spanyolországban a központosítás a XVIII. században kezdõdött, és a XIX. században 

az egységes spanyol gazdasági szerkezet kialakításával folytatódott. (pl: eltõrlik a katalán 

kereskedelmi kódexet, a tengeri kereskedelem és jog katalán gyûjteményét stb.) így a 

négy baszk megye önálló léte megszünt a XIX. század elsõ felében.  

A XIX. század utolsó éveiben a g a l l e g o ,   b a s z k   és  k a t a l  á n  nép önálló 

nemzetté válása jelentősen előrehaladt. A század első felében a trón öröklése körüli 

mozgalmakban Galicia, Baszkföld, Katalónia privilégiumai megőrzését is megígérő 



Don Carlos herceg támogatói - a carlisták - közül a századvégre fejlődnek ki önálló 

nemzeti mozgalmak.  

A gallego nemzeti irányzat kulturális törekvésekkel jelentkezik: Mesék, elbeszélések, 

mondák gyûjteményes kiadása, gallego nyelvû folyóiratok, újságok, történeti munkák, a 

Gallego Könyvtár létrehozása a fontosabb útjelzõi e folyamatnak. 

A katalán nemzetté válás, hasonlóan a baszkhoz, a dinamikus tõkés 

fejlõdésretámaszkodhatott. A XIX. század harmincas éveiben létrejövõ Újjászületés 

mozgalom kiadványokat finanszíroz, majd egyre inkább elõtérbe kerülnek az önállóság 

kérdései. A 70-es években elõször katalán alapú politikai pártok, majd a Baszk Nemzeti 

Párt is megalakul. Jól használják ki a választásokat: 1906-7-ben az összes katalán 

politikai szervezet szövetségre lépett, és a 44 katalóniai mandátumból 41-et megszerzett.  

A XX. század eleje új szakaszt jelentett a nemzeti mozgalmak fejlõdésében, hiszen 

szervezett politikai pártjaik révén képviseletet harcolhattak ki maguknak a madridi 

cortesben. Az elsõ világháború végén a világban szinte mindenütt felélénkültek a nemzeti 

mozgalmak és "benyújtották a számlát" a vilgáháborúban elszenvedett véráldozatokért a 

többségi nemzetnek. Katalóniában heves utcai tüntetéseken, gyûléseken követelik az 

autonómiát. 1922-ben a Katalán Állam nevû szervezet független, köztársasági Katalóniát 

követel. 

Ugyancsak sikereket ér el a választásokon a Baszk Nemzeti Párt is: 1918-ban a madridi 

cortesben 8 képviselõi helyet szerez. 

Az 1920-23 közötti években e nemzeti mozgalmakhoz fölzárkóztak a regionális 

különállásért küzdõk Andalúziában, Aragóniában, továbbá a liberális és szociális 

törekvésekért küzdõ munkásmozgalom is. Azaz a centralista spanyol kormányzattal 

szemben a föderális szerkezetû, köztársasági államban képzelték el egyre többen 

Spanyolország jövõjét.  

1931-ben a köztársaságiak oldalán találjuk a radikális és baloldali pártok mellett a 

kisnemzetek pártjait is (Katalán Baloldal, Katalán Állam, Gallego Autonomista 

Regionális Szervezet, Baszk Nemzeti Párt) A második köztársaság 1931-es alkotmánya - 

burkolt centralizmussal - régiókra osztotta Spanyolországot anélkül, hogy említést tett 

volna a három kis nemzetrõl.  Az 1936-os választásokon népfront gyõzelem született, 

amely helyreállította Katalónia alkotmányát., és létrejött a mai Baszkföld jogelõdje, a 

Baszk Autonóm Provincia.84  

Ezt a fejlõdést akasztotta meg a spanyol polgárháborúból gyõztesként a hatalom csúcsára 

emelkedõ Franco tábornok, aki erõszakos centralizációval; a nemzetiségi mozgalmak és 

intézményeik (pl: Baszk Egyetem, Baszk Nyelvakadémia) felszámolásával, a helyi 

nyelvek betíltásával (belelértve a baszk nyelvû misézést is) kísérelte meg az egységes 



nemzetállam megteremtését. Ez gyakorlatban az autonómiák teljes megszüntetését 

jelentette. Az államszervezet centralizálása keretében az országot nyolc régióra osztották, 

a választott testületeket feloszlatták, helyükre Kasztíliából helyeztek ki tisztviselőket. A 

katalán ellenállók a szomszédos Franciaországban építették újra szervezeteiket. Az 

illegalitásban működő Baszk Nemzeti Párt 1962-ben megállapodást kötött a Spanyol 

Szocialista Munkáspárttal, melyben igéretet kapott az autonómia visszaállítására. A 

nemzeti mozgalom radikális fiataljai szervezték meg 1952-ben az ETA-t, amely a baszk 

nemzet felszabadítását jelőlte meg céljául. Hamarosan ellentétek támadtak köztük és a 

baszk párt mérsékelt vezetői között, ami 1959-ben az önállósulásukhoz vezetett. 1961-

től szervezték merényleteiket a franciaországi helyszinű szervezeteik irányításával. 

1968-ig az ETA akciói nem irányultak személyek ellen, ekkor Franco Nemzeti Gárdája 

megölte egyik tagjukat. Elsõsorban a francoi terrornak tudható be, hogy abban az idõben 

az ETA nagy népszerûségnek örvendett nem csak a baszk lakosság körében, hanem még 

Katalóniában is rokonszenveztek egy-egy aktivistájával. 

1971-ben létrejött a katalán ellenzéki szervezeteket tömörítõ Katalán Gyûlés, amely az 

amnesztia, politikai szabadságjogok visszaállítása mellett az autonómia visszaállításáért 

is küzdött. 

1974 után változott meg a közhangulat, amikor a baszk autonómia visszaállítását 

követõen sokan megkérdõjelezték  a terrorista tevékenység folytatásának létjogosultságát. 

(A 90-es évek végéig mintegy 800 halálos áldozatot követeltek a terror akciók). 

1975-ben meghalt Francisco Franco. A királlyá koronázott Juan Carlos 1976-ban Suarez 

Gonzalezt, a Nemzeti Mozgalom fõtitkárát nevezte ki miniszterelnökké; megkezdõdött a 

rendszerváltás Spanylországban. 

 



Az 1978-ban hatályba lépő spanyol alkotmány visszaállítja az autonóm fejlődés 

kereteit.  A preambulum leszögezi: 

"A spanyol nemzet.... támogat minden spanyolt és Spanyolország minden népét emberi 

jogai gyakorlásában, kultúrájának, hagyományainak, nyelvének és intézményeinek 

fejlesztésében." - A második cikkely szerint: 

"Az Alkotmány amely a spanyol nemzetnek, valamennyi spanyol közös és osztatlan 

hazájának a felbonthatatlan egységén alapul, elismeri és garantálja a nemzetet alkotó 

nemzetiségek és régiók önkormányzathoz való jogát és a közöttük meglévõ szolidaritást." 

- A harmadik cikkely leszögezi: 

"Az állam hivatalos spanyol nyelve a kasztiliai.  ...A többi spanyolországi nyelv szintén 

hivatalos a megfelelő autonóm közösségben, a Statútumok előírásaival összhangban. 

Spanyolország eltérő nyelvi sajátosságai kulturális kincsünk részei, amelyek különleges 

figyelemben és védelemben részesülnek." - A negyedik cikkelyben olvashatjuk: 

"...A Statútumok elismerhetik az autonóm közösségek saját zászlóit és címerjelvényeit.." 

A 148. cikkely felsorolja az autonóm közösségek önigazgatásába tartozó ügyeket. Ezek 

közül a legfontosabbak: önkormányzati intézmények megszervezése, területrendezés, 

városfejlesztés, lakásügy, mezõgazdaság és állattenyésztés a gazdasági élet általános 

szabályozásával összhangban, hegyek, erdõk, erdõgazdálkodás, belvizi halászat, 

idegenforgalom, egészségügy, szociális ellátás, helyi érdekû vizgazdálkodás, 

környezetvédelmi igazgatás, kultúra stb. Mindezek pénzügyi alapjául szolgál a központi 

költségvetésből kapott összegek, saját bevételeik, és a területi kompenzációs alapból 

átutaltak. Az autonóm tartományokként törvényhozó gyűlések működnek, a helyi 

kormányzati feladatokat a kormányzó tanácsok élükön a gyűlés által választott, de a 

király által kinevezett elnökkel látják el. Igazságszolgáltatási csúcsszervek az autonóm 

területeken működő főtörvényszékek.84 

(A központi kormány irányítja a nemzetközi kapcsolatokat, a fegyveres erõket, az 

igazságszolgáltatást, a polgári jog, a büntetõjog, és a szociális törvényhozás ügyeit, az 

adó és vámrendszert, a pénzügyi és társadalombiztosítási rendszert, a rendõrséget.) 

A baszk autonóm közösség intézményes szervezetének alapját az 1979.évi statutum 

képezi, amely az alkotmánnyal megegyezõen szabályozza a közös és a saját igazgatásban 

lévõ ügyeket, biztosítja mindkét (baszk, spanyol) nyelv hivatalos használatát. (A baszkok 

- hogy eltérõ véleményük ne ütközzön az alkotmánnyal, kihagyták a statutumból a 

Spanyolország egységére vonatkozó bekezdést.) 

 

 

3.3/  B E L G I U M 



A németalföldi tartományokból alakult ki a XIV-XV. században. 1488-tól házasság révén 

jutnak a Habsburgok a terület birtokába. 1530-tól a Habsburgok spanyol ága lett a 

helytartó Németalföldön. II. Fülöp megkísérelte a tartományok korábbi autonómiáját 

fölszámolni, miközben megkezdõdött a protestánsok kíméletlen üldözése, a terület 

gazdasági kizsarolása (magas adók stb). A németalföldi szabadságharcot lezáró utrechti 

béke (1713) következtében a kiváló északi tartományokban (Hollandia) megnyilik a 

lehetõség a szabad kapitalista fejlődés előtt. A déli tartományok viszont egy év múlva a 

rastatti béke értelmében újra az oszták Habsburg-házhatalma alá rendeltetnek. 1795-ben 

Franciaország megszállja, de 1815-ben a Bécsi kongresszus Egyesült Németalföldi 

Királyság néven Hollandiával újraegyesíti. A gyakorlatilag holland fennhatóság alá 

vetett Belgiumban 1830-ban forradalom robban ki, és még ugyanabban az évben a 

nagyhatalmak elismerik a független és semleges Belgiumot.  

Két nagy népcsoport élt együtt itt már sok száz éve: a holland nyelvû, protestáns  f l a m 

a n d  északon, és a számbelileg kisebb francia nyelvű, katolikus v a l l o n  délen. 

Továbbá egy csekély számú német kisebbség is szinezi a nemzetiségi palettát. 

A tartományok közötti gazdasági különbségek és a francia nyelv közigazgatásban való 

használata váltotta ki az erőteljes flamand egyenjogúságért folyó küzdelmet. Amint 

Flandria fejlődött és a flamand - vallon gazdasági és politikai kapcsolatok megváltoztak, 

olyan mértékben alakult ki egy vallon ellenmozgalom. A flamandok számára az első 

lépést a törvények két nyelven való közzététele (1898-as un. egyenlőségi törvény) 

jelentette. A törvényhozási és választási egyenjogúságot az 1893-as és az 1921-es 

alkotmányreviziók hozták. A fejlettebb vallon és a gazdasági gondokkal küzdő flamand 

területek között a feszültségek a flandriai munkanélküliség kapcsán a hatvanas években 

újra felerősödtek. Ekkor kimondták, hogy egyik közösség sem gyengíthetia másikat. A 

konfliktust úgy oldották meg 1962-es alkotmánymódosítással, hogy Belgiumot négy 

nyelvi körzetre osztották; úgymint holland, francia, német és Brüsszel kétnyelvü 

területére. Ezzel sikerült nyelvi határokat húzni Flandria és Vallónia, valamint Vallónia 

és a német kisebbség (amely az ország területének 3%-án él és az összlakosság közel 

1%-t teszi ki) között, s kiigazították a községek és tartományok határait is. Az 1962-ben 

kidolgozott nyelvkódex gyakorlati megvalósulását egy nyelvi ellenőrző bizottság követi 

figyelemmel. A 70-es évektől a nyelvi régiók önállóságot kaptak a kulturális életük 

szervezésére, a kulturális autonómia az 1988-ban részükre leadott oktatásüggyel 

teljesedett ki. A nyolcvanas évektől megvalósul Belgiumban a területi autonómia is: A 

tartományok megkapták szinte az összes döntéshozatali feladatkört, beleértve például a 

közigazgatást, a külkereskedelmet is. A központi kormánynak maradt a külpolitika, a 

monetáris politika, a hadsereg körüli feladatok és az igazságszolgáltatás. A legutóbbi - 



1993-as alkotmánymódosítás hozta létre a belga szövetségi államot, amelynek négy 

autonóm tartománya van. A Brüsszelben székelõ szövetségi kormány és parlament dönt 

és intézkedik a külügyi, hadügyi, pénzügyi és az igazságszolgáltatást érintõ kérdésekben. 

A három regionális szintû törvényhozó testület (vallon, flamand és német tanácsok) a 

hatáskörükbe  tartozó ügyekben rendelkezhetnek. Köthet egy-egy régió külön is 

nemzetközi szerzõdést, de az csak akkor válik érvényessé, ha a többi kisebbség nem 

vétózza meg. A régiók mûködéséhez szükséges pénzügyi fedezetet részben a saját 

joghatóságukban (1980-tól) kivetett adók, részben az állami adók átengedett része 

(1988), illetve központi támogatás biztosítja. 

Személyi autonómiára utal az a lehetőség, amellyel az az állampolgár élhet, aki nem az 

adott nyelvi régióban él, de nyelvi hovatartozása ürügyén a szövetségi parlament 

azonos nyelvű képvselőcsoportjára kíván szavazni. 

 

3.4/ S V Á J C a nyelvi közösségek állama;  n é m e t,  f r a n c i a,   o l a s z  és r é t o 

r o m á n   népesség él itt. A négy etnikai és nyelvi közösség svájci tudata közös 

történelmük (önvédelmi harcaik) során fejlődött ki, ezért nem is tekinthetők nemzeti 

kisebbségeknek.  

A népvándorlás során Svájc nyugati vidékeit a germán burgundok, keleti részét pedig az 

alemannok szállták meg. A Felsõ-Rajna és az Inn folyó völgyében rétorománok éltek. A 

XII.században a Zahringen házból való hercegek fennhatósága alá tartozott a svájci 

vidék. Õk alapították Freiburg és Bern városokat. A család kihalása után a Habsburg 

grófók szereztek tekintélyes birtokokat a Közép-Rajna, Aar és Reuss folyók vidékén. A 

Savoyai hercegek a Genfi-tó északi partján és a Rhone felsõ folyásánál terjeszkedtek. 

Kiterjedt egyházi birtokokkal a baseli, genfi, lausannei püspökök és a sankt-galleni apát 

rendelkezett. Tőlük függetlenül a vierwaldstatti tó környékén szabad parasztok éltek 

faluközösségekben a német császár fennhatósága alatt. Minthogy a Hohenstauf 

császároknak fontos volt a Szent-Gotthárd hágón át Itáliába vezető út védelme, e 

felfegyverzett parasztközösségeknek  katonai szolgálatért cserébe a jobbágyi 

kötelezettségek alól mentességet adtak. Mikor azonban a Habsburgok nem akarták 

elismerni e parasztközösségek különleges jogállását, 1291-ben az elveszett jogok 

visszaszerzéséért a három őskanton (Uri, Schwyz, Unterwalden) örökszövetségre lépve 

egymással harcba indult. Az 1291-1386-ig folyó háború során 1315-ben Morgartennél 

győznek először a császári seregek felett, majd megindul a városok (Luzern, Zürich, 

Bern, Zug, Glarus) csatlakozása. Így alakult ki a nyolc kanton szövetsége 

(Eidgenossenschaft). 



Az 1476-77-es burgundiai háború idején visszaveri az államszövetség Merész Károly 

burgundiai herceg támadását.1499-ben az államszövetség elszakad (a sváb háború 

után) Ausztriától, bár formálisan a függetlenségét csak 1648 (Westfáliai béke) ismerik 

el. A XVI.század elejére az újabb csatlakozásokkal a kantonok száma 13-re nö. A 

reformáció Svájcban is politikai szakadást és vallásháborút idézett elő: A német 

területek reformációja Zürichből indul Huldrych Zwingli, a francia területeké pedig 

Genfből Kálvin János tanításai szerint. Az őskantonok és Zug, Luzern, Freiburg viszont 

ragaszkodtak a katolikus hitükhöz. 

A XVII-XVIII. században a nagyobb városokban arisztokrata uralom fejlõdött ki, a 

meghódított területeket pedig teljesen elnyomták és kizsarolták az uralkodó kantonok. Az 

elégedetlenség parasztfelkelésekben tört felszínre. A francia forradalom idején az 

arisztokratikus kormányzást köztársasági váltotta föl, végül 1798-ban a franciák  saját 

mintára a kantoni elveket félredobva központi kormányzat  és törvényhozás alatt "Helvét 

köztársasággá" szervezték át Genf, Jura és Mülhausen területének Franciaországhoz 

csatolásával. Mindez franciaellenes felkelésekhez, polgárháborúhoz vezetett, mígnem 

Napóleon 1803-ban visszaállította a régi kantoni alkotmányt, Svájcot újabb 6 kantonnal 

gyarapítva. A bécsi kongresszus 1815-ben a franciáktól elvett Neuenburg, Genf és 

Wallis új kantonokkal 22-re emelte a svájci szövetség tagjainak számát. A XIX. század 

első felében az államberendezkedés közötti különbségek (oligarchikus vagy 

köztársasági, a vallási kérdések újabb  polgárháborúhoz vezettek. Megoldást az 1848-

as új alkotmány hozott, ami szerint a hadügy, külügy, vám- és postaügy, pénzverés a 

szövetségi közös törvényhozás (Bundesversammlung) jogkörébe tartozik, amelyik 

kétkamarás: A képviselőház (Nationalrat) mellett működik a szövetségbe tömörült 

kantonok érdekeit képviselő másik kamara (Standerat) Az állandó közös kormány 

tagjait pedig 7 évre választják, s a kormány elnöke egyben a köztársasági elnök is. 

Az 1848-ban megalapozott és 1874-ben módosított alkotmány szerinti föderatív állam 

széleskörű autonómiát biztosít számukra: A szövetség hatáskörébe tartoznak az 

említetteken kívül az adó-, kereskedelmi és csödtörvények meghozatala is. 

(Fölállították a szövetségi törvényszéket is.) Az önálló alkotmánnyal rendelkező 

kantonok önkormányzatát a saját törvényhozó és végrehajtó szerveik biztosítják. 

Hatáskörükbe tartozik az oktatásügy, az egyház, a rendőri szervezetek igazgatása és az 

egészségügy.  Így a kisebbségi kérdés nem a föderatív kormány szintjén jelentkezett, 

hanem a kevert népességű kantonok helyi önkormányzati szintjén.  

Az 1815-ös Bécsi Kongresszus kapcsolta a - francia lakosságú - bázeli püspökséget 

(késõbbi nevén: Jura tartományt) Svájchoz kárpótlásul más határmenti svájci területek 

elvesztéséért. A német többségû Bern kantoni parlamentjének határozatai számos esetben 



sértették a francia nemzeti közösség érdekeit és jogait. Ugyanakkor a két etnikum közötti 

arány a németek javára tovább módosult, mivel a német bevándorlók elõnyös feltételek 

között kaptak kölcsönöket és különbözõ segélyeket stb. Így a francia népesség 1945-től 

harcot kezdett az önálló, francia többségű Jura tartomány megalapításáért, mely végül 

1978-ban sikerrel zárult. 

Ugyanakkor feszültségek vannak Fribourg kantonban is, ahol viszont a francia többség 

alkalmaz diszkriminatív intézkedéseket a német kisebbséggel szemben. Sérelmezik, hogy 

a helyi közigazgatásban nem kellõ arányszámban vesznek részt, továbbá a nyelvhasználat 

egyenlõtlenségét a helységek és utcák elnevezésében. 

Graubünden kantonban a rétorománok gazdasági, oktatási és mûvelõdési 

diszkriminációra panaszkodnak. (Nehezíti a kérdés megoldását, hogy  nincs kifejlõdött 

irodalmi nyelvük.) Azokon a kantonokon kívül, amelyekben egy hivatalos nyelv van, 

Svájcban olyan kantonok is vannak, amelyekben kettõ vagy három a hivatalos nyelvek 

száma. Az oktatás mindenütt anyanyelven folyik, az egyetemeken pedig négy nyelven. 

Egyedülálló a svájci demokrácia kantonokkénti népgyűlése (Landsgemeinde), ahol 

képviselőiket választják meg, s a népgyűlés segítségével közvetlenül befolyásolhatják 

a községek, kantonok életét szavazással, népszavazással, törvényjavaslattal (initiative). 

 



3.5/    I T Á L I A  

Hozzávetõlegesen két és félmillió nem olasz nemzetiségû lakos él itt: szárdok, friulánok, 

németek, franciák, albánok, ladinok, szlovének, szerb-horvátok, okszitánok, katalánok. A 

legszámosabbak közül való Dél-Tirol       n é m e t  nemzetisége, számuk meghaladja a 

negyedmilliót, és egy tömbben élnek. 

A Saint Germain-i békeszerzõdés, mely megállapította Közép-Európa új határait, Tirol 

déli részét (azaz a Brenner-hágótól nyugatra esõ területet) 1919-ben Olaszországhoz 

csatolta. (Ezt ugyanis Olaszország az 1915-ös londoni megállapodásban kérte az 

antanthatalmaktól cserébe az I. világháborúba való belépéséért.) Olaszország tehát 74 000 

km2 terjedelmű, 250 000 ember lakta terület birtokába jutott, ahol 1910-ben csupán 

2,9% vallotta magát olasznak. A kettéosztás következtében megbomlott az 

évszázadokon keresztül egy gazdasági, politikai, etnikai egységet képező Tirol területi 

egysége.  

A dél-tiroliak a fasizálódó Olaszországban a minimális autonóm jogokat sem kapták meg. 

1922-tõl a nemzetiségi kisebbségek felszámolását többféle módon kísérelték meg: Az 

italizációs kampány mellett támogatták a németek délre, az  olaszok északra 

költözését, hogy megbontsák a német etnikai tömböt, s betíltották a német nyelvű 

oktatást. A németül beszélő tanítókat olasz nyelvterületre irányították, s  olaszokkal 

töltötték be a megüresedett álláshelyeket. (Az un. katakomba-iskolákban titokban 

tanították a németet.) Hasonlóan jártak el a hivatlanokokkal és állami alkalmazottakkal 

szemben is. 1925-ben az olasz nyelvet kizárólagos nyelvvé nyílvánították, és a 

helységneveket is csak olaszul lehetett kiírni.  Betíltották a Tirol elnevezést használatát. 

1939-ben a német és olasz kormányközi megállapodás született, amelynek alapján Dél-

Tirol lakossága választhatott a két állampolgárság között. A német állampolgárság 

választása maga után vonta a szülõföld kényszerû elhagyását: Az elkövetkezõ években 

így 75 000 dél-tirolit telepítettek fõleg kelet-európai német nyelvterületre. Az egész 

áttelepítés véghezvitelét a háborús események megakadályozták. 

A háború vége felé  a tiroliak az Ausztriához való visszacsatolás reményében követelték 

a népszavazás kiírását. A szövetségesek a népszavazás kiírására vonatkozó osztrák 

javaslatot elutasították, és az 1947. február 10-én aláírt békeszerzõdés Dél-Tirolt 

Olaszországnak ítélte. 

Ugyanakkor 1947 szeptemberében az osztrák külügyminiszter, Karl Gruber 

törekvéseinek eredményeképpen megszületett a párizsi megállapodás amelyet 

Olaszország részérõl Alcide de Gasperi miniszeterelnök  szignált (Gruber - De Gasperi 

szerzõdés): 



A német nyelv visszatérhetett az iskolai oktatásba, a helységnevek újra kétnyelvûek 

lettek, a lakosság ismét használhatta a német kereszt- és vezetéknevet. Olaszország 

elismerte a dél-tiroliak jogát az autonóm törvényhozói és végrehajtói mûködtetésére az 

adott régión belül. megvizsgálták az optánsok ügyét, és a Hitler - Musszolini korszakban 

kitelepítettek mintegy egyharmada visszanyerve olasz állampolgárságát visszatérhetett 

Dél-Tirolba. 

Külsõ és belsõ nyomásra 1948-ban jóváhagyta Dél-Tirol elsõ autonóm szervezeti 

szabályzatát. Azonban a párizsi szerzõdésben foglaltakkal szemben a német Bozen 

tartomány nem kapott önálló közigazgatást, hanem  egyesítették az olaszok által lakott 

Trentinoval. Az így létrejövõ Trentino-Südtirol tartományban az egész terület fölötti 

joghatósággal bíró parlamentet és önkormányzatot létesítettek, ahol az olaszok 

kétharmados többséggel bírtak. 

Az 1940-es évek végén Róma által is támogatott bevándorlás indult meg, s a központi 

kormány támogatásával egy 5000 lakást számláló lakótelep építésébe fogott Bolzanóban 

a helyi kormányzat. A szándék egyértelmû volt a helyi németség számára; az olasz 

bevándorlók nagy száma megváltoztathatja a nemzetiségek arányszámát a németek 

kárára dél-tiroli kulturális központjukban. A feszültségek az 50-es évek végén 

tömegtüntetésekhez, bombatámadáshoz, terrorakciókhoz vezettek. 

1956-ban a már függetlenségét visszanyert Ausztria jegyzéket nyújtott át Olaszországnak, 

és a problémák megvitatására tett javaslatot. Miután a tárgyalások eredmnytelenül 

végzõdtek, Ausztria a dél-tiroli kérdést az ENSZ 15. közgyûlése elé terjesztette. Az 

ENSZ közgyülések 1960. és 1961. évi határozatai felszólították Olaszországot hogy 

Ausztriával közösen rendezze a konfliktust. Közben a politikai megoldások csõdje 

radikalizálta a szélsõségeseket, s újabb robbantásos merényleteket követtek el. (1961. 

június 11-én éjjel különböző helyeken 37 merénylet történt.) A helyzet tarthatatlansága 

Rómát újból tárgyalóasztalhoz ültette: 1971-ben alkotmánymódosítással elfogadták a 

tartomány helyzetét rendező alaptörvényt, melynek értelmében 1972. január 20-án 

érvénybe lépett az új autonóm szabályzás: 

A régió élén áll a regionális tanács, a regionális kormány, és a kormányelnök. 

A szervezeti szabályzat értelmében Bolzano és Trentinó parlamentjébe 35-35 tagú 

képviselõt küldenek, így a Trentino-Südtirol autonóm terület élén álló regionális tanács 

70 tagú, élén áll a mûködési periódus felében váltott olasz vagy német elnök. A 

közigazgatási, gazdasági, beruházási és kulturális ügyek autonóm módon intézhetõk 

külön-külön Trentinoban és Bozenben mûködõ tartományi parlamentek és kormányok 

által.  



1972-ben megnyitottak 453 német általános iskolát és 142 német középiskolát. Az 

olaszországi német kisebbség számára újságokat és folyóiratokat kiadásába kezdtek, s 

megkezdte a helyi rádió a német nyelvû adását, az olasz tévé pedig  németnyelvû mûsor 

közvetítését. 

Bolzano tartomány 116 települése közül ötben az olaszok nyolcban a ladinok vannak 

többségben. Az utóbbi években a német nyelvû kisebbség - akár az olaszok kárára is - 

növekvõ száma az autonóm elrendezést igazolja. A törvényekkel összhangban a 

legutóbbi népszámlálásban tükrözõdõ etnikai arányokat kell figyelembe venni az állami 

szolgáltatásokban és hivatalokban való alkalmazásnál. 

 

A legkisebb nemzetiségi csoport, a  l a d i n o k.  A rómaiak által elolaszosított 

rétoromán törzsek utódaiként tartják őket számon. A velük kapcsolatos legrégebbi 

írásos emlék, mely bizonyítja ottlétüket, a kr.e.15. évből származik. A svájci 

Graubünden és Friuli kantonban élő rétorománokkal - akik egy másik olasz autonóm 

terület, a Friuli-Venezia Giulia jelentős részét is lakják - közösen alkotják a rétoromán 

nyelvközösséget. Nem alakult ki náluk a nyelvet és hagyományokat örző és védő felső 

réteg, így sokfelé átvették a környezetükben élő németek nyelvét és kultúráját.  

1927 óta a ladinok Észak-Olaszország két régiójában (Trentino-Dél-Tirol és Valle d' 

Aosta), valamint a három tartományában (Bolzano, Belluno, és Trient) élnek elszórtan. 

Mindenütt más a kisebbségi szervezeti szabályzat, és ezáltal különböznek a biztosított 

jogok is. A ladinok össz-létszáma 30-40 000 között mozog.  

Viszonylag egy tömbben csak a Dél-Tirol tartományban, a Dolomitok öt völgyében 

élnek. Sokáig olaszoknak nyílvánították õket, és nyelvüket csupán az olasz egyik 

dialektusának tekintették. Az 1920-30-as években a ladinokat idegen etnikumnak 

nyílvánították, majd a német állampolgárság felvételére kényszerítették, aminek 

következménye, a szülõföldrõl való kitelepítés közülük kétezer sorsa lett.  A második 

világháború után petíciókkal, tüntetésekkel harcoltak elismertetésükért. 

Végül az ötvenes évek elején elismerték Bolzano tartományban való létezésüket, és a 

nemzetiségi jogok némelyikét rájuk is kiterjesztették. Használhatták a ladin 

helységneveket, s taníthatták a ladin nyelvet az iskolában, de a németekhez hasonló 

jogálláshoz nem juthattak. Az 1972-es autonóm szabályzás lényegesen jobbított 

helyzetükön: 1977-ben a gadertali ladinok egyik központjában, St Martin in Thurnban 

kulturális intézetet létesítettek a ladin nyelv és kultúra ápolására. (Anyanyelvû lapjaik 

vannak, rövid rádió és tévé műsor szól ladinul.) 

A ladinok nem számíthatnak anyaországi védelemre, és számbeli kicsinységük miatt sem 

tudnak eredményesen harcolni jogaikért.  kapcsolatban állnak a svájci nyelvrokon 



rétorománokkal, akiknek minoritásuknál fogva hasonló gondokkal kell megküzdeniük. 

(Lapjaik, egyesületeik, szervezteik vannak.) 

1983. évi regionális törvény alapján a regionális tanács két politikusának kell képviselni 

érdekeiket a dél-tiroli tartománygyûlésben. 

 

A francia nyelvû Valle d'Aosta tartomány hasonlóan a svájci kantonokhoz a XVIII. 

századig autonómiával rendelkezett, majd a Savoyai Hercegségnek vetették alá, végül 

1860-tól az egyesülő Olaszországhoz csatolták. Az olasz állam fokozatosan felszámolta 

a  f r a n c i a  tannyelvű iskolákat, megtíltotta a francia nyelv használatát az 

igazságszolgáltatásban és az állami közigazgatásban. A második világháború után, 

1945-ben a tartomány területi autonómiát kapott, amelyet belefoglaltak az 1948-as 

alkotmányba, a gyakorlatban azonban maradéktalan alkalmazására nem került sor. A 

központi kormány Rómában pénzügyi okokra hivatkozva vétójával 1965-ben 

megakadályozhatta, hogy a svájci és a francia tévé adásainak vételéhez szükséges 

reléállomásokat építsenek fel. Ugyanakkor Aosta Regionális Tanácsa szabad kezet 

kapva oktatási és művelődési kérdésekben 64 általános és középiskolát létesített, 

amelyekben franciául folyik az oktatás. (Újjáélesztettek számos kulturális intézményt 

is.) 

 

A  s z l o v é n e k   és  s z e r b - h o r v á t o k   helyzetét az Olaszország és Jugoszlávia 

között 1954-ben megkötött megállapodás rendezi: Biztosítja Trieszt két ővezetében a 

nemzetiségek jogait, és felügyeletül egy olasz-jugoszláv vegyesbizottságot is 

létrehoztak. 

 



A Calabriában élő  a l b á n o k  1860-tól váltak kisebbséggé Itáliában: A XV. 

században vándoroltak be vagy telepítették őket be, és később az albán nemzet 

újjáéledésében  játszottak meghatározó szerepet. Ugyan meglehetősen korlátozottak a 

jogaik, de az anyaországbeliekhez képest lényegesen jobbak létfeltételeik.  

 

 

3.6/   S V É D O R S Z Á G  

Területén a történelem folyamán sok népcsoport települt le: németek, finnek, hollandok, 

skótok, vallonok; ezek azonban a finnek kivételével - rövid idõ alatt asszimilálódtak. A  l 

a p p  (ő nyelvükön adott nevük kiejtve: s z á m i) nép Skandinávia őslakói, akiket a 

későbbi hódítók előbb gyarmatosítottak majd minden eszközzel igyekeztek beolvasztani. 

 Ma a kétmilliónyi népesség mintegy 1500km hosszú és 3-400km széles területen 

tömbben él  a Kola-félszigeten, Finnország északi járásaiban, Norvégia és Svédország 

északi vidékén .  

 
 



 
A sámánhitû lappok társadalma nagycsaládok együttélésén alapult. Egyes csoportjaik - a 

halászok - állandó településeken éltek, mig mások - vadászok, rénszarvastenyésztõk - 

pedig nomád életmódot folytattak. Amint a lappok kereskedni kezdtek a skandináv 

népekkel, egyben fel is hívták a terület gazdagságára a szomszédos népek figyelmét. 

Legendáik rablókról, rájuk törõ zsiványokról szólnak, akik elveszik tõlük javaikat. A 

XVII-XVIII. században az északi államok egymás közti háborúi részben e területek 

fennhatóságáért is folytak. A terület megszerzésére irányuló eszközök között találjuk a 

számik megadóztatását, majd keresztény térítőket küldenek közéjük. 

A lappok kultúrája azonban nagy mértékben különbözött a keresztényekétől; így e 

kísérletek elvetéltek. Ugyanakkor a térítők nyomában jöttek az új telepesek; a svéd 

kormány bátorította a szabad parasztok északi irányú terjeszkedését: Azok akik 

letelepedtek a számik földjén, mentességet kaptak az adófizetés és a katonai szolgálat 



alól. Megkezdődött a gyarmatosítás. A durva beavatkozás, a nagy változások ideje 

azonban a XIX. század végén következett be amikor az ütemes iparosítás 

megindulásával egyre fontosabbá váltak Sápmi (számi föld) természeti erőforrásai; a 

föld mélyében lévő ércek, a vizierőművek és az épületfa.  

 

A svéd kisebbségpolitika nem sokban különbözött évszázadokon át a norvég 

asszimilációs politikától. 

A XVII. századtól állítottak föl iskolákat  a lappok számára, de részben a vándorló 

életmód miatt, részben azért, mert svéd nyelven folyt az oktatás, e kísérletek nem voltak 

erdményesek. A XX. század első évtizedeiben felállított mozgó, svéd nyelvű 

iskoláknak is az volt a célkitűzése, hogy  "a civilizációt  kis kortyokban fogyasztva" 

asszimilálják e közösségeket. Ez az időszak csak az 1950-60-as években szünt meg.  

1971-ben törvény erõsítette meg - a számi falvakban folyó rénszarvastenyésztés 

évszázados szervezeti formáit, és azt csak e falvaknak engedélyezte, ez egyben 

gazdaságilag is megerősítette e közösségeket. Ma ezeken a területeken identitásukat, 

iskoláikat tekintve a legerősebbek a lapp közösségek.  Sajnos e szabályozás nem érinti a 

halász falvakat, és más foglalkozást űző lappokat. A lappoknak az az igénye, hogy 

megőrizhessék saját nyelvüket és kultúrájukat egészen a 60-70-es évekig nem váltott ki 

szélesebb érdeklődést. Ekkor a sok különféle emigráns csoport  a svéd kormány 

segítségét kérte ahhoz, hogy megőrízhesse saját kulturáját, hagyományait. Számi 

nyelvű középiskolát létesítettek, és bevezették  iskoláikba a számi nyelv oktatását is. 

Bár a lappok nem elégedettek a helyzetükkel, kétségtelen előrelépések történtek. 1974-

től Umea egyetemén számi nyelv és kultúra tanszékét hozták létre, és  Uppsala 

finnugor tanszékén a számit is oktatják. 1989-ben a kormány felkérésére készült 

bizottsági jelentés alapján felállították a Számi Képviseletet (Sameting) ami 

kormányhivatalként működik  gazdasági és kulturális érdekeik védelmére. Az utolsó 

tíz évben előrelépés nincs, inkább stagnál a lappok helyzete, mivel a halászati és 

vadászati jogokat illetően olyan rég  kérelmezett, a többi számi közösség gazdasági 

védelmét szolgáló - a rénszarvastartáshoz hasonló - törvényi szabályozás egyre késik. 

 

 

3.7/   N O R V É G I A 

A norvég parlament 1851-ben hozta meg azt a döntést, amellyel létrehozták a Lapp 

Alapot a lappok (=számik) között folyó norvég nyelv tanítására. Ezzel megkezdődött a 

norvégosítás 100 éve. Az első 30 évben az egyház ált a norvégosítási kampány élén, s 

azokban a körzetekben, ahol a tanulók többsége értett norvégul, az oktatási nyelv 



azonnal norvégra változott. Ahol nem, ott átmenetileg a tanítás lappul vagy finnül folyt. 

1880 után az asszimilációs politika kemény szakaszába érkezett. Megjelent az iskolák 

új módszertani utasítása, és kivonták a forgalomból a kétnyelvű tankönyveket, 

megszünt mindennemű lapp vagy finn oktatás, sőt az utasítás még azt is megtíltotta, 

hogy a tanulók az óraözi szünetekben egymás között anyanyelvükön beszélgessenek. 

Általánossá vált az a gyakorlat, mely szerint  - a romániai gyakorlatból is ismert módon 

-  a Finnmarkban állást vállaló tanár nagyobb megbecsülésben részesült (fizetés, 

letelepedési segély) ha eredményesen tanította az államnyelvet. Ezt tovább szigorította 

az 1898-as oktatási rendelet, amely 1959-ig volt érvényben, s amely nyíltan a lappok 

beolvasztását tűzte maga elé. Mindezt kiegészítette a nagyarányú betelepítés, amellyel a 

nemzetiségi arányokat igyekeztek megváltoztatni. Jelentős norvég tömböket alakítottak 

ki, elsősorban a határővezetben. 1870 és 1930 között 50-60 ezer norvég települt le a két 

északi megyében. A betelepítések célját Benjamin Vogt kereskedelmi miniszter 

fogalmazta meg az 1905-ös svéd-norvég határtárgyalásokon: 

"Nemzeti érzelmû lakosságot akartunk, és tudtuk: a norvég földmûvesek akik 

megélhetésüknél fogva kötõdnek lakóhelyükhöz, és akik kifejezetten norvég érzelmûek, 

jelentik a legjobb védekezést a keleti veszéllyel szemben."85 Természetesen a betelepítés 

együtt járt a norvég tárgyi kultúra rohamos terjedésével; templomok, iskolák, 

internátusok képviselték az új építészetet.  A norvégok térnyerését elősegítette az 

1902-ben hozott földtörvény, amelyet csak az 1960-as években helyeztek hatályon kívül, 

s amely kimondta, hogy Norvégiában csak az vehet földet, aki beszél és ír norvégul és 

akinek norvég a neve.86 Ez a diszkrimináció a lappok és kvének ezreit fosztotta meg a 

földtulajdon jogától. 

 

Az 1970-es évektõl érezhetõ változásokat kihasználva sorra jöttek létre a nemzeti lapp és 

összlapp szervezetek, elsõk között 1979-ben a Skandináviai Lapp Tanács, mely ma a 

legfelsõbb nemzeti fórumuk, és amely szervezetileg a Skandináviai Lapp Konferenciának 

van alárendelve. A lappok 1953 óta 2-3 évente szerveznek összlapp kongresszust. 

Norvégiában (Oslo, Tromso), Finnországban (Helsinki, Oulu) Svédországhoz hasonlóan 

egytemi tanszékeken oktatják a sami nyelvet. 1989-ben Norvégiában megindult a lapp 

tanárképzés is, ahol Svédországból és Finnországból is fogadnak hallgatókat. A 

norvégiai székhelyű Lapp Intézet kutatóintézetként, oktatási módszertani központként 

erősíti összetartozástudatukat. Ma valamennyi központi lapp (norvég és finn 

járásokban) területen lehetőség van a teljes körü lapp nyelvű oktatásra.  

 

 



3.8/    F I N N O R S Z Á G 

A finnországi  s v é d e k  kisebbségi helyzetének ismeretéhez röviden ismertetni kell a 

finn történelmet. A mai Finnország területén a XII-XIV.századtól - a pogány finnek 

megtérítésére irányuló keresztes hadjáratok korszakától - kezdve él svéd nyelvű 

lakosság. A svédeknek alávetett Finnországnak nem volt autonómiája. Az 1808-1809-es 

svéd-orosz háború következtében Finnország az orosz cári birodalom része lett. I. 

Sándor liberálisan kezelte Finnországot, amely autonóm nagyhercegségként 

megtarthatta külön országgyülését, a svéd korszakból való polgári és büntető 

törvénykönyvét, a svéd tipusú közigazgatást és a svéd hivatalos nyelvet. A helyzetet jól 

érzékelteti a patrióta-akadémikus A.I. Arwidsson, aki 1809 után kijelentette, hogy "A 

továbbiakban nem lehetünk többé svédek, oroszokká pedig nem válhatunk; tehát 

muszály finnekké lennünk". E folyamat a finn nemzettéválásnak kedvezett, a Turku-i 

Akadémia és a Helsingforsi egyetem a finn nyelvújítás és kultúra fellegváraivá lettek. 

I.Mikós 1849-es magyarországi beavatkozásakor a magyarokkal szimpatizáló finnek 

készítették elő a Tell Vilmos finn fordítását, mire a cár betíltotta minden finn nyelvű 

könyv kinyomtatását,  kivéve a mezőgazdasági és a vallási témájúakat. Finnországnak 

a birodalomban biztosított különleges helyzete viszonylag békés körülmények között 

tette lehetővé  1917-ben az önállósulást. 

Az önálló Finnország alkotmányában (1919) a finnországi svéd népcsoport és a svéd 

nyelv nem kisebbségként szerepel. Az alkotmány leszögezi, hogy Finnország nemzeti 

nyelve a finn és a svéd, minden állampolgárnak joga van anyanyelvén eljárni ügyeiben. 

E szellemben hozták a nyelvi törvényt 1922-ben, amelyet azóta többször kibővítettek: 

Finnország települései nyelvi szempontból vannak felosztva; kétnyelvű a település, 

ha a másik nyelvet beszélők aránya legalább 8% vagy legalább 8000 fő. A megye akkor 

is kétnyelvűnek számít, ha csak egy kétnyelvű települése is van. A települések nyelvi 

arányát a tízévenkénti népszámlálásnál tekintik át, amikor az állampolgár tölti ki a 

nyelvi hovatartozásáról szóló kérdést. A svéd nyelvűek svéd nyelvű zászlóaljba 

kérhetik besorozásukat. A kiképzés nyelve a svéd, de a parancsok az egész hadseregben 

finnül hangzanak el. A finnországi evangélikus (luteránus) egyházban egy svéd nyelvű 

püspöki hivatalhoz tartoznak a svéd gyülekezetek. Az egyházon belül is érvényben van 

a nyelvi szabályozás, így egy gyülekezet akkor kétnyelvű, ha a kisebbségi nyelvet 

legalább ötvenen beszélik. 

Mivel Finnországban az alkotmány és az oktatási törvény is biztosítja az ország két 

hivatalos nyelvén való tanulást, az oktatási rendszeren belül teljes svéd nyelvű 

párhuzamos rendszer működik. (Az  önkormányzat köteles svéd nyelvű általános 

iskolát működtetni, ha arra 13 gyerek részéről igény mutatkozik.) 



A Finnországhoz tartozó svéd nyelvû szigetcsoport, Aland az 1808-1809-es háborúig 

Svédországhoz tartozott, majd a fredrikshamni egyezménnyel (Finnországgal együtt) 

Oroszországhoz csatolták. 1921-ben népszövetségi döntéssel kerül az 1917 óta független 

Finnországhoz, a szigetek nyelvének, kultúrájának megőrzését biztosító svéd-finn 

egyezmény aláírását követően.  

A tartomány igazgatásának módjáról hozott 1951-es törvényt 1970-ben, majd 1991-ben 

módosították, aminek következtében a szigetek területi autonómiát kaptak: A 24 000 

lakosú autonóm tartományt 30 tagú tartománygyülés irányítja, s az nevezi ki a 

tartományi kormányt is. Hatáskörükbe tartozik: 

iparfejlesztés, egészségügy, közigazgatás, rendõrség, szociális kérdések, 

környezetvédelem, médiák, posta, közlekedés, oktatásügy, kultúra. A költségvetési 

önállóságot a helyi adóbevételek, a központi támogatás (a teljes finn bevétel 0,5%-a) és a 

kölcsönök, segélyek biztosítják.  

 

A fõleg rénszarvastartó és halászattal, erdõgazdasággal foglalkozó  

s z á m i k  (lappok) száma Finnországban 5700. A nyelvtörvény speciális hivatalos 

statust biztosít a számi nyelv számára az általuk lakott településeken. Egyedül 

Finországban határozták meg és fogadják el hivatalosan is a számi nemzetiséget. Az 

1991-ben hozott számi nyelvtörvény alkalmazását megnehezíti, hogy nincs egységes 

számi irodalmi nyelv (nyelvjárásokban beszélik), és a számik nagy része nem ír, nem 

olvas saját nyelvén. A finn állam gondoskodik a számi nyelvű oktatásról, két 

egyetemen pedig külön helyet biztosít számi anyanyelvű hallgatók részére. A számik 

képviseleti szerve a négy évenként választott húsztagú számi parlament, amelyet a finn 

parlament minden, a számikat érintő kérdésben köteles meghallgatni. 

 

A svédországi  f i n n e k  helyzetét Finnországban nagy méltánytalanságnak tartják, 

mert nincsenek finn nyelvű iskolák, egyetemek, államilag támogatott 

tömegkommunikációs eszközök, pedig az ott élő finnek legalább annyian vannak, mint 

a finnországi svédek. Svédországban már a korai középkortól élnek finnek. Elsősorban 

a munkalkalmak keresése indította el az időről időre meginduló vándorlást, vagy a 

háborúk elöli menekülés. A 70-es években indult meg egy nagy visszaköltözési hullám, 

mivel a családokat a svéd iskolarendszerben a teljes beolvadás, a finn gyökereik 

elvesztése fenyegette. 

 

 

3.9/        O R O S Z O R S Z Á G 



Másképp járt el Oroszország a XVIII. században többször felosztott Lengyelország és a 

XIX. század elején hozzácsatolt Finnország esetében, mint amikor a birodalom kelet felé 

terjeszkedett; "gyarmatosított", hiszen addig önálló nagy kiterjedésû országoknak a 

birodalomba való beillesztésének módjáról kellett döntenie.  Ezen országok erõszakos 

asszimilálására már csak azért sem tehetett kísérletet, mert az analfabétizmus lényegesen 

nagyobb volt az oroszok lakta területeken, mint a nyugati keresztény kultúrába, oktatási 

rendszerbe illeszkedő, függetlenségüket orosz alávetettséggel felcserélő Finnországban 

és Lengyelországban.  

Az egyszerû emberek oktatása ugyanis plébániai (falusi) iskolákban történt I.Pétertõl 

kezdve. A XIX. századra ez az oktatás egyre kevésbé felelt meg a kor követelményeinek: 

Egyházi szolgálat mellett a papok tanítottak is, sokszor megfelelõ pedagógiai 

felkészültség vagy kellõ képzettség híján. Az egyházi lapok is cikkeztek a 

hanyagságokról, a rutinszerû oktatásról. Nem csoda, ha ezen iskolák helyett egyre többen 

tanultak az európai részre jellemzõ, a zemsztvok (földmûves faluközösségek) által 

fenntartott iskolákban. Az 1900-as években ugyan az állam még kísérletet tett a 

befolyása latt álló egyházi működtetésű iskolák színvonalának emelésére elsősorban 

az ortodoxiának juttatott állami támogatás növelésével, mindez azonban eredményt 

igazán nem hozott már: 1897-ben a Romanovok birodalmában  a németek 60 %-a, a 

litvánok és lettek 52%-a, a zsidók 49%-a a lengyelek 35 %-a tudott irni-olvasni az 

oroszok 30 %-ával (és a középázsiai népek 0,2 százalékával) szemben. 

A finn helyzetről már esett szó. A varsó környéki - Oroszországhoz csatolt - lengyel 

területek szintén egyfajta autonómiával rendelkeztek a XVIII. századi annexiót 

követően. 

 

A felosztott Lengyelország (orosz,német,osztrák fennhatóság alatt): 

Lengyelországot a XVIII. században háromszor is felosztotta egymás között 

Oroszország, a Habsburg Birodalom és Poroszország. Az 1795-ös felosztás  után a porosz 

király uralma alá került a lengyel nemzet 54%-a. A hivatalokban, a bíróságokon s 

részben az iskolákban bevezették a német nyelvet. Az elkobzott királyi és egyházi 

birtokokat német hivatalnokoknak adták. Az osztrák fennhatóság alatti galiciai 

területeken az államkincstár kisajátította az egyházi birtokokat, feloszlattak kolostorokat 

- ahogy a Monarchiában másutt is tették - németesítették a hivatalokat, az oktatást. 

Ekkoriban az oroszok megszállta területen megnyílik a vilnai lengyel egyetem, 

Volhínia területén az iskolahálózat, Krzemieniecben főiskolai szintű líceum működik.               

A XIX. században egymást követik a lengyel a függetlenség és egység visszaállításáért 

indított felkelések. A napóleoni háborúkban a franciákat támogatták a visszanyerhetõ 



függetlenség reményében. Az 1815-ös bécsi kongresszus visszaadta a lengyel területek 

nagy részét a Romanovoknak, azzal a feltétellel, hogy a finnekhez hasonló autonómiát 

kell biztosítsanak e lengyel területnek az orosz birodalmon belül. A lengyelek 

természetesen nem tudtak az orosz uralomba belenyugodni. A kongresszusi 

Lengyelország státusza állandóan emlékeztette őket elveszített szuverenitásukra. 1830. 

novemberében a külön fennálló lengyel hadsereg kadétjei megtámadták az orosz 

helytartó varsói palotáját, ami végül is a a cár elleni katonai felkeléshez vezetett. A 

lengyel nemesség a kongresszusi Lengyelország területén élő kisebbségek iránti lenéző 

magatartása, a paraszti követelésektől való elzárkózása előrevetítette a felkelés 

bukását, hiszen a nemesség a cárral szemben magára maradt, nem jöhetett létre az 

elnyomó hatalommal szemben nemzeti egység. I. Miklós - aki rég megbánta már az 

1815-ben Bécsben igért autonómiát - válaszul 1832-ben feloszlatta a különálló lengyel 

hadsereget  és beolvasztotta a birodalmi seregbe.  Az orosz földhöz képest magasan 

művelt lengyel délnyugati határvidéket orosz földnek nyílvánították és drasztikus 

eszközökkel megkísérelték a lengyeltelenítést: A vilniuszi lengyel egyetemet és a 

krzemienieci liceumot megszüntették; helyüket átvette az ortodox kijevi cári egyetem 

(1834), továbbá orosz gimnáziumokat nyitottak. Fiatal tanárok jöttek Kisoroszországból 

és Ukrajnából, akik ide házasodtak és húsz év múlva itt lengyel földön fejlődött ki 

belőlük az új ukrán értelmiség. 1836-ban megszüntetik a lengyel nyelven folyó tanítást 

az állami iskolákban. 

Az 1831. évi emigrációval a legjelentõsebb politikai személyiségeit veszíti el a 

Kongresszusi Lengyelország, belesüllyed a szegénységbe és elveszíti erejét a  politikai 

kezdeményezésre 1848 tavaszára. 1846-ban ugyan a Habsburg Monarchia fennhatósága 

alatti Galiciában, Krakkó városában felkelés tört ki; ahol a fölkelők a nemzeti 

függetlenség célja mellett megígérték a jobbágyfelszabadítást is, de valódi tettekre már 

nem futotta erejükből, s a bécsi udvar felülkerekedett, s az addig "független" Krakkói 

Köztársaságra is kiterjeszti fennhatóságát. Orosz-Lengyelország azonban hallgatott, s 

ahol tanultak az eseményből az a reformkorszak Magyarországa volt, ahol Kossuth 

éppen a galiciai események kapcsán vonja le a tanulságot, hogy nemzet jövőjéről 

beszélni, nemzeti egység nélkül "míg az úrbéri viszonyoknak gyűlölségnemző 

válaszfala közöttünk fennáll - nem lehetséges". Ha 1848-ban lengyel földön nem is tört 

ki forradalom, a lengyel légió és Bem József - az erdélyi hadszintér parancsnoka, 

magyar földön harcoltak az elnyomó Habsburg-önkény ellen. 

1860. elején II. Sándor nagylelküen teljesítette a finnek saját alkotmányra irányuló 

kérését, akik hálából szobrot is emeltek a felszabadító cárnak. Az esemény hatására a 

lengyel helytartó Wielopolski kisérletett tett a cárnál a korábbi konresszusi 



Lengyelország mintájára a lengyel autonómia helyreállítására.  A kezdeményezést a 

cárizmus meggyengüléseként értelmezte lengyel nemesség: 1863-ban Warsóban felkelés 

tört ki. Most már földosztást is igértek, és a felkelõket támogatta a formálódó lengyel 

értelmiség is. Túlon túl bíztak a francia támogatásban, és újra semmibe vették a r u t é 

n e k  és b e l o r u s s z o k nemzeti törekvéseit, ami e kisebbségeket eltávolította a 

felszabadító harctól. A győztes cári hatalom felszámolta az autonómia maradványait is. 

Varsóban főkormányzó uralkodott, s a 80-as évekre teljesen integrálták a királyságot az 

orosz közigazgatásba. Minden lengyel közintézmény élére orosz hivatalnokot állítottak, 

s ami a lengyel nemzeti büszkeséget talán leginkább sértette; kitörölte Lengyelország 

nevét a használatból, s csak úgy említették a területet, mint  "Visztula menti 

tartományokat". A lengyel főiskolák helyett oroszok alakultak, korlátozták a kulturális 

intézmények önállóságát, az iskolákban már csak a hittant lehetett lengyelül tanítani, 

egyébként az iskolákban csak oroszul volt szabad beszélni. Megpróbálták az ortodox 

egyház mintájára a katolikus egyházat is - egyébként eredménytelenül - az államnak 

alávetni, görögkeleti temlomokat építettek, megkísérelték a görög katolikusokat 

áttéríteni. 1865-ben betiltották a litván és belorusz nyomtatványokat, csak cirill betűvel 

volt szabad írni. 1874-től betiltották az ukrán nyelvű (bár cirill betűs) kiadványokat is. 

1885-ben beolvasztották a Lengyel Bankot, és a gazdasági különállást igyekeztek 

felszámolni. A hallgatás, majd a gazdasági és kulturális építkezés ideje következett el 

egészen a századfordulóig, amikor is óvatosan csak a kongresszusi Lengyelország 

autonómiájának visszaszerzése fogalmazódott meg újra politikai célként. 

Az egységes Németország megszületését követõ idõszakban a megszállt lengyel 

területeken Bismarck és utódai energikus németesítésbe fogtak: Nem elégedtek meg a 

közigazgatás német irányításával, németesítették a városok nevét, 1887-ben az elemi 

iskolákban is eltörölték a lengyel nyelv oktatását, 1900 után a hittant sem lehetett 

lengyelül oktatni. A szembehelyezkedő papok, püspökök vagyonát elkobozták, estleg 

bebörtönözték. A poroszok egyik fontos eszköze a betelepítési politika volt. A német 

bankok gazdasági támogatást nyújtottak a keleti területeken letelepülő német 

gazdáknak, tőkés vállalkozóknak. Mivel ez az intézkedés nem váltotta be a hozzáfűzött 

reményeket, 30 000 lengyelt, illetve zsidót telepítettek ki a Poroszországhoz tartozó 

területekről arra hivatkozva, hogy orosz vagy osztrák alattvalók. A porosz parlament 

1886-ban 100 millió márkát szavazott meg a poznanyi és a gdanszki Tengermellék 

betelepítési akciójára., mely összeg később a többszörösére emelkedett. Az 

eredménytelenség elsősorban a lengyel szövetkezetek, bankok sikeres ellenállásának 

volt köszönhető. 

 



Mintegy az osztrák-magyar kiegyezés következményeképp az Ausztriához tartozó 

tartományok irányításában - így Galíciában is - érvényesült a területi önkormányzattal 

járó szabadságjogok bevezetése. Nemcsak a közigazgatás nyelve lett lengyel, de az 

oktatásban az alsótól az egyetemi szintig, és a közéletben is - az ukrán rovására - a 

lengyel lett az uralkodó. 1873-ban megalakult a Tudományos Akadémia, 1886-ban a 

lwówi Történelmi Társulat. 

 

z s i d ó s á g 

A nemzetiségekkel egyezkedõ Habsburg Birodalom nehézségeibõl okulva a cárok inkább 

az erõltetett oroszosítással próbálták megõrizni a birodalom egységét. 

Az oroszosítás egyik célpontja a zsidóság volt. Bár Nagy Katalin és I.Sándor nem 

nevezhetõk antiszemitáknak, jobbnak látták, ha a nyugati határ mentén kialakított 

övezetben telepítik le õket. Vallási jegyeik és külsõ megjelenésük különbözõsége folytán 

többször váltak az orosz nacionalizmus célpontjává. Részvételük a Narodnaja Volja 

(=Népakarat) nevű terrorista csoport  II.Sándor elleni sikeres merényletben kiváltotta a 

helyi zsidó közösségek elleni pogromokat 1881-ben. A cári kormányzat 1882. 

májusában zsidóellenes diszkriminatív törvényeket léptetett életbe. (A Szent Szinódus 

procurátorának, Pobedonostevnek tulajdonítják azt a megállapítást, hogy "a zsidók egyik 

harmada meg fog térni, a másik emigrál, a maradék pedig éhenhal".) Valójában csak 

minden 10 000 fõbõl 3 fõ tért át ortodox vallásra, s mintegy 22% emigrált. Miután az 

1878-as berlini kongresszus ismét Oroszországak juttatta az egész Besszarábiát 1880-tól 

kiutasították a külföldi zsidókat az országból: Csak 1891 telén 30 000 zsidót ûztek ki 

Moszkvából a szent város megtisztítása ürügyén. A számukra kijelőlt határmenti ővezet 

a népszaporulat növekedése miatt egyre szükebb életteret jelentett számukra, ott éhség 

és járványok tizedelték őket. 

 

b a l t i   n é p e k 

Az "oszd meg és uralkodj" nagyhatalmak által általánosan alkalmazott recept tünt e 

területen is leginkább járhatónak. 

Míg a XIX. század közepén a cári kormányzat az észteket  és letteket támogatta a 

dominánsnak tûnõ német kisebbséggel szemben, addig 1890-tõl inkább a helyi német 

kisebbségeket erõsítette, félvén az észtek, lettek megerõsödésétõl. Hasonlóképpen történt 

Litvániában, ahol a kormányzat elõször a lengyelekkel szemben a litván törekvések mellé 

állt, majd a 90-es években az irányíthatóbbnak tûnõ lengyeleket támogatta a litvánokkal 

szemben. Ugyanakkor e balti népek törekvései nem önállóságra, hanem a birodalmon 

belüli közigazgatási különállásra (autonómiára) irányultak. 



Támadás indult az identitás örzõje, az egyház ellen is a 20-as, 30-as években: A nyugati 

provinciákban az unitus (görög katolikus) egyházi vezetõket arra késztették, hogy 

lépjenek át az ortodox (görög keleti) egyházba. Ennek következtében 1839-ben Nyugat-

Ukrajnában az unitusok visszatértek az ortodox egyházba. Az egyszerű ember számára 

nem lehetett kétséges az ortodox egyház elsőbbsége, sem pedig az iskolákban tanított 

orosz nyelv elsajátításával a jobb érvényesülés lehetősége. I. Miklós cár egyenesen 

feljogosította az ortodox egyházat arra, hogy "térítsenek 100 000 litván, észt luteránust a 

görög keleti vallásra vissza", s ebben a törekvésében a cár joggal számíthatott a 

parasztok német földesuraikkal szemben érzett ellenszenvére, mivel azok túl sok adóval 

tették elviselhetetlenné mindennapjaikat. Nem csoda, ha I. Miklós politikáját követték a 

XIX.század végi erőszakos oroszosítás hívei is.  

 

 

b e l o r u s z o k,   u k r á n o k 

Az oroszosítás jegyében 1897-ben bevezették a választási cenzust, mivel a birodalmon 

belül az orosz népesség számát hivatalosan 44,3%-ra becsülték. Fokozott oroszosítás 

kezdődött. Különösen a közeli szláv népek, az ukránok (17,8%) és a beloruszok (4,7%) 

eloroszosítása kínálta a cári kormányzat számára a birodalmon belüli szláv többség 

megteremtésének a reményét. 1839 után a belorusz nyelvet, mint "egy lengyel 

nyelvjárást" betíltották, s a belorusz nemzeti öntudat örzőjét az egyesült görög katolikus 

egyházat arra kényszerítették, hogy visszatérjen a görögkeleti (ortodox) egyházba. 

Hasonlóan eltíltották az ukrán nyelv használatát a közigazgatásban, ami visszavetette 

azt irodalmi nyelvvé válása folyamatában. A nemzettéválás folyamatában a XIX. 

század első feléig általában a fejlettebb lengyel kulturális vagy politikai mozgalmakba 

kapcsolódtak be, sőt 1830-ban még a lengyel forradalmi szervezetekben is részt vettek 

ukránok, csak 1848-tól válik el egymástól az útjuk. 

 

k i s    n é p e k 

A XVIII. században induló keleti irányú terjeszkedés elsõsorban gazdasági célú volt. Az 

elfoglalt területeken élõ kis népek sorsa részben a terület stratégiai jelentõségétõl is 

függött. Különösen az írásbeliséggel sem rendelkezõ  nomád- félnomád szinten élõ, 

sámánhitû kis népcsoportok sorsa lett az asszimiláció, hiszen ezeknél a nemzettudatot 

örző "értelmiségi" vezetőréteg sem alalkulhatott ki. A hódító cári katonák nyomában 

jöttek a pravoszlav térítők, akik elől ha tehették, a járhatatlan erdők mélyére, ismeretlen 

folyók mentére (mint pl. a vogulok) húzódtak vissza. Nem győzték szállítani új 

uraiknak a kincseket érő prémadót (vagy veszítették el földjeiket később az ott felszínre 



hozott ércekért, olajért). A határmenti térségekben, különösen az iszlám és a 

keresztény világ határán legalább is a gyarmatosítás kezdetekor óvatosabb politikát 

folytattak, mint a birodalom belsejében, ahol népek átköltöztetésétől sem riadtak vissza, 

s az orosz közigazgatás, nyelv és kultúra uralta a meghódított földet. Így nincs mit 

csodálkozni azon sem, hogy Nagy Katalin türelmi rendelete tulajdonképpen csak a 

moszlim vallásuak számára volt értelmezhető. Más helyzetben voltak az erős 

identitásbeli különbséget hordozó iszlámhitűek.  Példaként   kínálkozik a  

 

Krími Tatár Kánság késõi története: 

A Krim-félsziget elfoglalása Oroszország számára a "meleg tengeri kijárat" biztosítása 

szempontjából volt elkerülhetetlen. A karlócai béke és Azov megszerzése után,  a XVII. 

század végén megváltozik a krími tatár kánság helyzete; folyamatosan meggyengül. 

Ugyanakkor nõtt az orosz érdeklõdés a bal parti Ukrajna és Kijev lengyelektõl való 

megszerzésére. Csak ezután nyílt meg a tér a további déli expanzió irányába.  Ami Nagy 

Péternek még nem sikerülhetetett, II. Katalin számára megadatott.  Nagy Katalin 

tanácsadóira hallgatva 1776-ban rendeli el Krím elfoglalását. Ez esetben is a másutt is 

beváló, a gyarmatosítók által gyakran alkalmazott taktikát folytatták az oroszok: A helyi 

viszályokba avatkoztak be: 

1776-78-ban az oroszok pártfogoltja, Sahin Giray orosz beavatkozással szerezte meg a 

hatalmat, s hogy átmentse a kánságot, hozzáfogott az elkerülehetetlen reformok 

bevezetéséhez, aminek során az orosz, fejlettebb állam mintájára lerombolt sok 

tradicionális kánságbeli intézényt - ellenségeket szerezve magának. Katalin kérésére az 

oszmán törökök hatalma alól menekülõket - így albánokat is - betelepített. Amikor e 

politika ellenzői felkeltek a burkolt orosz patronátus ellen, természetesen 

megteremtődött a lehetőség a nyílt beavatkozásra. 1778-ban az orosz hadsereg - a helyi 

albán katonaság támogatásával - elfoglalta a felkelők városait. Törökország nem tudott 

hatékony segítséget adni muzulmán testvéreinek. Az 1779-ben kötött orosz-török 

megállapodás Krimet elismerte orosz érdekszférának, s így az 1781-ben kitörő újabb 

helyi lázadást az orosz hadsereg Potyemkin herceg vezetésével már könnyen leverte,  

kikényszeritve a tatároktól, hogy elismerjék a terület Oroszországhoz való tartozását. 

Így lényegében 1783-ra befejeződik a térség bekebelezése. 

Magának a területnek a beolvasztásában is két idõszak különíthetõ el: Az első 

periódusban, ami lényegében Potyemkin helytartóságának idejével esik egybe, a cél a 

helyi vezetőréteg, az iszlám papság megnyerése bizonyos korlátozott autonómia 

fenntartásával, míg a második periódus az orosz közigazgatás alá szervezett nyílt 

beolvasztás ideje.  



Potyemkin, aki a déli területek helytartója volt, felhívta az orosz katonai vezetés 

figyelmét arra, hogy viselkedjen barátként  a tatárokkal. A helyi közigazgatás élére 

kinevezett - és neki alávetett - kormányzó; Igel'strom arra törekedett, hogy fenntartsa az 

1783 év elõtti viszonyok látszatát, és ötvözze a kánság szervezetét az új közigazgatással. 

Különös figyelmet fordított a muzulmán egyházfõk megnyerésére, akik vallási, kulturális 

kötõdésük okán is elsõsorban törökbarátok és oroszellensek voltak, s akik 

befolyásolhatták a hívő muzulmánokat, hiszen ők álltak a helyi oktatási intézmények 

és a közigazgatás élén.  Nekik 1783-tól állami fizetést adtak, és földbirtokaikat is 

garantálta az orosz állam. Adómentességüket megőrizhették. 1785-ben Igel'stromot 

áthelyezték a Volga mentére, és megkezdődött a  tartomány oroszmódra való 

annektálása. Ez már az un. második időszak, ami az alacsonyabb jövedelmű nemesi 

réteg elégedetlenségét, s törökbarátságát, majd pedig oroszellenes felkeléseket váltott 

ki; sokan emigrálnak Törökországba. 

Az orosz irányítás az emigránsok földjeit betelepített oroszoknak, vagy a velük 

kollaborációra hajlandó nemesi rétegnek adományozta. Az egykori kánság udvari 

előkelőségei elszegényedtek. A kereskedelemből élő városok visszafejlõdtek, mert az 

oroszok új kereskedő városokat (Szevasztopol, Kerson, Ogyessza) építettek, s arra 

terelődött a forgalom. Így például Kefe, Gözleve lehanyatlott, kereskedői 

Bahcsiszerájba, Szimferopolba költöztek át. A kereskedelem a szlávok, görögök, 

örmények kezébe került. A városi lakosság elszegényedésével az öntudatot, kultúrát 

hordozó társadalmi réteg gyengül meg. Szimferopolban kihagyták a régi tatár városi 

réteg képviselőit a városi önkormányzatból is.  

Ugyanakkor itt az orosz földbirtokos réteg nem élvezhette jobbágyai fölött  az 

oroszországi viszonyokból ismert kizárólagosságot, mert a szabad tatár parasztságot 

még Katalin óvta meg az alávetéstől, tekintettel a körzet katonai jelentőségére; hiszen 

szüksége volt a katonáskodó tatár parasztokra. (1784-ben Potyemkin külön hadtestet 

állít föl a tatárokból.) 

Az 1853-56-os krími háború után a pomescsikok magas adókkal próbálták 

megakadályozni a tatárok visszatérését földjeikre, hogy helyükbe engedelmes orosz 

muzsikokat telepíthessenek. 

 

A telepítés célja a szabad tatár parasztság által nem lakott üres területek benépesítése a 

török iga alól menekülő örményekkel, ortodox,  szláv testvérekkel; mint a görögökkel, 

bulgárokkal, sőt németekkel svájciakkal is. A betelepülők adókedvezményeket kaptak. 

Így 1820-60 között a 150 000 fős tatár népességhez 100 000 idegent telepítettek be, ez 

utóbbiból 70 000-re becsülték  az oroszok számát. 



1877-78-as orosz-török háború következménye az újabb krími kivándorlás 

Törökországba. A megváltozott orosz célokat jól jellemzi II.Sándor jelmondata: vagy 

loyalitás vagy deportálás között választhatnak a krími tatárok.  

A XIX. század vége a muzulmán török népek történetében a nemzeti újjászületés 

idõszaka is egyben. Az oroszok a tatár kultúrát barbár örökségnek tekintették, a 

helytartók leromboltatták a hagyományos épületeket csupán csak Bahcsiszeráj maradt 

kivétel, ahogy azt döbbenten jegyezték föl a múlt századi angol utazók.  

 



Egyház 

Míg II. Katalin nem nyúlt a muzulmán egyházhoz, sõt azok fizetést kaptak az államtól, 

mindez a privilegizált helyzet halála után megszünt. Ugyan az 1831.évi rendelet 

megnyirbálta a muszlim egyház addig fennálló autonómiáját, hiszen új hivatalt rendeltek 

föléje, a Krími Muszlim Vallási Bizottságot, mely egyházi illetõségû pénz- és 

birtokügyekben is dönthetett, mégis e bizottságnak alárendelve működhettek iskoláik, 

helyi ügyeikben maguk bíráskodhattak, azaz bizonyosfokú önállóságot megőrizhettek, 

ami a birodalomban másutt nem volt lehetséges. Az oroszokkal loyális, a 

"modernizáció" mellé álló felső rétegtől eltérően a moszlim egyház a hagyományok 

jegyében vállalta a nemzeti örökség védelmét a XIX. század végén. 

Oktatás 

Iskoláik muzulmán vezetés alatt mûködhettek. Az 1850-es években állították föl az első 

orosz iskolákat. Tekintettel arra, hogy a muzulmán vallási intézményekhez kapcsolódó, 

elsősorban hitbéli ismereteket nyújtó iskolákból kikerülő gyermekek nem voltak 

versenyképesek a korszerübb műveltséget oktató orosz iskolákban tanulókkal, nem kell 

csodálkozni azon, hogy 1877-től megnőtt az orosz iskolák száma, versenye. Az 1828-

ban a tatárok számára  megnyitott szimferopoli orosz nyelvű iskolából az ogyesszai 

(orosz) egyetemre is be lehetett jutni. Az orosz kultúra vonzását növelte az a tényező is, 

hogy az orosz lakta területek orvosi ellátása is jobb volt a többinél. 

 

Századforduló- nemzeti öntudatra ébredés 

Ismail Beg Gaspirali - a modern tatár értelmiség elsõ alakja. Õ is tatár medreszeben kezdi 

kisiskolás tanulmányait, majd orosz iskolából Szent Pétervárra, onnan Párizsba kerül, 

végül Törökországban megismeri az ifjú török mozgalom törekvéseit. Visszatérve 

programját a Tercuman nevû újságjában hírdeti meg: Felismeri a tatár iskolák 

elmaradottságára építő oroszosítás veszélyeit, színvonalas iszlám alapfokú oktatást  és 

megújított tatár irodalmi nyelvet követel. Mivel látta, hogy az agresszív nemzetiségi 

politikát folytató orosz vezetés ellenére eredményt nem lehet elérni, ezért az 

együttműködés útját kereste és az orosz liberálisokkal, a kadet párttal (Alkotmányos 

Demokraták) fogott össze. Míg azonban az 1905-ös orosz polgári demokratikus 

forradalom eredményeképp összeülő 1906-os első Duma (=nemzetgyűlés) nyitott volt a 

nemzetiségi képviselők és követeléseik előtt (a rosszabb helyzetben lévő volgai tatárok 

területi autonómiát kértek, a krímiek kulturális autonómiával is beérték volna), addig a 

megújított második Duma kizárta a nem orosz képviselőket, mondván, hogy a 

Dumának "orosznak kell lennie a szellemében". Megtapasztalva az oroszokkali 

együttműködés hiábavalóságát, az új krími tatár értelmiség szakított Gaspirali 



politikájával - aki egyébként a muzulmán egyházzal is szembe került radikalizmusa miatt 

- és törökbarát irányvonalat választott magának. Ez az új nacionalista nemzedék 

kiegyezõnek, megalkuvónak, reakciósnak bélyegzte Gaspiralit. Az 1907-ben még csak 

szárnyait bontogató harmadik csoportosulás már az ifjú török mozgalom kifejlõdése 

derekán Isztambulban szervezkedett. 1908-ban létrehozták a Krími Diák Egyesületet, 

amelynek célja a Független Krími Állam megteremtése volt. 

Az elsõ világháború eseményei mindenütt a kisebbségi népcsoportok önszervezõdésének 

megélénkülését hozta magával. 1916-ban Lausanne-ban (Svájcban) megszervezõdött a 

Nem-orosz Nemzetiségek Ligája. 1917-ben Pétervárott a cár lemondását követõen 

összeült az összorosz muszlim kongresszus, amely a területi autonómia követelésével 

lépett föl és megválasztotta végrehajtó szervéül a Nemzeti Tanácskozó Testületet. Ez 

év június - júliusa során megalakult a Krími Nemzeti Párt, amely már radikális 

követeléseket fogalmazott meg. Novemberben Bahcsiszerájba hívták össze a tatár 

kurultájt (nemzetgyűlést), amely decemberi ülésein határozott az új alkotmányról, 

kormányról. A krími önállóságnak a bolsevik hatalomátvétel eseményei vetettek véget. 

 

Kisebbségben a Szovjetunió fennhatósága alatt: 

Az 1917-es orosz forradalom gyõzelme egyben azt is jelentette a megszületõ bolsevik 

állam számára, hogy szembe kell néznie a különbözõ gazdasági, társadalmi és kulturális 

fejlettségû nemzetiségi területeket illetõ számos kérdéssel; politikai tekintetben a 

megfogalmazodó területi és kulturális autonómia-igényekkel. 

A megalakult szovjet kormányban Sztálin a nemzetiségi népbiztos tisztét kapta, hiszen a 

kérdés szaértõjének számított, tekintettel  kaukázusi tapasztalataira  és a "Marxizmus és 

nemzeti kérdés" (1914) címú írásában kifejtett nézeteire (kiáll a nemzetek önrendelkezési 

joga mellett). Az 1918. januári III. szovjetkongresszuson - Leninhez hasonlóan - azt 

hangsúlyozta, hogy "Az önrendelkezés elvének a szocializmusért folyó harc eszközének 

kell lennie, ezt az elvet alá kell rendelni a szocializmus elveinek." - Mindez a 

gyakorlatban azt jelentette, hogy sem gazdasági, sem stratégiai megfontolásokból a fiatal 

szovjet állam nem engedte meg a leszakadásokat, hanem mindenütt a "bolsevik párt 

helyi szervezetét" megtámogatva szovjet kormányt szerveztek, majd a polgári 

szerveződéseket (autonóm kormányzat, választások előkészítése) kapitalista 

mesterkedéseknek nyílvánítva katonai erővel - és ahol szükséges a cseka bevetésével - 

verték szét; létrehozták a szovjethatalmat. Ügyes agitátorok használták ki a társadalmi 

ellentéteket, a parasztság földéhségét. E polgárháborús időszak 1921-22-ig tart, amig 

teljesen megszünik a külső intervenciós beavatkozás, amire a helyi polgári erők 

támaszkodhattak. Jellemző a helyzet kezelésére az a távirat, amelyet Sztálin az ukrán 



szovjet-kormánynak küldött: "...most már eleget játszottak kormányosdit és 

köztársaságosdit, ideje ennek véget vetni."87 

Sztálin elgondolása szerint az egyes köztársaságoknak az oroszországi föderációba kellett 

volna belépniük autonóm köztársaságok formájában. (1918 elején Sztálin részt vett a 

határvidékeken az "orosz-barát kormányok" uralomra juttatásában, és a kommunista 

hatalmi szervek kiépítésében. Az általa szervezett Tatár-Baskír Köztársaság a késõbbi 

autonóm köztársaságok számára mintául szolgált.) A cárizmus elnyomó politikájával 

elégedetlen népek azonban ekkor már a teljes területi autonómiát, vagy függetlenséget 

követeltek. 1922-ben a grúz kommunisták is ellenezték az orosz föderációba való 

belépést, nagyobb önállóságot akartak (grúz konfliktus). Lenin ezzel szemben az 

egyenrangú szovjetköztársaságok föderációjáról gondolkodott: "...mi egyenjogúaknak 

ismerjük el önmagunkat az Ukrán SzSzK-val és a többivel, és velük együtt, velük 

egyenlő jogokkal belépünk egy új szövetségbe, egy új föderációba, 'Európa és Ázsia 

Szovjet Köztársaságainak Szövetségébe'." - írta egyik levelében Kamenyevnek.88 Mint 

ismeretes, a megvalósult sztálini modell értelmében a birodalmat szövetségi 

köztársaságokra (15) osztották, ezeknek alárendeltek un. autonóm köztársaságokat 

(20), mint pl a tatár, a baskír, a komi ASzSzK. Ezen utóbbiak "alárendeltségüknél 

fogva" még névleg sem rendelkeztek az önrendelkezés (= kiválás) lehetőségével. Kis 

népek részére autonóm területet vagy nemzetiségi körzetet szerveztek. - Természetesen 

a különböző közigazgatási egységek határai kialakításakor a bolsevik állam centralista 

és megosztó törekvései érvényesültek. (Elegendő a török népek lakta területek 

közigazgatási beosztására utalni, vagy az ukrán példára: Az 1920-as évek derekáig 

több ukrán élt az Orosz Föderációban, mint amennyi orosz lakott Ukrajnában.) 

Valójában önigazgatásról, autonómiáról szó sem lehetett, a központosított gazdaság- és 

pártirányítás mellett. Az viszont tény, hogy a keletfelé terjeszkedő orosz birodalom 

keletkutatói a nyelvi és a néprajzi gyűjtés mellett igyekeztek - ha tehették - jobbítani  

ezen kis népek sorsán: Az egész életét a vogulság kutatására szánó orosz  Csernyecov 

szerkeszti meg az első vogul ABC-t. Az osztják nyelv nagy hírű német specialistája, 

W.Steinitz segítségével készültek a 30-as években az első osztják ábécés- és 

tankönyvek. 

A 20-as évek induló fejlõdésében még szükség volt a nemzeti értelmiségre: Az 

írásbeliség nélküli kis népek elõször latin, majd a 30-as évektõl cirill-betûs ABC-t kapnak 

(obi-ugorok, szamojédok, stb), saját irodalom születik  a tehetségeket kiemelik 

kollégiumokba. (Felnõve sokan asszimilálódnak a "fejlettebb" orosz kultúra és 

érvényesülés vonzásában.) A 20-as évek végétõl már a kis szibériai népek fiai részére 

felállított Északi Népek Intézetében nevelõdnek föl az elsõ anyanyelvû tanítók.  A 30-as 



években indult komoly fejlődésnek Nyugat-Szibéria szovjet iskolarendszere, s az 

alapfokú iskolák hálózata mellett a nagyobb központokban, pl. Chanti-Manszijszkban 

tanítóképzőt is szerveztek. A vogul szépirodalom első zsengéi a 20-as évek végén az 

Északi Népek Intézete antológiájában jelentek meg. 

Ahogy a 20-as évek végén beindult a kollektivizálás, majd a kulákgazdaságok 

kisajátítása, az azt követő éhinség, és elégedetlenség nyomán a 30-as évek elején 

megindultak a tisztogatások, a "szabotázs" miatti letartóztatások, a vezetőváltások, majd 

az erőszakolt iparfejlesztés. A nemzeti kultúra, hagyományok ápolása, képviselete 

egyenértékűvé vált az internacionalizmus tagadásával, ami persze bűn (a bűnösöket 

pedig elnyelték a munkatáborok.) - megkezdődött az oktatás, vezetés eloroszosítása.  

A Kirov-gyilkosság (1934) után megkezdõdik a személyi kultusz - vagyis a pártállami 

diktatúra - kiépítése; a nagy perek elõkészítése, a munkatáborok fölállítása, teljes 

népcsoportok áttelepítése. 1937-38 már a tömeges letartóztatások, kivégzések ideje. 

 

A múlt század ötvenes éveitõl már a Volga-Káma közén is akadt módosabb réteg, 

amelyik taníttatta fiait, s bennük született meg a nemzeti gondolat. Közülük kerülnek ki 

az elsõ írók, irodalomalapítók. A nemzetiségi területek fejlődése, önállósága nagyban 

függött ipari és kereskedelmi jelentőségétől, fejlesztésétől. Az 1970-es évekre az 322 

000 lélekszámú zürjének a Komi Autonóm Köztársaság területén fejlett 

iskolahálózattal (főiskolával, egyetemmel), rádióval, tévével és nemzeti nyelvű 

könyvkiadóval rendelkeztek. 

 

A Molotov-Ribbentrop paktumot követõen 1939-40-ben felgyorsítva megy végbe az 

előbbiekben ismertetett szovjetesítés a balti népek életében: Az 1941. júniusában 

megkezdődő kitelepítés az észt, lett, litván vezető réteget érintette. 1940-41-ben a 

deportálások, eltűnések, egyéb atrocitások áldozata Észtországban mintegy 60.000 fő, 

Lettországban 35.000, Litvániában 34.000 fő körülire tehető. (A Vörös Hadsereg 1944-

es visszatérése, a szovjet rendszer helyreállítása, az újabb depotálások a balti népesség 

mintegy 20 %-t érinti.) De a stratégiailag fontos kaukázusi kis népek sem kerülhetik el 

sorsukat: Gondos NKVD nyomozók "derítették föl az összeesküvéseket", amelyek okán 

1943 októberében megszüntették a karacsájevek autonóm köztársaságát és 62. 842 főt 

Kirgíziába és Kazahsztánba telepítettek ki. 1944. márciusában Észak-kaukázusból 

608.749 csecsen és ingus,  balkár deportált megérkezését rögzítették a belügyi 

jelentések. A munkatelepeken 23,7% halt meg. (A deportálást újabb áttelepítések 

követték.) A krími tatárok elleni vád az volt, hogy önálló tatár államot akarnak 

létrehozni. 1944.május 18 és 20-a között 180.014 személyt szállított a 67 szerelvény 



Üzbegisztánba. (A tatárok közül 40 000-en haltak meg.) 1944.június 27-28-án a Krímbõl 

még kitelepítettek 15.040 görögöt, 12.422 bolgárt, 9521 örményt. Grúziából csaknem 

100.000 törököt, kurdot, és más nemzetiségût telepítettek a közép-ázsiai munkatelepekre 

azzal az indokkal, hogy "Törökország ügynökei". 

 

 

Kárpátalja 

A fõleg  m a g y a r o k,   r u s z i n o k  lakta Kárpátalja rövid ideig (1939-1944) - a 

katonai helyzetre való tekintettel korlátozott autonómiával - újra Magyarország része 

lett.  

1944 õszén azonban a szovjet hadsereg elfoglalta, és a cseh reményekkel szemben a 

megszállt területen a moszkvai magyar kommunisták  segítségével újjászervezte a 

magyar kommunista pártot. 1944 november 26-án Munkácson népbiztosi kongresszust 

szervezett "meghívott résztvevõkkel", akik kiáltványban jelentették ki, hogy teljesítik a 

"helyi kárpátukránok évszázados óhaját, az újraegyesülést, az Ukrajnához való 

tartozásukat." - 

A csehszlovák közigazgatás már 1945 januárjában megszünt, a nép óhaját a június 29-i 

szovjet-csehszlovák szerzõdés rögzítette, és ezzel Kárpátalja - történelmében elõször - a 

szovjet  fennhatóságú Oroszországhoz  (=Szovjetunióhoz) csatoltatott. Kárpátalján 

ugyanazt a módszert alkalmazták, mint mindenütt másutt: egyszer több jogot adtak, 

máskor visszavették. Valójában a törvények alkalmazása és értelmezése igen nagy 

mértékben függött a helyi szervektõl. Márpedig az elhelyezkedésnél a jól bevált 

nemzetiségpolitikai recept szerint  a következő sorrend érvényesült: orosz, ukrán, 

magyar. Enyhülés csak Sztálin halála után következett be. 

 

1944. november 14-én jelent meg a szovjet városparancsnokság 2. számú parancsa, 

amelynek értelmében három napon belül jelentkezni kellett azoknak a katonáknak, akik a 

magyar és német hadseregben harcoltak, továbbá a csendõrségnél  és a rendõrségnél 

szolgáltak vagy hadköteles korúak (18-tól 50 éves férfiak) voltak. A háromnapi munkára 

indulók töredéke térhetett csak vissza. A haláltáborokban az éhség, a tífusz, az 

embertelen körülmények következtében az elhurcoltak 30%-a elpusztult. (Voltak 

községek, ahonnan egész családokat hurcoltak el.) 

 

A nyílvános könyvtárakból kiselejtezték a magyar könyveket, a hivatalokban, 

üzemekben, nem lehetett magyarul beszélni. Természetesen az anyaországba nem 

utazhattak, s a magyarországi turizmus is fõleg a nagy orosz kulturális központok felé 



irányulhatott, Kárpátalja elfeledett területté vált, legfeljebb Ungvár és Munkács 

fogadhatott korlátozott mértékben magyarországi csoportos turistákat.  

Meghamisították a történelemet; miszerint Kárpátalja az egykori Kijevi Ruszhoz 

tartozott. Magyar kulturális egyesületek alapítását gyanú kísérte: Soós István 

aknaszlatinai tanítót az ötvenes évek elején tíz évre börtönbe zárták, mert színre vitte a 

János vitéz c. színdarabot. Így az írók, költõk, értelmiségiek inkább egymás lakásán 

találkoztak. 

 

Sztálin halála után javult a magyar könyvkiadás helyzete, már magyarországi kiadványok 

is megjelenhettek a könyvesboltokban. A peresztrojka idején sorra alakultak a magyar 

mûvészeti és irodalmi körök, kulturális szervezetek, végül 1989-ben a magyarság 

érdekeit védõ Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség is. 

 

A magyar hatosztályos általános iskolák mellett orosz mintára 10 osztályosokat 

szerveztek. A magyar tanítóképzés Huszton indult meg, de 1950-ben Munkácsra 

helyezték át. Az ungvári taniítóképzõt 1954-ben bezárták, és magyar hallgatóit 

átirányították az ungvári egyetem orosz szakára. Az 1956-os magyar szabadságharc 

enyhülést hozott: Az egyetemen bevezették a magyar nyelv és irodalom tanítását. 

A pártvezetõk azonban hangsúlyozták az "internacionalista" (orosz) iskola jövõjét, s a 

jobb érvényesülés reményében egyre több magyar szülõ íratta e gyermekét orosz 

iskolába. Így a magyar osztályok és tanulók száma állandóan csökkent, ami a magyar 

iskolák fokozatos elsorvadásához vezetett. 

Még 1993-ban is a 87 kárpátaljai magyar iskolából 30 "internacionalista" (vegyes 

tannyelvû) volt. 

 

Egyházak felörlése 

Az 1945/46-os tanévben a kereszteket eltávolították a tantermekbõl, az iskolai hitoktatást 

betíltották, a papnak tilos volt az iskolába belépnie. Késõbb már az iskolán kivüli 

hitoktatást is büntették. Az egyházak vagyonát államosították (a lelkészi lakásokat is, a 

lelkészeket pedig kiûzték), a templomokat igen magas bér fejében vehették bérbe. A 

papokra súlyos jövedelemadót vetettek ki, a templomjárást figyelték és bûnnek számított. 

19 római katolikus papot és 20 református lelkészt valamint a munkácsi fõrabbit börtönbe 

zárták. (Egy református lelkészt kivégeztek, hárman közülük börtönben haltak meg, 

ahogy ez lett a sorsa a beregszászi római katolikus fõesperesnek is.) Nem meglepõ, hogy 

az orosz ortodoxia különösen ellenségesen tekintett a görög katolikus egyházra: Romzsa 

Teodor püspököt brutálisan meggyilkolták 1947-ben. A görög katolikusoktól sorra vették 



el a templomaikat, klostoraikat és átadták a pravoszlávoknak. Megfélemlítéssel, 

erõszakkal akarták õket rávenni, hogy elszakadjanak a pápától és ismerjék el a moszkvai 

pátriárkát legfőbb pásztoruknak. Sokukat tartóztatták le, majd 1949-ben a munkácsi 

egyházmegyét feloszlatták. Ekkor 265 görög katolikus paróchia, 384 templom és 450 

000 hívő volt. A templomaik egy részét raktárrá (vagy az ateizmus múzeumává) 

alakították át. Romzsa püspökön kívül még öt görög katolikus papot gyilkotak meg. Az 

ellenállók közül 128 papot ítéltek börtönbüntetésre vagy küldtek munkatáborokba. A 

persztrojkáig az egyház a "föld alatt" működött, csak Gorbacsov elnöksége alatt kezdtek 

a görög katolikus papok nyíltan misézni a szabad ég alatt, nem egyszer a temetőkben. 

(Az elkobzott egyházi intézmények mintegy egynegyed részét adták vissza, szinte 

teljesen kifosztva, tönkre téve.) 

 

Autonómia ? 

Az 1991.december 1-én tartott népszavazáson a beregszászi járás lakosságának többsége 

a magyar autonóm körzet felállítása mellett szavazott. Az autonómia azonban mindmáig 

csupán - a népszavazás dacára - igéret maradt. Fontos volt amig meg nem született az 

ukrán-magyar alapszerzõdés, aztán feledésbe merült. A szovjet betelepítési politika 

következtében ma számos nemzetiség él itt, s az etnikai arányok megváltoztatása 70 éve 

az uralkodó többség javára történik, ezért az itt élõ õshonos magyarok és ruszinok 

önigazgatása területi és személyi autonómia együttes alkalmazása nélkül nem 

lehetséges. 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.     C S E H S Z L O V Á K I A 

Az I. világháborút lezáró békeszerzõdések 30 millió embert  tettek kisebbségi 

állampolgárrá. Védelmüket a Népszövetség által szavatolt kisebbségvédelmi 

rendszereknek kellett volna biztosítani. 

 Az 1920.évi trianoni békével Magyarország elveszítette lakosainak több mint 60%-át és 

területének 72%-át. Az elcsatolt területek egyrészén a román, szlovák, szerb, horvát, 

ruszin, vagy német nemzetiség volt többségben, de vegyes és tisztán magyar lakta 

területeket is leválasztottak a történelmi Magyarországról. A magyar anyanyelvûek 



egyharmada - közel 10 millióból 3 millió - az új országok alattvalója lett, s e népesség 

mintegy fele az anyaország újonnan meghúzott határai körüli sávban egy tömbben élt.  

A Kis-Trianon Palotában 1920. június 4-én aláírt békeszerzõdés értelmében a 

Csehszlovákiához csatolt egykori Felvidéken (a mai Szlovákiában) mintegy 893 586 m 

a g y a r lakost (az összlakosság 30,55%-át) mutatott ki az 1910-es népszámlálás, míg - 

a két világháború között szintén idetartozó - Kárpátalján 176 294 magyar élt (az 

összlakosság 29,6 %-a); azaz összességében több mint 1 milliós magyarságot zártak  az 

új északi  magyar határok fölé. (A közel 2 millió szlovák 58%-ot tett ki, a fennmaradó 

népesség r u s z i n o k ból,   n é m e t e k b ő l   és   l e n g y e l e k ből tevődött össze.) 

Csehszlovákia 1919-ben a Saint-Germain-i szerzõdés aláírásával elvállalta  a területén 

lakó magyarok számára egyéni és közösségi jogok biztosítását. 

Ennek értelmében Kárpátaljának külön igazgatást (autonómiát), a németségnek (akik az 

országlakók kb 25%-t tették ki) különleges státust kellett volna biztosítani. 

Az 1920-ban  megszületõ csehszlovák alkotmány kijelentette, hogy "állampolgárai a 

törvény elõtt egyenlõek, és fajra, nyelvre vagy vallásra való tekintet nélkül ugyanazon 

polgári és politikai jogokat élvezik", nem jelenthet hátrányt a nemzetiségi hovatartozás a 

közhivatalok, állások betöltésénél. Biztosította a szabad nyelvhasználatot a 

kereskedelemben, a sajtóban  is. Az állam kötelességének határozta meg az anyanyelvű 

iskolahálózat biztosítását, sőt még az állami, községi és egyéb költségvetésekből való 

arányos részesedés elvét is megfogalmazta. Elítélte a kisebbségek megkülönböztetését: 

"Nem megengedett az erõszakos elnemzetietlenítés semmiféle módszere. Ennek az 

elvnek a kijátszását a törvény büntetendõnek is minõsítheti." 

 

nyelvtörvény, nyelvhasználat korlátozása,adóztatása 

A hivatalos nyelv használatát az 1920. évi 122. törvény szabályozta (nyelvtörvény), 

amely biztosította az anyanyelvhasználat jogát azon kisebbségeknek, akik száma az adott 

járásban  elérte a 20%-ot., továbbá kimondta, hogy a legalább 20%-nyi kisebbséggel 

rendelkezõ járások területén az állami hivatalok, bíróságok és hatóságok hivatalos 

hirdetményeit a kisebbségek nyelvén is közzé kell tenni, illetve a hivatalokat kétnyelvû 

névtáblákkal kell ellátni. (Vagyis a nyelvtörvény nem községekre, városokra, hanem 

járásokra állapította meg a kvótát, már pedig a szlovák etnikumú járásokon belül lévõ 

magyar városok ezt a kvótát nem mindig tudták elérni.) 

Míg tehát a nemzetközi szerzõdés kötelezte Csehszlovákiát arra, hogy nem cseh nyelvû 

állampolgárai számára megfelelõ könnyítést tegyen, hogy azok az állami szervekkel, 

hivatalokkal való érintkezésükben használhassák saját anyanyelvüket, Csehszlovákia 



ennek használatát  egy viszonylag magas helyi népességen belüli arányszám (20%) 

eléréséhez kötötte, azaz korlátozta. 

Volt a Csehszlovákiában néhány olyan személyiség, aki kritikusan ítélte meg e törvények 

mögött rejlõ politikai célt. Így Emanuel Rádl prágai egyetemi tanár a kérdést vizsgáló 

tanulmányában kijelenti, hogy "a nyelvtörvény nem a nemzetiségi kérdés igazságos 

megoldásának próbája, hanem a németek és magyarok elleni harc eszköze".89 

Ezt a helyi hatóságok külön szabályozással szabotálták: 

Jozef Bellay trencséni zsupán 1921.augusztus 26-án kibocsátott körlevelében például 

felhivta megyéje valamennyi szolgabíráját, polgármesterét, rendõrkapitányát, csendõr- és 

pénzügyõr-állomását, hogy azok a lehetõ legerélyesebben járjanak el a nyilvános 

helyeken magyarul megszólalni merészelõkkel szemben, s így "államunk presztizsét az 

illetõ egyének kihívó szemérmetlenségével szemben megvédjék"... "Végül is 

Szlovákiában élünk és nyelvében él a nemzet" - indokolta meg a trencséni megyefõnök 

az eljárását. Gömör megyében a nagyrőcei járás szolgabírája, Sousedik volt a magyar 

nyelv elleni harc egyik zászlóvivője. Az 1922.évi egyik hírdetményében eltíltja a 

magyar éneket: "Ezen hírdetmény értelmében minden korcsmában és nyílvános 

helyiségben, az utcán és kirándulásokon a magyar énekek éneklése a legszigorúbb 

büntetés terhe mellett el van tiltva.  

Igor Thurzó túrócszentmártoni városbíró 1922. július 31-i felhívásában olvashatjuk, hogy 

"természetellenes és értehetetlen, hogy községünk lakosságának egyrésze még 1922-ben 

is magyarul mondokol, és ezáltal provokálja a mi béketûrõ polgárainkat."89 

 Még az 1970-es években is vonaton, buszon, utcán bárki figyelmeztethette a 

magyarokat, hogy mivel "szlovák kenyeret eszik",  beszéljen szlovákul. 

 

állampolgárság megtagadása, közalkalmazottak lecserélése 

Csehszlovákiában sok ezer embertől tagadták meg különféle jogcímen az 

állampolgárságot. Az 1918 után állásukat vesztett magyar közalkalmazottak - mintegy 

100 000- települt át Magyarországra. 

 

közigazgatás átszervezése 

Valamennyi utódállamban a közigazgatási egységek; járások, megyék átszervezésének 

célja az volt, hogy az újonnan kialakított területi egységekben a magyarság száma ne érje 

el a nyelvtörvényben meghatározott arányszámot, és így az anyanyelv használatát ne 

kelljen megadni. 

A járások beosztását is úgy alakították, hogy minél kevesebb olyan járás legyen, ahol a 

nemzetiségi lakosság létszáma eléri a nyelvhasználathoz szükséges arányt. Mivel a 



magyarság a magyar határtól északi irányban egy kb 50 km mélységû sávban egy 

tömbben helyezkedett el, ezért északról dél felé vonuló hosszú és keskeny járásokat 

hoztak létre. Már a 20-as években hátrányos helyzetbe került a magyarság többek 

között a pozsonyi, kassai, rimaszombati, nyitrai és gálszécsi járásokban: Nem lévén 

meg a 20 %-os nemzetiségi arány, az igazságügyminiszter megtíltotta a magyar nyelv 

használatát. A legfelső közigazgatási bíróság egyedül a rimaszombati járás esetében 

mondta ki, hogy a rendelet törvénytelen, de ez sem hozhatott már változást, mert a 

következő (1930-as) népszámlálás a korábbinál alacsonyabb arányszámot mutatott 

ki.1922-ben 35 szlovákiai és kárpátaljai várost süllyesztettek le községi szintre, ezzel a 

magyar lakosság befolyását csökkentette az adott területen, és az identitásörző, 

kultúrahordozó városi lakosságot gyengítette meg autonóm szervezeti formájának 

megvonásával.  

 

választás, választókerületek manipulálása: 

Bár a választójog általános, közvetlen és titkos volt, a csehszlovák állampolgárság 

követelményén túl a választókerületeket úgy szabták meg, hogy míg egy szlovák 

lakosságú terület képviselõi mandátumához 1920-ban átlagban 19 753 szavazat kellett, 

egy magyar mandátumhoz 27 697,  közel 8000-rel tehát 40 %-kal több. A cseh területen a 

helyzet még kedvezõbb volt. (A szenátori mandátumok esetében is hasonló volt a 

helyzet: prágában egy szenátor megválasztásához 73 949, Érsekújvárott 105 504, Kárpát-

Ukrajnában pedig 143 007 szavazat kellett.) További diszkriminációt jelentett, hogy a 

cseh tartományokban a jelöléshez 100, Szlovákiában pedig 1000 aláírásra volt szükség. 

 



manipulált népszámlálások 

Az utolsó - nemzetközi szinten is elfogadott - hiteles népszámlálás az 1910-es volt a 

Kárpát-medencében, azt követõen az utódállamokban alkalmazott megfélelmlítés, illetve 

különbözõ statisztikai manipulációk miatt igazán megbízható adataink a határon tuli 

magyarság számát illetõen nincsenek. 

Amíg az alkotmánytörvénynek minõsített nyelvtörvény kimondottan nyelvi 

kisebbségekrõl beszélt, és 20%-hoz kötötte az anyanyelv használatát, a népszámlálási 

törvény végrehajtási utasítását tartalmazó kormányrendelet a nemzetiség megjelölését írta 

elõ. Az 1921. évi népszámlálás a nemzetiségi hovatartozás eldöntését a megszámláltakra 

bízta, de fenntartotta a számlálóbiztosok, ellenõrök és politikai hatóságok jogát a 

bevallott nemzetiségi adatok módosítására, amivel tág teret biztosított a sorozatos 

visszaéléseknek. (Egyes helyeken a magyarok közjegyző előtt jegyzőkönyvezték az 

őket ért sérelmeket.) A magyaroktól külön jegyezték fel a zsidó nemzetiséget, továbbá 

a "rendezetlen állampolgárságúakat" külföldieknek tüntették föl. (Végül ebben az 

évben 245 000 fővel kevesebb magyart mutattak ki, mint az 1910-es magyar 

népszámlálás.) 

Az 1930. évi népszámlálás alkalmával a számlálóbiztosok  - az elõzetes tíltás ellenére - 

igen ötletdúsaknak bizonyultak a "nemzetiség" bejegyzésénél, azaz számos visszaélést 

követtek el. (E népszámlálás eredményeképp a magyar népesség 76 000 fõvel apadt.) 

 

a terület ipari fejlesztésének visszafogása 

A két háború között elsõsorban Csehország ipara fejlõdött. A prágai vezetés kedvezõtlen 

adó-és tarifapolitikával súlytotta Szlovákiát. A magyarok lakta déli járások Szlovákia 

gazdaságilag legelmaradottabb vidékévé váltak. Az állami költségvetés beruházásra 

fordított eszközeibõl (1970-75 között 71-75%-kal kevesebb jutott egy fõre, mint 

Szlovákia más részén.) 

Az új ipari központok kifejlesztésénél (pl.Kassa) szlovák szakmunkásokat alkalmaznak, a 

betelepítéssel megváltoztatják a város etnikai arányait. 

A szlovákiai gyárleépítés nagyarányú volt. 1919-26 között a bányászat és kohászat 

25,7%-kal, a fémipar 29,2%-kal, az építõipar 2%kal stb esett vissza.90 

 

adópolitika 

A kereseti adó Szlovákiában és Kárpátalján 10%, a cseh országrészekben pedig csak 4% 

volt. mig Szlovákia az összadók 15%-át fizette be az államkasszába, addig a költségvetési 

részesedése csak 6%-os volt. 

 



 diszkriminatív hitelpolitika 

A szomszédállamokhoz került a magyarországi hitelintézetek 61,1%-a. 

1921-ben a szlovák bankok alaptõkéje meghaladta a magyarokét. A késõbbi prágai 

banktörvények következtében a magyar bankok és pénztárak száma egynedgyedére esett 

vissza. (30 magyar bankból a 30-as évek végére 7 maradt.) 

 

földreform betelepítéssel - kivándorlás 

A magyarlakta területek kb 35%-át foglalták le. A magyar napszámosok és 

szegényparasztok számarányuknál jóval kisebb mértékben jutottak földhöz. A magyar 

vidékekre is szlovák telepeseket hoztak. 94 szlovák telepből 64 magyar területen alakult, 

s az összes szlovák, illetve cseh telepek 77%-a került magyar vidékre, hogy megbontsa a 

magyar etnikumot. Nem véletlen, hogy a legnagyobb cseh, illetve szlovák telepek a 

színmagyar Csallóközben és Tiszaháton épültek ki. A földnélkül maradottak vagy a 

cseh tartományok felé igyekeztek munkát találni, vagy kivándoroltak. 

 

 

iskolák csökkentése, tanítók elûzése, kisebbségi értelmiségiek számának visszafogása 

A szlovák többségû területen minden magyar iskolát felszámoltak. A  kiutasítások és 

elbocsátások következtében a magyar tanerõk száma 2182-rõl (1921-ben) 1521-re (1930) 

esett vissza. 

A magyar többségû területeken egyre zsugorodott az anyanyelvû iskolahálózat. (Az 

1920/21-es iskolai évben az összes 120 000 iskolába járó magyar gyerek közül a 720 

magyar tannyelvû iskolába kb 90 000 tanuló  járt. 1926/27-re e szám 66 260 tanulóra 

csökkent.)   

A magyar iskolák kevesebb támogatást kaptak, s a szülőket különböző 

kedvezményekkel igyekeztek rábírni, hogy gyermekeiket az újonnan szervezett szlovák 

iskolákba adják.  

A magyar egyetemi hallgatók száma 900-1000 között mozgott, míg 1938-ban 

Csehszlovákiában 30 564 fõiskolai hallgatót tartottak nyílván, azaz az alkalmazott 

nemzetiségi kulcsszám  szerinti 5,5%-ot se tette ki.91 

 



egyházak helyzete autonómia nélkül 

Amint már eddig is láthattuk, a nemzeti kisebbségek, népcsoportok nyelvének, kulturális 

hagyományainak átörökítõje az egyházszervezete is. Ennek feltétele, hogy a szertartások 

a kisebbség nyelvén folyjanak, és a papok a kisebbségi közösségbõl választódjanak ki. a 

papság a nemzeti hovatartozáshoz ragaszkodó értelmiség menedéke lehet, amikor az 

kiszorul a hivatalokból, iskolákból, tudományos életbõl. 

A polgári demokratikus Csehszlovákiában csak a református egyház szervezete volt 

autonóm. Egyetlen magyar egyetemi jellegű intézmény létesült, a losonci református 

teológia, amely 1925-től bocsátotta ki a magyar református papokat. 

 

autonómia ígérete 

1937-39 közötti idõszakban Chamberlain angol miniszterelnök Németország felé 

meghírdetett "megbékéltetési" politikája  irányváltást jelzett az angol külpolitikában: 

Arnold Toynbee, a Királyi Külügyi Intézet tudományos igazgatója 1937-es budapesti 

látogatásán nyíltan a határok békés megváltoztatásának szükségességérõl szólt. 1937 

végére a magyarkérdés szakértõje, Carlile A. Macartney ugyaezen intézet támogatásával - 

az etnikai szempontokat alapul véve - részletes határrendezési javaslatot készített.  

Az angolok ösztönzésével a kisantant-országokkal már két éve megkezdett tárgyalások 

1938.augusztus 23-án eredménnyel zárultak: A kisantant elismerte Magyarország 

fegyverkezési egyenjogúságát, és ígéretet tettek a kisebbségek helyzetének javítására, 

aminek fejében Magyarország lemondott az erõszak alkalmazásáról (a revizós 

kérdésekben). A kifejtett körülmények nyomására 1938-ban elkészült kisebbségi 

statutum bizonyosfokú autonómiát helyezett kilátásba, de  a magyarok törvényhozó és 

végrehajtó hatalommal bíró nemzeti önkormányzatot akartak.  

 

A területi visszacsatolás (1938) következményei:  

Az 1938-as müncheni szerzõdés nemcsak a Szudéta-vidék Németországnak való 

átadásáról intézkedett,  hanem kétoldalú tárgyalásokat írt elõ a lengyel és a magyar 

kisebbséget érintõ területi kérdésekben is; sikertelenség esetére döntõbíráskodást 

helyezett kilátásba. Anglia a prágai kormány tudomására hozta, hogy "a jelenlegi 

körülmények között szükségesnek bizonyul bizonyos területi engedményeket tenni a 

magyar határ mentén, és ezt a cseh kormánynak azonnal és õszintén el kell fogadnia."92 

A magyar és lengyel követelésekrõl a függelékben esett szó. Mivel a cseh-magyar 

tórgyalások nem vezettek eredményre, a rendezést - a cseh kormány eredeti szándékának 

megfelelõen - nemzetközi döntõbíróságra bízták. Az 1938. november 2-án meghozott 



bécsi döntés - értelmében Magyarország visszakapott mintegy 12 000 km2-t régi, északi 

területéből 80%-ban magyarok lakta területtel. 

A volt köztársasági elnök, Eduard Benes emigráns londoni kormányát 1941-ben a 

szövetségesek elismerték, és elfogadták az eredeti határok visszaállításának elvét. Benes 

1943-as moszkvai tárgyalásainak eredményeképpen Sztálintól igéretet kapott arra, hogy a 

győzelem után kitelepítik a magyar kisebbséget Szlovákiából. 

 

 

 



Kárpátaljai   m a g y a r o k  és  r u s z i n o k  Csehszlovákiában 

(1919-1939) 

Az elsõ világháború idején a francia és angol újságokban megjelent térképek szerint 

Csehország megkapta Magyarországtól a jelenlegi Szlovákia nyugati részét. 1918. június 

26-án McKeesportban Zsatkovics Gergely ügyvéd kezdeményezésére megalakult az 

Amerikai Rutén Nemzeti Tanács, azért, hogy szervezetten tudjanak fellépni a ruszinság 

érdekében, amikor Párizsban átszabják Európa térképét. Ezt követõen Zsatkovics 

Philadelphiában a Csehszlovák Köztársaság elsõ elnökével, Masarykkal találkozott. Egy 

nyilatkozatot írtak alá, amelyben kimondták, hogy a "magyarországi rutének a 

legszélsőbb önkormányzati jogokkal, mint állam csatlakoznak a csehszlovák 

demokratikus köztársasághoz."93 (Ezt a Nemzeti Tanács novemberben jóváhagyta.) 

Ugyanakkor a magyarországi ruszinok a cseh - amerikai rutén megállapodásról nem is 

tudtak, ellenben a Károlyi-kormány felhívására különböző nemzeti tanács alakult 

egyetértve abban, hogy a rutének egyedüli törvényes képviselője az Ungváron 1918. 

novemberében megalakított szervezet, a Magyarországi Rutének Néptanácsa legyen. A 

Néptanács határozatban szögezte le, hogy ragaszkodik Magyarországhoz, és annak 

területi integritásához.  

November 24-én a Néptanács és a magyar kormány közös felhívásban fordulnak a rutén 

néphez, s bejelentik az önkormányzat megadását, addig is, míg ennek megalakítására sor 

kerül, élhetnek alapvetõ nemzetiségi jogaikkal; használhatják a Julián-naptárt, a ruszin 

nyelvet az iskolákban, a hivatalokban, a bíróságokon, és kilátásba helyezték a 

földreformot is. A magyar kormány a Néptanáccsal létrejött megállapodás értelmében 

négy rutén többségû megye élére rutén fõispánt állított, s megkezdte az elõkészületeket a 

rutén önkormányzat megalakításához. Az önkormányzat-tervezet a magyar-rutén közös 

ügyekhez sorolta a külügyet, hadügyet, vasút- és népjóléti kérdéseket, állampolgársági, 

magán- és büntetõjogi ügyeket. Az 1918.december 10-i fõvárosi naggyûlésen a rutén 

községek küldöttei elfogadták a tervezetet és tíltakoztak a Csehszlovákiához való csatolás 

ellen. A december 24-én megjelenõ 1918. évi X. néptörvény  már az autonóm szervek 

felállításáról, a választásokról intézkedett. S bár Goodwin fõhadnagy  Wilson amerikai 

elnök utasítására 1919. március 2-12 között beutazta Kárpátalját, és jelentésében 

beszámolt arról, hogy a rutének az autonómia birtokában Magyarország keretein belül 

akarnak maradni - Clemenceau már elkötelezte magát a cseh álláspont mellett: 1919. 

március 19-én Vyx alezredes átnyújtja a magyar kormány számára elfogadhatatlan 

antant-jegyzéket a Tiszántúl nagy részének kiüritésére vonatkozóan ("fegyvermentes 

ővezet" címén), amelyet a kormány - az eddigi antantnak tett hiábavaló engedmények 

után már - nem fogadhat el; ugyanakkor támadó és ellenséges antant-csapatok 



gyűrűjében az ellenállást kilátástalannak érezvén lemondani kényszerül. A vörös 

diktatúra az antant számára teremt a beavatkozáshoz és a területi foglaláshoz újabb 

jogalapot; Kárpátalja Csehszlovákia része lesz. 

 

autonóm status ígérete - népszövetségi biztosítékkal 

Kárpátalja autonómiáját az 1919. szeptember 10-i Saint Germain Laye-i szerzõdés 

mondta ki, a Népszövetség pedig 1920. november 20-án garantálta. - A gyakorlatban 

ebbõl nem valósult meg semmi, Kárpátalja Pod-Karpatska Rus néven a csehszlovák 

köztársaság egyik tartománya lett, Ungvár székhellyel. 

 

állampolgárság megtagadása, közalkalmazottak lecserélése 

A Károlyi-kormány parancsának engedelmeskedve a megszállóknak nagyon sok magyar 

hivatalnok, állami alkalmazott megtagadta az eskü letételét a békekötés elõtt, sokan még 

azután is. Így ezek állásukat vesztették, s aki nem kárpátaljai születésû volt, azt 

kiutasították. (Papp Antal munkácsi görög katolikus püspököt 1925-ben toloncolták ki 

Magyarországra.) A tisztviselõk helyére a hivatalokba, bíróságokba elsõsorban cseh 

állampolgárokat helyeztek. A magyarok félelmükben sokszor ruszinoknak vagy 

szlovákoknak vallották magukat. 

 

Beregszászon mûködött egyedül magyar nyelvû gimnázium, de ennek igazgatói is csehek 

voltak. Minden magyar községben mûködhetett állami vagy egyházi tulajdonban lévõ 

elemi iskola.  

 

földreform a határõvezet betelepítésével   

A földreform politikai szempontokat követett: A trianoni határ közelében ugyanis földet 

nem kaphattak az õslakó magyarok, hanem a hegyvidékrõl ruszinokat telepítettek ide. 

Nyílván az etnikai arányok megváltoztatása volt a cél a határ mentén tömbben élõ 

magyarság kárára. 

 

egyházak helyzete 

A különbözõ egyházak magyar papjai összefogásának volt köszönhetõ, hogy 

Beregszászon sikerült Ortutay Jenõ görög katolikus fõesperest polgármesternek 

megválasztani. A századfordulón Oroszországban felerösödõ pánszláv-mozgalom 

hatásától nem függetlenül kialakuló  kárpátaljai ukrán- és oroszorientáció következtében 

az identitás-keresés sokakat vitt a századfordulótól a görög katolikus egyházból a 

görögkeleti (ortodox) hívek közé. A cseh hatóságok támogatták ezt a skizmatikus 



mozgalmat, hiszen ennek már születésétől kezdve nem titkolt magyarellenes színezete 

volt. Az ellenségeskedések a görög katolikus templomok kifosztásához, atrocitásokhoz 

is vezettek. A "nagyorosz" irányzat a bolsevik Oroszországból ide menekülő ortodox 

papok tevékenységével erősődött meg. Velük szemben álltak a "kisoroszoknak" 

nevezett galíciai görög katolikus ukránok. A nyelvi, felekezeti viták mögött a ruszinok 

identitáskeresése, hovatartozásának kérdése húzódott meg; valójában azonban a 

többség visszakívánkozott Magyarországhoz. 

 

 

 

A csehszlovákiai kisebbségek jogfosztottságának  évei (1945-48): 

   

1945. márciusában a londoni és a moszkvai emigráció közösen kidolgozta a hazatérõ 

csehszlovák kormány programját, melyet Benes - a londoni cseh emigrációs kormány 

vezetõje - is jóváhagyott. 

 

állampolgárság megtagadása, közalkalmazottak lecserélése 

Az 1945. április 4-én Kassán meghírdetett kormányprogram szellemében törölték el a 

felvidéki  m a g y a r s á g  állampolgári jogait.  

A kassai kormányprogram szellemében adta ki a Szlovák Nemzeti Tanács 1945. május 

25-én a 44/1945. számú rendeletét, amely szerint azonnali hatállyal el kell bocsátani 

állásukból a magyar nemzetiségû közalkalmazottakat, s május 31-vel leállították a 

magyar nemzetiségû nyugalmazott közalkalmazottak nyugdíjának folyósítását. 

Indoklásul feltüntették: "magyar nemzetiség". 94 

Az 1945. augusztus 2-i 33/1945. számú elnöki dekrétum tette hontalanná a csehszlovákiai 

német és magyar lakosságot. (A zsidókat 1942-ben a 68.sz alkotmánytörvénnyel 

fosztották meg állampolgárságuktól, és ugyanekkor rendelték el a kitelepítésüket.) Az 

állampolgárság megvonása azt jelentette, hogy nem lehettek semmilyen engedélyezett 

politikai párt tagjai, nem vehettek részt a választásokban, elvesztették nyugdíjukat, 

közhivatalban betöltött állásukat.  

A magyar értelmiségi és hivatalnoki réteg száma minimálisra csökken.  

 

etnikai tisztogatás, bebörtönzések, megtorlások, megfélemlítések 

- 1945 tavaszán és nyarán tömegével internálták és kényszermunka táborba hurcolták a 

szlovákiai magyarokat. 1944 õszén és telén mintegy 10 000 fõt a kelet-szlovákiai 



területekrõl Szovjetunióba hurcoltak, ahonnan csak 3 és fél év múlva térhettek 

leghamarabb vissza. 

- A népbírósági tárgyalásokon (1945. június 19. elnöki dekrétum értelmében) gyakran 

szlovák fasiszták (Hlinka-gárdisták vagy a Hlinka néppárt tagjai) ítélkeztek magyarok 

fölött, és nyílvánították a magyar kisebbség ezreit háborús bûnösnek. A politikailag 

megbízhatatlanokat évekig tarthatták börtönben bírói ítélet nélkül. 

- Az 1946-os kikényszerített magyar - csehszlovák lakosságcsere egyezmény értelmében 

76 616 magyart telepítettek át kényszerrel Magyarországra. 1946-ban a 

"visszaszlovákosítási kampány idején" a megfélemlitett magyarságból 326 679 fő 

vallotta magát "szlováknak". (Kb 10 000 az önként Magyarországra menekülő száma.) 

- A köztársasági elnök 1945. szeptember 19-i 71/1945 számú elnöki rendelete munkára 

kötelezett minden állampolgárságától megfosztott munkanélküli személyt. Az október 1-

én kiadott 88/1945.számú elnöki rendelet már a munkaszolgálatról szólt, melyre minden 

16-55 év közötti férfit és 18-45 év közötti nõt lehetett kötelezni, mégpedig akár 3 évre is 

(a 174/1948.sz.rendelet alkalmazásával). 

1946 novemberében megkezdõdött a délszlovákiai magyarság (kb 60 000 fő) cseh-

morva területre történő deportálása: A hatóságok katonai egységekkel körülzártak egy-

egy falut, majd a legszükségesebb holmijaikat összecsomagoltatva marhavagonokban 

szállították őket Csehországba. 393 községből mintegy 44 000 személyt toloncoltak ki, 

s a fagy, az erőszakos bánásmód okozta szenvedések miatt ezer ember halt meg még az 

út során. 

A munkaszolgálatosok házába, földvagyonába a hatóságok szlovák telepeseket és un. 

bizalmiakat ültettek. 

 

tulajdonvesztés 

1945. február 27-én hagyta jóvá a Szlovák Nemzeti  Tanács a 4.sz rendeletét "a n é m e t 

e k,  m a g y a r o k, és a szlovák nemzet árulói és ellenségei mezőgazdasági 

vagyonának elkobzása és szétosztása tárgyában". (A teljes vagyonelkobzást az 

1945/108-as elnöki dekrétum mondta ki.) Megkezdték a magyar földbirtokok 

elkobzását. Vadkerty Katalin 614 462 hektárban (föld és erdő) számolja e tulajdoni kárt. 

(14.old) A magyarok tulajdonában lévő kis- és középüzemeket, a kisiparosok műhelyeit 

"nemzeti gondnokság" alá vették. A városokban megkezdődött a magyarok lakásának 

kisajátítása. Az elkobzott ingó és ingatlan vagyont szlovák nemzetiségű igénylők 

között osztották szét. 

Az 1948 végéig befejezõdõ lakosságcsere következtében a Magyarországra áttelepülõ 

magyarok értékben számítva többszörösét hagyták földekben és házakban Szlovákiában, 



de errõl a Csorba-tói egyezményben a magyarok lemondtak. A hontalanság éveiben a 

magyarok tulajdonában lévõ kis- és középüzemeket, mûhelyeket "nemzeti gondnokság" 

alá vették, magyarok lakásait kisajátították. 

(Az un. benesi dekrétumok visszavonása, ezzel együtt a szlovákiai magyarság vagyoni 

kárpótlása napjainkig várat magára.) 

 

helynevek, személynevek elvétele 

A magyar helységnevek megváltoztatása a múlt század elsõ felére, a szlovák irodalmi 

nyelv megalkotásának korába nyúlik vissza.) 

1948-ban elindult a magyar helységnevek elszlovákosítása is. A személynevek írásakor a 

hivatalok arra törekedtek, hogy szlovák kiejtés és írásmód szerint alakítsák át a magyar 

családneveket. Magyar utónév adományozásához külön engedély kellett. 

 

 



iskolák csökkentése, tanítók elûzése, kisebbségi értelmiségiek számának visszafogása 

Az 1944/6.sz. rendelet alapján be kellett zárni minden magyar és német iskolát, amelyet a 

visszacsatolás után a Felvidéken megnyitottak. 

Amikor a szlovák nemzeti tanácsok 1945 májusában átvették a közigazgatást a szovjet 

katonai szervektől, megszűnt az összes magyar iskola, elbocsátották az összes magyar 

pedagógust, és betíltottak minden magyar nyomdai terméket. betíltották az összes 

magyar kulturális és érdekvédelmi egyletet. Vagyonukat pedig elkobozták. 

A helyi un. nemzeti bizottságok saját rendeletekkel tíltották meg a magyar nyelv 

használatát nyílvános helyeken. 

A 70-es években - a kevés magyar nyelvû középiskola miatt - magyar nemzetiségûek 15 

éves korosztályának maximum 30-35%-a folytathatta anyanyelvén tanulmányait. 

(Ugyanakkor miniszteri rendelet biztosította, hogy külföldi egyetemre - magyarországira 

is - csak az jelentkezhetett, aki a szlovák tannyelvû köponti gimnáziumban érettségizett.) 

A szülõk sokszor azért is inkább szlovák iskolába íratták a gyermekeiket, mert féltek a 

lakóhelyi (városi nemzeti bizottság) vagy munkahelyi fenyegetéstõl, megfélemlítéstõl. 

 

 

Az állampolgári jogok visszaadása (1948) utáni helyzet: 

Az 1947-48 as év - a fordulat éve a második világháborút követõ idõszakban a szovjet 

érdekszférában. Ekkora ugyanis minden országban lezárul az eddigi látszat "többpárti" 

demokráciák idõszaka, és mindenütt a hatalom egyetlen párt, a kommunista párt kezébe 

kerül, majd pedig az államosításokkal megkezdõdhet a szovjet mintájú gazdasági és 

társadalmi rendszer kiépítése. A centralizált gazdasági és politikai hatalom számára már 

nem jelentenek veszélyforrást  a kisebbségek, tehát a szovjet nemzetiségpolitikai 

gyakorlat mintájára, a "kirakatpolitika" jegyében, pártfelügyelet alatt, bizonyos 

kulturális szerveződést is megengedtek: 

1948.októberében visszaadták  az állampolgárságot - rendelettel - a magyaroknak. 

(Természetesen ez kisebbségi jogokat nem jelentett.) Az 1948. november 4-i rendelet 50 

hektár alatti birtokok esetében feloldotta a konfiskációt, ha az illetõ személy visszakapta 

az állampolgárságát, de a feloldás nem vonatkozott az idõközben szlovák telepeseknek és 

repatriáltaknak kiutalt földekre. 

 

A kelet-európai szocialista országok életében a Sztálin halálát illetve a szovjet 

kommunista párt XX. kongresszusát követõ enyhülés változást hozott: az 50-es évek 

hibás gazdaságpolitikája politikai elbizonytalanodást, a kommunista pártokon belül egy 

mérsékeltebb - "revizionista"- csoportosulás megjelenéséhez vezetett. Nem lehetett 



hatástalan a szomszédos országok kisebbségi politikájára az 1956-os lengyel és magyar 

események sem: Csehszlovákiában az 1956. júliusi alkotmánytörvény szerint biztosítani 

kell "a magyar és az ukrán nemzetiségű lakosság gazdasági és kulturális életének 

kedvező feltételeit", s az 1960-as alkotmány szerint "az állam biztosítja a magyar, az 

ukrán és a lengyel nemzetiségű állampolgárok anyanyelvi oktatásának és kulturális 

fejlődésének minden lehetőségét és eszközeit". (Már csak a német és cigány kisebbség 

maradt ki.) 

Az 1968. évi 143. alkotmánytörvény a köztársaságot államszövetséggé alakítja át. (Ennek 

megfelelõen a magyar kisebbség ügyei gyakorlatilag a szlovák társállam belügyévé 

váltak.) A nemzetiségeknek ígért kulturális és művelődési könnyítések (144.sz. 

alkotmánytörvényben) nagyobbrészt papíron maradtak. 

 

határõvezetek betelepítése, közigazgatási átalakítások 

A kivándorolt és kitelepített magyarok helyére cseh és fõleg szlovák népesség áramlott. 

A kormány ezt tervszerûen irányította; 1945 után mintegy 30 új települést hozott létre. 

1945-48 között legalább 150 korábban színmagyar falu vált vegyes lakosságúvá, s ez a 

folyamat késõbb sem állt le. A telepesfalvak és az elszlovákosított községek a 

közigazgatási átszervezésekkel egyre erősebb pozicióba jutottak. 

1960-ban átrendezték a közigazgatás területi egységeit: megszüntették a kis területû 

járásokat, s ún. nagyjárásokat hoztak létre, ezeket pedig kerületekben fogták össze. A 

járások határát úgy alakították ki, hogy a magyar lakosság lehetõleg kisebbségben 

maradjon. 

 

diszkriminatív gazdasági politika 

A jogfosztottság éveinek végére szinte teljesen eltünt a magyar értelmiségi és hivatalnoki 

réteg, a deportálás pedig a földmûveseket érintette. Az iparba menekülõ falusiak jórészt 

szakképzetlen építõipari munkásként tudtak csak elhelyezkedni. A beruházási és a 

munkaerõgazdálkodási adatokból kiderül, hogy fõleg a szlovákok lakta településeken 

vagy a nyelvhatár mentén, illetve az elszlovákosítandó városokban (pl:Kassa) 

fejlesztették az ipart: Kassa nagy iparvállalatainak szakmunkás utánpótlását tervszerüen a 

szlovák ifjúság körébõl toborozták. A magyarok lakta dél-szlovákiai járásokban az egy 

fõre esõ évi beruházási összeg messze alatta marad a szlovákok lakta települések 

átlagának. Így ezek a területek fõleg mezõgazdasági jellegûek. az elõnytelen helyzet 

azonban e téren is érvényesült: Több járásban a magyar falvak szövetkezetei magasabb 

jövedelmet értek el, ilyen esetben azonban a gépek elosztását irányító járási 



mezõgazdasági társulás a gyengébb - szlovák tagságú- szövetkezeteket részesítette 

elõnyben.  

A 70-es években, amikor a szlovák termelõszövetkezeteket egyesítették a magyarokéval, 

a vezetés rendszerint a szlovákok kezébe került, s a fejlettségbeli különbségek a 

szlovákok javára egyenlítõdtek ki. 

A diszkriminációs gazdasági politika eredménye világosan látható az 1970-es 

népszámlálási adatokból: Az iparban foglalkoztatottak aránya némileg nõtt, de fõleg 

segédmunkásként és rakodómunkásként nyernek alkalmazást, azaz továbbra is fõleg a 

földmûvesek között találjuk a magyar munkavállalókat. 

A magyarok lakta dél-szlovákiai terület a 80-as évek végéig havi átlagkeresetek alapján 

messze elmaradt a többi területtõl.95 Mindezek miatt a 90-es évek rendszerváltásában a 

tőkés vállalkozói réteg a kisebbségek területén is főleg a többségi szlovákság közül 

kerülhet ki. 

 

ipari fejlesztés a népesség arányszámának megváltoztatásával 

A gyors iparfejlesztés ("szocialista iparosítás") a magyarok lakta területen az iparban és a 

szolgáltatásban létesülõ új munkahelyek betöltése céltudatosan szlovákokkal történik 

(Pozsony, Rimaszombat, Kassa stb). 

Munkaalkalom hiányában a dél-szlovákiai magyar fiatalság lakóhelyétõl távol kénytelen 

munkát vállalni. Az ingázók száma közel fele a magyar népességnek, mert az ipar csak 

lassan húzódik - a fejlesztett - északi területekről a déli, főleg mezőgazdasági területek 

felé. Az alacsony szakképzettség miatt a magyar munkavállalók nagy része az 

építőiparban dolgozik. Az állandó elvándorlás a vegyesházasságoknak (az 

asszimilációnak) kedvez. 

 

iskolák csökkentése, tanítók elûzése, kisebbségi értelmiségiek számának visszafogása 

1949-ben, amikor megindulnak az elsõ magyar osztályok, mindössze 110 magyar 

pedagógus állt rendelkezésre, a régi állomány 5%-a. Éveken keresztül szakképzetlen 

tanítók oktatták a magyar gyerekeket. 

A magyar iskolák az 50-es évek elején rossz állagú, átmeneti épületekben nyíltak meg, 

sok helyütt nem volt folyóvíz, nedvesek voltak a falak stb. Ezeket az idõsebb diákok, 

tanárok, szülõk segítségével tették tanításra alkalmassá. 

Új épületeket a 60-as évekig nem építettek magyar iskolák részére. A  jó épületet a 

szlovák tanulók kapták. 



Míg 1921-ben Szlovákiában kb 720 magyar tanítási nyelvû elemi iskola mûködött, 

1977/78-ra 376-ra csökkent az iskolák száma. (1950 és 1978 között 233 magyar  elemi  

iskola szünt meg.)   

A magyar nemzetiségüek 30%-a szerzett érettségi bizonyítványt (szlovákokból 43%). 

Szakmunkásképzés -napjainkig - fõleg szlovákul folyik.  

A legnagyobb az elmaradás a magyarság fõiskolai és egyetemi képzésében. 1977-ben pl. 

a 19 éves korosztály 5,9%-át vették föl.. 

 

autonóm egyházszervezet nélkül 

A szocialista állam keretei között minden országban erõsen ellenõrizték a papságot, a 

templom keretei közé szorították a hitoktatást, az egyházügyi hivatal vekzaturáinak volt 

kitéve a papság, sõt a papok nem egyszer rendõrségi megfigyelés alatt álltak stb.  

A szlovákiai magyarságnak egyre fogyott a magyar származású papja, önálló 

hierarchiával nem rendelkezett; a szlovák püspököknek alárendelve egyre jobban 

elsorvadt az anyanyelvű igehírdetés és rohamosan csökkent a magyar plebániák száma. 

Katolikus teológusokat csak Pozsonyban képeznek, a hallgatói létszámot a nyolcvanas 

évek végéig a hatóságok szabták meg. A hetvenes évek közepén 130-150 hallgató 

közül kb. 10 tudott magyarul... Az oktatás nyelve a szlovák volt, s azt sem engedélyezték, 

hogy magyar teológusok az anyaországban tanuljanak. 

 

Ezért az egyetlen autonóm egyházi szervezet - a református egyház szervezete, amely 

egyházmegyei szintű, és egyértelműen magyar jellegű. 

 

A legkisebb közösség a néhány ezerre tehetõ evangélikusság, ahol a magyar szórványok 

már nem alkotnak önálló közösséget, s nincs a magyarok számára önálló lelkészképzés 

sem. 

 

 

 



3.11/      R O M Á N I A 

 

 

 

A többszáz éves török uralom alól a XIX. század  második felében önnálósuló balkáni kis 

államok elkésett nemzetté válásának folyamata mindenütt türelmetlen kisebbségi 

politikával társult, mintegy kifejezve azt a félelmet, amelyet a frissen megszerzett 

önállóság és egység tudatában éreztek a kisebbségeik iránt. Ugyanis nem homogén 



nemzetállamok jöttek létre Magyarország felosztásával, hanem identitásgondokkal 

küszködõ soknemzetiségû államok, a történelemben addig külön életet élõ régiók 

egyesítésével. Ugyanakkor nem rendelkeztek a római katolikus és protestáns államok 

több évszázados (rendi jogállamiságra épülő) polgári demokratikus államvezetés 

hagyományaival. Az iskoláztatás, műveltség követelménye és az államszervezettől 

való függőség tekintetében a nyugati egyházaktól elkülönülő hierarchikus  ortodox 

egyház bizantinus szelleme, valamint a mindenható és változékony "törökös" 

államigazgatás módszerei a múlt század végén születő nemzetállamok belpolitikájában 

1945-ig jól végigkövethetők: Az alkotmánynak nem kell feltétlenül megfeleljenek a 

törvények, a helyi szabályozás és gyakorlat eltérhet az előbbi kettőtől. Mivel a 

jogállamiságon nem azt értették mint a nyugati államok, ezért a jogállamisághoz 

szokott kisebbségek - közösségi védelmet jelentő autonómia híján -  nem találtak 

hatékony eszközt az önvédelemre. Végül is mindez a kisebbségi gazdasági poziciók 

meggyengülése után teljes térvesztéshez, a népesség számának apadásához vezethetett 

csak.  

 

XIX.századi Románia 

Itt 1859-ben és 1899-ben volt népszámlálás, de nemzetiségeket egyik alkalommal sem 

mutattak ki. Számítások szerint a nemrománok lélekszáma a teljes lakosság kb 20%-t 

tette ki. Románia legkevertebb etnikumú (t ö r ö k, t a t á r, b o l g á r, o r o s z, g ö r ö 

g, n é m e t, z s i d ó, ö r m é ny, ) területe Dobrudzsa volt, amit 1878-ban csatoltak az 

országhoz. E területnek nem volt választójoga, ők sem voltak megválaszthatók, 

románokból állt a hivatalnoki kar, lényegében kevesebb joguk volt,  mint a török 

időben. Az 1870-80-as években telepítési mozgalom indult meg, amelynek során a 

betelepülő románok megkapták a politikai jogokat.  

A XVIII. század végétõl nagy ütemben telepednek be zsidók, akik csak városokban 

kaptak letelepedési engedélyt, de a XIX. századvégi 270 000-bõl 256 500 fõ hontalannak 

számított, tehát politikai jogokkal nem rendelkezett. 

 



az államegyház kísérlete 

A román egyházpolitikára jellemzõ a népszámlálás kimutatásának módja. A népszámlálás 

az ortodoxok között tünteti föl a görög katolikusokat is, mivel ezt a vallást 

románellenesnek tartotta, s jellemző, hogy a luteránusokat a reformátusokkal együtt 

számlálta össze. A királyi Romániában 1920-előtt a magyarok száma kb 70 ezerre 

tehető, s ennek nagy részét a csángók alkották. 1848-ig zömmel magyar etnikumú 

papok éltek a moldvai csángók között, amikortól kezdve nem magyar anyanyelvűeket 

helyeztek ki közéjük. 1884-ben Jasi-ban püspökséget szerveztek, 1886-ban papneveldét, 

ahol kizárólag román lett a tanítási nyelv, miközben a hívek magyarok voltak. 

Szabófalván egyházi iskolát szerveztek, de román tanítási nyelvvel. Az egyházi 

énekeskönyvek, népszerüsítő kiadványok nyelve is csak román lehetett. 

 

csak  román nyelvû iskoláztatás 

Az 1864-es oktatási törvény nem engedte meg nem-román nyelvű iskola működését. 

Ezért megszüntették a csángó-magyarok iskoláit. Az 1886-os törvény vezette be a teljes 

iskolarendszer feltétel nélküli állami ellenőrzését. A későbbi törvénymódosítások már 

kimondották, hogy nyilvánossági jogot csak azok kaphatnak, amelyek állami tantervet 

használnak, és kizárólag román nyelven oktatnak, még abban az esetben is, ha az iskola 

az ország nem-románok lakta területén van. Nyilvános jogú iskolában csak államilag 

képesített, született román tanító oktathatott.  

Romániában a magyar anyanyelvű c s á n g ó k (magyar népcsoport), évszázadokon át 

elzárva az anyaországtól magyarul prédikáló papok és anyanyelvű iskoláztatás nélkül 

éltek: A Vatikán az 1660-as évektől küldött a nép nyelvén nem tudó papokat Moldvába 

a csángó-magyar településekre. A múlt század második felétől egyre nehezebbé vált a 

helyzetük: templomaikban hivatalosan az állam nyelve, a román lett a liturgia nyelve. 

Így magyarul nem tudó papjaik is okai elrománosodásuknak. Egyetlen iskolájuk sem 

volt, ahol magyar anyanyelven tanulhattak volna. 

A bukaresti egyházmegyében a magyarok elõbb 2 majd 3 iskolában tanulhattak magyarul 

is. Dobrudzsában 5 török elemi iskolát engedélyeztek a 35 000 török népesség számára. 

Jellemzõ a constantai gimnázium igazgatójának 1906-os jelentése: "Ezen iskolának az 

oktatáson és nevelésen kívül, az ország többi hasonló iskoláival együtt az is a célja, hogy 

románokká változtassa át a gyermekeket, akik közül legtöbben otthon szülőiknél csak 

görögül, bolgárul, örményül beszélnek".96 

 

1919-ben megvalósult az évszázados álom, a korábbi területének több mint  kétszeresére 

növekedve, 5 eltérõ történeti hagyományú régióból megszületett Nagy-Románia: 



A trianoni békével a Romániához csatolt nyugati területek (Bukovina, Erdély, Partium, 

Temesi Bánság egy része) az új ország összterületének 34,8%-át és lakosságának 30,7%-

át tették ki. 1930-ban ezen a területen az aktív lakosságból 75,8% mezõgazdaságban, 

9,5% az iparban, 3% a kereskedelemben11,7% egyéb ágazatokban dolgozott. Erdélyben a 

népesség 82,7%-a lakott falun, és csak 17,3%-a városban. Hivatalosan 49 várost tartottak 

számon, de ezek közül csak hatnak volt 50 000 fölötti a lélekszáma. 

A nemzetiségek számára az uniót kimondó gyulafehérvári határozatban az erdélyi 

románság vezetõi még bizonyosfokú autonómia megadásától sem riadtak vissza: 

"Teljes nemzeti szabadság az együtt lakó népek számára. Minden népnek joga van a 

maga neveléséhez és kormányzásához és igazságszolgáltatásához saját anyanyelvén, saját 

közigazgatással, saját kebelébõl való egyének által. A törvényhozó testületekben és az 

ország kormányzásában való képviseletre minden nép, népességének számarányában 

nyer jogot." 

 

Az utódállamokhoz került kisebbségek számára kollektív jogokat is biztosító 

kisebbségvédelmi szerzõdéseket 1919-ben írták alá az új államok a békeszerződések 

megkötésekor.  

Így a románok által aláírt kisebbségvédelmi szerzõdés 8. cikkelye kimondja: 

"Vallási, hitbeli vagy felekezeti különbség a polgári és politikai jogok élvezete, így 

nevezetesen: nyilvános állások, hivatalok és méltóságok elnyerése vagy a különféle 

foglalkozások és iparok gyakorlása tekintetében egyetlen román állampolgárra sem lehet 

hátrányos. Egyetlen román állampolgár sem korlátozható bármely nyelv szabad 

használatában a magán- vagy üzleti forgalomban, a vallási életben..." 

A 11. cikkely korlátozott autonómiát igér a székelyeknek, szászoknak: 

"Románia hozzájárul ahhoz, hogy az erdélyi székely és szász közületeknek a román állam 

ellenõrzése mellett, vallási és tanügyi kérdésekben helyi önkormányzatot 

engedélyezzen." - Románia kötelezte magát arra, hogy a szerződés bizonyos 

rendelkezéseit alaptörvényekül ismeri el, és semminemű törvény, rendelet vagy 

hivatalos intézkedés nem lesz ezekkel a részekkel ellentmondásban, továbbá hogy 

ezekkel a rendelkezésekkel ellenkező törvény, rendelet vagy hivatalos intézkedés nem 

lesz hatályos. 

 

Az 1923. évi alkotmány az országot román nemzetállammá nyílvánította, és 

visszavonta a gyulafehérvári határozat fontos igéreteit: 

Az 1.§-ban megállapítja: "A román királyság egységes és nemzeti állam." Az 5.§-ból 

kiderül, hogy a nemzeti kisebbség fogalmát nem ismeri:"...A románok faji eredetbeli, 



nyelvi vagy vallási különbség nélkül élvezik a lelkiismeretszabadságot, tanszabadságot, 

sajtószabadságot...(stb). " 

C.G. Dissescu szenátor, egyetemi tanár az 1923-as alkotmánytervezet készítõje szerint: 

az "egységes" jelzõ az említett 1.§-ban "...kizár a helyi önkormányzattal való 

mindennemû foglalkozást és tervezgetést. A regionalizmus az új alkotmány betüjével és 

szellemével ellentétes és azt az új alkotmány elítéli. Ennek gyakorlása államellenes 

bűncselekmény lehet."97 

 

nyelvtörvény, nyelvhasználat korlátozása és megadóztatása 

A békeszerzõdés és a kisebbségi szerzõdés természetesen elõírta a nyelvhasználati jogot, 

s igéret történt erre a gyulafehérvári (1918) pontokban is. A hatóságok elõtti 

nyelvhasználat jogát 1921 és 1922-ben kezdték eltíltani: 1921-ben az 

igazságügyminisztérium körrendeletével valamennyi bíróságot arra kötelezte, hogy 

szóban és írásban kizárólag a román nyelvet használja. Az 1925-ös közigazgatási 

törvényjavaslatban a törvényhozási tanácsra bizták a helyi kisebbségi nyelv 

engedélyezését, ami gyakorlatilag a kisebbségi nyelv használatának a visszautasítását 

jelentette. így a falvakban is megjelent a tábla a jegyzői irodákban: "Csak románul 

beszéljenek". Az 1936-os új közigazgatási törvény szigorú büntetéseket helyezett 

kilátásba, ha a helyi tanácsban kisebbségi nyelvet használtak (pl.feloszlatás). A biróság 

előtti nyelvhasználatot -amit a kisebbségvédelmi szerződés szintén elő írt - inkább nem 

szabályozta, a tolmácsolást az ügyvédek, ügyfelek végezték. 1929-től a szövetkezetek 

könyvelését kizárólag románul lehetett vezetni. 1935-től pótadó fizetésére kötelezték 

azokat az iparosokat, kereskedőket, akik könyvelésüket nem románul vezették. Az 

üzletbe lépővel románul kellett beszélni súlyos büntetés terhe alatt. 

(1936-tól a hangosfilmek magyar nyelven nem voltak vetíthetõek.) 

 



közigazgatás átszervezése 

Valamennyi utódállamban a közigazgatási egységek; járások, megyék átszervezésének 

célja az volt, hogy az újonnan kialakított területi egységekben a magyarság száma ne 

érje el a nyelvtörvényben meghatározott arányszámot, és így az anyanyelv használatát 

ne kelljen megadni. 

 

diszkiminatív földreform és kivándorlás, tulajdonvesztés 

A román földbirtoktörvény az erdélyi románság elõnyére és a magyarság gazdasági 

visszaszorítására tett egyértelmû intézkedéseket. Hossu Longhin szenátor kijelentése 

szerint: ..."ha azt akarjuk, hogy ezeknek a területeknek eredeti román karaktere legyen, ha 

minden ízében románná akarjuk tenni, akkor tulajdonába kell adnunk a földet."98 Az 

összes földhöz juttatottak 14,8%-a volt magyar, román pedig 78,1%. Ez különösen 

súlyosan érintette a magyar állami birtokokra 1885 után  telepített parasztokat, aminek 

következtében 1,802 család vándorolt ki. A székelyföldi közbirtokosságot és a Csíki 

Magánjavak birtokait is kisajátították. A földreform címén összesen több mint 10 000 

székely parasztot fosztottak meg a csekély megélhetési forrásától.A tusnádi 

fürdőépületekhöz tartozó birtokok egy részét a román belügyminiszter el akarta venni a 

székelyektől, s mikor azok ellenálltak, feloszlatta a községek tanácsait, új tanácsokat 

nevezett ki - odahelyezett románokból - akik a parancsot végrehajtották. A tusnádi 

közbirtokossági területek így kerültek ingyen a román nemzeti turisztikai hivatal 

tulajdonába. 

 

Mig a román egyházak földjei növekedtek, több mint 314 000 holdnyi földet vettek el a 

magyar egyházaktól, amelyek pedig a jövedelmet hagyományosan főként kulturális és 

oktatási célokra használták föl. Kérdésessé tették az un. Katolikus Status létét és 

birtokait. 

 

határõvezetek betelepítése, kulturzóna kialakítása 

A földosztás után - melynek alapját a kisajátított magyar egyházi és magán földbirtokok 

képezték döntõen - hatalmas földterületek maradtak az állam tulajdonában, mint állami 

tartalék. Legnagyobb ilyen területek Bihar, Csík, Háromszék és Szatmár vármegyében 

maradtak. 

Constantinescu román földmûvelésügyi miniszter 1923. november 10-én 

kijelentette a román szenátusban, hogy "Erdélyben a Temes - Torontáltól Aradon át 

Szatmárig húzódó zónába esõ kisajátított területet arra a célra tartottuk meg, hogy oda 

határainkon túl és havasainkon élõ románokat telepítsünk, mert úgy gondolom, hogy ez a 



kisajátított terület csak azokat illeti meg, akik a román nacionalizmus bölcsõjét 

képviselik." 99 -  

Ugyanakkor Jinga Viktor miniszterhelyettes, a román telepítés egyik legalaposabb 

szakértõje, 1928-ban így határozta meg a földbirtokpolitika célját: "Az idehozott 

idegenekkel bármilyen nyelven beszéljenek, s az istent bármiképp imádják, meg kell 

értetni, hogy a nap alatt ez a föld a románság teljes és örök uralma számára van 

fönntartva, és ezért a román állam kötelességszerüen a népi önmegtartás érdekében 

elhatározott és kiterjedt tevékenységbe fogott, s ennek első és legjelentősebb része a 

román népi élettér kitisztítása minden oda nem illő elemtől."100 Az így körvonalazott 

cél elérése érdekében - Jinga adatai szerint - a trianoni határ mentén összesen 111 

román telepet létesítettek. (Temes-Torontál megye:45; Szatmár:19; Szlágy:19; Arad:15; 

Bihar:9 stb) Ezeken a telepeken az idehozott románok összesen 69 223 kat. holdat 

kaptak, a telepes családok száma 4973 volt. Az ismertetett cél megvalósulása érdekében 

ezeken a vidékeken magyar nemzetiségű egyén nem kaphatott földet. (Nemcsoda ha e 

határsávban nagy mértékben növekedett meg a román falvak száma, és a gyengülő 

magyarság szórványosodása felerősödött.) 

1924-tõl kezdve a csaknem teljesen magyar anyanyelvû Székelyföld és a határ menti sáv 

vegyes anyanyelvű - helyenként magyar többségű - lakosságának románosítását 

kívánták gyorsítani azzal, hogy a területek 10 megyéjében, a hivatalos indoklás szerint a 

román oktatás intenzívebbé tétele céljából, létrehozták az un. kulturzónát, ahol az 

állami iskolákban regáti tanítókat helyztek el 50%-kal magasabb fizetéssel, amit 10 

hektár letelepedési birtok egészített ki. (Az asszimiláció egyik fő eszközének az iskolát 

tekintették.) 

1938 végén felállították a katonai határõvezetet. Az errõl szóló törvény lehetõvé tette a 

katonai ővezetekben lévő bármely ingatlannak katonai célra való kisajátítását.1939-ben 

kiadott törvény szerint a határszéli vagy vegyes vidéken megvásárolt ingatlanokat 

telepítési célokra csakis románoknak lehet eladni. A trianoni határ mellett összesen 111 

román telepet létesítettek. 

 

  

elvándorlás, asszimiláció 

A székelyföldi megyék természeti adottságai nem kedveztek a mezõgazdaságnak, ipar 

alig volt, a hitel felvételek kedvezőtlenek voltak, így a fiatalság nagy része kénytelen volt 

elvándorolni az egykor  királyi Románia területeire (számuk mintegy 100 000-re tehetõ). 

Az arisztokrácia és az értelmiség jelentõs része Magyarországra vándorolt, a 



középbirtokosok jó része elszegényedett, gyermekeik vagy a városokba próbáltak munkát 

találni, vagy kivándoroltak.  

 

diszkriminatív adópolitika 

"Mi olyan politikát folytatunk, melyet önök is kénytelenek lesznek folytatni...ha román 

lelkük van: a közgazdasági és pénzügyek nemzeti alapokra való helyezésének 

politikáját."101 - fejtette ki gazdaságpolitikája lényegét Bratianu Vintila. 

Az 1934-ben megszavazott - diszkriminatív jellegű - adósságrendező törvény a 

világgazdasági válság miatt nehéz helyzetbe jutott adósok sorsán kivánt enyhíteni, de 

mig a székely közbirtokosságokra nem vonatkozott, a volt naszódi 2.sz. és karánsebesi 

13.sz. határőrezredhez tartozó román közbirtokosságokra (ezeket a románok az 

1848/49-es magyarellenes harcért kapták, de a dualista magyar állam  meghagyta 

birtokukban) kiterjedt, azok tehát kedvezményeket kaptak. 

A román és nem román nemzetiségû lakosság közti különbség nemcsak az 

adókivetésben, hanem az adó behajtásában is szemmel láthatóan érvényesült. Így 

1934-36 között az adóbehajtás a székely megyékben sokkal nagyobb eredménnyel járt, 

mint a román lakosságú vidékeken. 

(Román megyékben az adó 38,2%-t, az ukrán többségû Cernauti megyében és a székely 

megyékben 96,5% volt a hivatalos adatok szerint.) 1924-26-ig az iparosok és kereskedõk 

adója a régi román királyság területén 11%-kal csökkent, Erdélyben azonban 24,6%-kal 

emelkedett. Ha a kereskedõk az üzlet nevét a cégtáblákon magyarul is ki akarták tenni, a 

rendes adó többszörösét kellett megfizetniük. 

A román pénzügyminisztérium hivatalos kiadványa szerint, 1924-tõl 1926-ig Erdélyben 

205 millióval több egyenesadót fizettek, mint a régi román királyságban. 

 

diszkriminatív hitelpolitika 

Bár 1920 után a szomszédállamokhoz került a magyarországi hitelintézetek 61,1%-a, a 

megvalósuló bankpolitika mindenütt a többségi tõkét szolgálta. 

A liberális irányítás alatt lévõ jegybank, a román Nemzeti Bank nagyon kevés hitelt volt 

hajlandó a magyar bankok rendelkezésére bocsátani, ezért azok csak korlátozott hiteleket 

tudtak nyújtani. Ugyanakkor a román bankok a régi arányban kapták az igényelt hitel 

összegeit. Így az egész magyar gazdasági élet súlyos nehézségek és akadályok 

középpontjába került.  

 

névelemzés, tanítók elûzése, kisebbségi értelmiségiek és az iskolák számának 

csökkentése 



1924-tõl a magyar tanítók csak úgy taníthattak, ha román nyelvből vizsgáztak, különben 

nem kaptak tanítási engedélyt. Az egyházi szolgálatban lévő tanítók állami 

fizetéskiegészítése elmaradt. Az egyházak nem tudták fizetésüket biztosítani, mivel az 

iskolák fenntartását szolgáló alapítványaik elértéktelendetek, birtokaikat földreform 

címén elvették. (Ugyanakkor a szász, román stb. nemzetiségű tanítóknak a magyar 

uralom alatt élvezett kedvezményeik továbbra is megmaradtak. Ők államsegélyt kaptak, 

vasúti féljegyük megmaradt, nyugdíjigényüket elismerték.) 1933 után pedig a 

katonaságnál is csak mint közlegények szolgálhattak, mert a tiszti vizsgán 

nemzetiségük miatt elbuktatták őket. A tanítók egyrésze áttelepült Magyarországra. 

 

A magyar nyelvû oktatás 1919 után gyakorlatilag a felekezeti iskolákba szorult vissza, 

ezernél több magyar tannyelvű állami népiskola szünt meg. Az 1930-31-es tanévben 

483 református, 297 katolikus, 36 unitárius és 6 evangélikus elemi iskolát tartottak fönn 

- minden államsegély nélkül. Ezekbe a magyar tankötelesek 57,6%-a járt. A többieknek 

elvileg magyar nyelvű állami iskolákba vagy román iskolák magyar tagozataiba kellett 

volna járniuk, de ezeknek a száma állandóan csökkent. Így a magyar gyermekek jelentős 

százaléka román tannyelvű iskolákba volt kénytelen járni, ahová egyébként a 

Székelyföldön származást kutató névelemzés alapján is kényszerítették őket. A 

dualizmus korában a magyar és román iskolák fenntartása egyformán államsegélyből 

történt, azonban most az  államsegély megtagadása miatt a felekezeti román iskolák 

államiakká váltak (de megmaradtak), ugyanakkor a magyar iskolák megszüntek.  

 

Az 1924. évi elemi iskolai törvény 19%-a szerint azok a szülõk, akik magániskolákban 

akarták gyermekeiket neveltetni, kötelesek voltak e szándékukat bejelenteni. Ha az állami 

iskolai igazgató a magyar gyermek származását román szempontból gyanús hangzásúnak 

találta, akkor nem adott a szülõnek olyan bizonylatot, amellyel gyermekét felekezeti 

iskolába irathatta. (névelemzés) 

 

A magyar felekezeti iskolákban is kötelezõ volt 4 (földrajz, történelem, alkotmánytan, 

román nyelv) tantárgy románul oktatása, ami gyakorlatilag az iskolákat kétnyelvűekké 

tette.  

1924 után a román állami iskolák magyar tannyelvében és magyar tagozatában kezdték 

bevezetni a kizárólagos román tannyelvet. (A magyar tagozatokat gyakran egyszerüen 

tanfelügyelői rendelettel szüntették meg.) 

 



A középiskolai oktatásban még rosszabb volt a helyzet: Az 1930-31-es tanévben 23 

magyar nyelvû, alapítványi vagyonától megfosztott felekezeti polgári, 17 líceum, 7 

tanítóképzõ, 4 felsõkereskedelmi és 4 gazdasági téli iskola mûködött. Közel fele volt csak 

az 1918-ban létezõ középiskoláknak.  

 

Szûrõ érettségivel: Az 1925. évben bevezetett (román nyelven való) érettségi 

kötelezettségnek mintegy a magyar tanulók 75% nem felelt meg. 1927-ben a tanulók  

91,5%-a  bukott meg. A 30-as években tovább szigorodott a törvény, ily módon is 

csökkentve a felsőfokon tovább tanuló diákok számát. 

1934 után a felvételiken a legtöbb magyar jelöltet elbuktatták. 1938-ban rendelték el az 

ügyvédek nyelvvizsgáját is. 

Felsõfokú oktatás: 1919-ben a kolozsvári magyar egyetemet erõszakkal átvették a román 

állam számára, és a következõ iskolai év elején már mint román állami egyetemet 

nyitották meg. A kolozsvári román egyetemre évente mintegy 2500 hallgatót vettek föl, 

akik közül átlagban 300 volt a magyar, de ezek közül csak kevesen tudták elvégezni a 

tanulmányaikat. Az elsõ 10 évben összesen 34-en kaptak oklevelet, az összes diplomás 6-

7%-a. A magyarság 1919-ben a kisebbségi szerzõdésre és a gyulafehérvári határozatokra 

támaszkodva elhatározta, hogy az összes magyar egyházak együttes erejével magyar 

egyetemet szervez. A kormány azonban a kezdeményezést megszüntette és örökre 

eltíltotta. Mindez azt jelentette, hogy a magyar értelmiség utánpótlása elapadt, hiszen a 

magyarországi tanulmányok után csak kevesen tértek vissza Erdélybe, a bizonytalan 

elhelyezkedési és megélhetési viszonyokba. 

A teológiák számára sikerült ugyan államsegélyt szerezni, de az épületek karbantartása, 

kijavítása az egyházkerületet terhelte. 

 

numerus clausus 

A harmincas években már a magánvállalatoknál is érvényesítették az un. "numerus 

valachicust", tehát megkívánták, hogy az alkalmazottak többsége s az ügyvitel nyelve 

román legyen. 

A megállapított nemzetiségi kulcsszám a főiskolai hallgatóknál 5,5% volt, de a 

magyarok közül 3,1% jutott be felsőfokú oktatási intézménybe. 

1933 után Vaida Sándor numerus valachicus mozgalma következtében újabb nyelvvizsgát 

követeltek a köztisztviselőktől, ami újabb elbocsátásokhoz vezetett. (A mozgalom 

keretében a határvidék 50 km-es körzetéből ki  akarták telepíteni a kisebbségeket.) 

Az 1938-as alkotmány alapelvként mondta ki, hogy a hivatali alkalmazásnál a román 

elem államalkotó többsége figyelembe veendõ. 



 

helynevek, személynevek (identitás) elvétele 

A Kormányzótanács 1.sz. dekrétuma 1919-ben leszögezte, hogy "a helységneveket 

minden nemzet a saját nyelvén használhatja". 1921 után elõírták a magyar sajtóban a 

román helységnevek használatát. A magyar lapokban követelték a helységnevek románul 

való használatát (cenzúra). 

Végül a helységnévkutatás is teljesen lehetetlenné vált. Még a versekben is követelték a 

román helységnév használatát. 

 

egyházak helyzete autonómia nélkül 

A trianoni béke miatt csonkán maradt egyházi szervezetek ereje továbbélése nem utolsó 

sorban attól függött, hogy sikerül-e önálló magyar hierarchia alatt működni a 

továbbiakban, vagy valamely többségi nemzet egyházi szervezetébe betagolva 

autonómiáját, majd létét is folyamatosan elveszti-e?  

 

A reformátusok a törvények alapján az összes intézkedést megtették az új református 

egyházkerület megalakítására. Összehívták az egyházmegyék összesített gyûlését, 

kimondták az új Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulását és 

megválasztották az új szervezet püspökét és tisztikarát. A román jóváhagyás 20 évig 

késett, addig ugyanis hiába kérhette a kormánytól a többi egyházkerületnek és 

vezetőjüknek folyósított anyagi támogatást.  

Az ország a szentszékkel 1927-ben kötött megegyezést. A Szentszék engedélyezte egy 5. 

román görög katolikus püspökség felállítását, s így a közös román görög katolikus és 

magyar  római katolikus püspökök  tanácsában a román püspökök többségre jutottak. Így 

a konkordátum értelmében közösen kezelt (magyar katolikusok állampapírjaiból 

szervezett) Patrimonium Sacrum felett a román többségű egyházi vezetők döntöttek. 

Majd 20 évig folytattak küzdelmet a Római Katolikus Status megszüntetése és 

vagyonának elkobzása ellen, amelyet egy kolozsvári egyetemi tanár (Ghibu Onisifor) 

vezetett, s akinek e célból megjelenített munkáit a szakminisztériumok pénzén adták ki. 

(A Status jellegzetes autonóm erdélyi intézmény volt. Mint választott katolikus világi 

testület a protestáns fejedelemség idején létesült és a második világháborút követõ évekig 

állt fenn. Kezdetben egyházigazgatási feladatokat is magára vállalt.) Birtokait 

(szántóföldjeit, erdeit) már az 1921. évi román földreform csaknem teljesen 

kisajátította. 

 



A magyar egyházi iskolák is a tanügyigazgatás alá tartoztak, nem élvezték a dualizmus 

korából az egyházaknak adott önálló tanügyi igazgatás szabadságát. Az iskola 

felszerelésére, az épületre, a más vallású tanulók kizárására vonatkozó tanügyi 

rendelkezések révén 1923-24-ben felekezeti iskolák százait zárták be. Az 1920 végén 

meglévõ 1 184 magyar felekezeti iskola 1928-ra 818-ra apadt. (A Székelyföldön 

magasabb mint másutt az iskolabezárás.) 

 

A román egyházakat minden módon (pl.földosztás) elõnyben részesítették, s ezt a 

megkülönböztetést rögzíti az  egyházak közötti diszkriminációt tartalmazó 1928. évi 

kultusztörvény, az 1939-es alkotmány. Angol és amerikai protestáns missziók jegyezték 

föl az egyházi személyek bántalmazásának, bebörtönzésének, megkínzásának, 

kirablásának, internálásának rémregénybe illõ történeteit. a kulturzónának nyílvánított 

Székelyföldön megkezdték az erõszakos áttérítéseket. 

A 30-as években a székelyföldi parasztokat arra kényszerítették, hogy a kis számú 

odahelyezett, a román nemzeti egyházhoz tartozó román tisztviselõ és erõszakkal 

áttérítettek számára templomokat építsenek, minthogy román állami iskolákat is fel 

kellett építeniük. 

 

Mivel nem biztosította a Népszövetség a kisebbségi szerzõdésekben elég jól körülhatárolt 

kollektív jogok védelmére az önálló egyházi vagy területi autonómia valamilyen fokát, a 

többségi állam a finanszírozás ellehetetlenítésével, az adott kisebbségi közösséget létében 

fenyegetõ gazdasági diszkriminatív intézkedések bevezetésével, a jogvédelemtõl való 

megfosztásával, megfélemlítéssel stb bátran élhetett. Jogsérelem esetén a nemzetiségek a 

Népszövetséghez fordulhattak panaszukkal, természetesen e kísérletek erdménytelenek 

maradtak. Nemzetközi beavatkozás, tiltakozás nyílván minden intézkedésnél nem 

lehetséges!  

 

1945 utáni kisebbségpolitikai gyakorlat jellemzõi: 

Valamennyi szocialista berendezkedésû és a szovjet érdekszférába tartozó országnak a 

kisebbségpolitikai gyakorlatában hasonló módszereket alkalmaztak. A szocialista 

rendszer diktatórikus berendezkedése mindenütt eleve megkönnyítette az asszimilációs 

eszközök alkalmazását: A központi tervekkel irányított  gazdaság, kultúra szervezeti 

felépítése kizár mindenféle önszervezést, önkormányzatiságot, s a diktatúra elsõ 

intézkedéseinek célpontja éppen az önszervezõdés társadalmi formáinak; a politikai 

pártoknak, társadalmi szervezeteknek felszámolása, a szakszervezetek átszervezése és 

alárendelése a kommunista pártnak, az egyházak gazdasági visszaszorítása, 



megfélemlítése és végsősoron a felszámolása. Egyének illeszkednek be az 

adminisztratív utasításokkal irányított  vertikális rendszerbe. Ugyanakkor mindazok a 

kül- és belpolitikai folyamatok, amelyek  a szovjet vezetésben politikai változásokat 

idéztek elő (1944-1945-ben, 1947-48-ban, 1953-ban, 1956-ban, 1968-ban stb), s 

Magyarországon a keményvonalas politikusokat vagy ellenfeleiket a reformistákat 

erősítette meg, egyúttal a kisebbségi magyarság sorsának javulását illetve romlását 

eredményezték. (Vagyis a térségben az asszimilálás régi eszközei újakkal egészültek 

ki) : 

 

etnikai tisztogatások 

Az 1944. szeptember 12-i szovjet-román fegyverszüneti szerzõdés eltörölte a második 

bécsi döntést, kimondotta, hogy "Erdélyt (vagy nagyobb részét) visszakapja Románia". 

1944.szeptemberében a magyar kormány elrendelte Észak-Erdély kiürítését, az 

elõnyomuló szovjet csapatok pedig kiszorították a magyar közigazgatást. Az eredetileg 

rendfenntartás céljából alakuló kb 10 000 fõs félkatonai szervezetek, az un. Maniu-

gárdisták 6 héten keresztül rettegésben tartották Észak-Erdély lakosságát több száz ember 

brutális meggyilkolásával (pl: Szárazajtán lefejezték áldozataikat), internálással, 

könyvégetéssel stb.  

Végül Észak-Erdélyben a magyar  baloldal közvetítésével a szovjet katonai irányítás alatt 

- ez épp úgy szovjet érdek is volt - közös magyar-román kormány, Észak-Erdélyi 

Végrehajtó Bizottság néven alakult, s átmenetileg szovjet katonai közigazgatás 

bevezetésére került sor. 

  



engedmények igéretével való  megosztás,  kisebbségi vezetõk egymással való 

szembenállítása: 

A román kisebbségpolitikai diplomácia egyik fontos módszere, hogy kompromisszum 

felajánlásával megállapodik a mérsékelt politikai vezetõkkel, a radikális célok anullálása 

érdekében, majd a következõ lépésben - a kedvezõ külpolitikai helyzet beérésekor - a 

mérsékelt engedményeket visszavonja: 

1945-ben - a békeszerződések előtt, a valamiféle területi elcsatolástól való félelemben  

- kiadták a Nemzetiségi Statutumot (86/1945.számú törvény), amely 30% nemzetiségi 

lakos esetében lehetővé tette a nyelvhasználatot az igazságszolgáltatásban és a 

közigazgatásban, bár a kolozsvári egyetemmel kapcsolatosan a kétnyelvű egyetemet 

szorgalmazott. (Eközben megszünt a lehetőség, hogy a kisebbségek politikai 

panaszaikkal a Népszövetséghez forduljanak.) 1946-ban kiadták minisztertanácsi 

szabályrendeletben a törvény alkalmazásának módját, amely az előzőhöz képest máris 

némi visszalépést jelentett. Mégis 1945-46-ban magyar, német, jiddis nyelven államilag 

finanszírozott színházak jöttek lére, anyanyelvű iskolák nyíltak még a törökök és 

tatárok számára is. Az 1945. márciusában megalakuló Groza-kormány - a Magyar Népi 

Szövetség és más szervezetek kérésére igéretet tett a közigazgatási autonómia egész 

Erdélyre való kiterjesztésére, de még ugyanabban a hónapban feloszlatta a 11 észak-

erdélyi megye önszerveződésel megválasztott tanácskozó testületét. 

A baloldali Magyar Népi Szövetséget - amely ellenzett  minden Magyarország részére 

való területi visszacsatolást a megkötetendő békeszerződésben - a román kormányzati 

politika jól felhasználta úgy a belpolitikában a magyarság megosztásában, mint a 

békeszerződés előtti vitákban a nemzetközi politikában: Mig folytak a béketárgyalások, 

megbizták a szervezetet egy nemzetiségi törvény kidolgozásával, megígérték az önálló 

nemzetiségi közigazgatási terület kialakítását is a 65%-ban kisebbség lakta területekre,  

de már a békeszerződések aláírásával és az RKP választási győzelmével mindez 

feledésbe merült.  

 

közigazgatás átszervezése  

Az 1952-es alkotmány lehetõséget nyújtott a tömbben élõ székelyek számára egy Magyar 

Automóm Tartomány fölállítására. Az előterjesztéskor a pártfőtitkár Gheorghiu Dej a 

sztálini nemzetiségpolitikai gyakorlat követését jelölte meg célként. (Nem rendelték az 

autonóm terükethez Aranyosszéket, Barcaság és Moldva magyar lakta területeit.) 

Mintául az 1936-os sztálini alkotmány "szocialista területi autonómiája volt". Nem 

sejtette senki, hogy ez egyben azt jelentette, hogy ami elfogadott volt Erdély 



nemzetiségek lakta területein: a román, magyar, és a német nyelv akadálymentes 

használata, az a jövőben csak a Magyar Autonóm Tartomány területére korlátozódik.  

1960-ban N. Ceausescu beterjesztette az új közigazgatási reformot: A Magyar Autonom 

Tartomány nevét Maros - Magyar Autonóm Tartományra változtatták olymódon, hogy a 

magyarság számaránya csökkent a román lakta részek hozzácsatolásával és 

magyarlakta területek elcsatolásával. 

1967-es RKP határozat értelmében a közigazgatás újabb átalakítására kerül sor; 

megszünik a Maros-Magyar Autonóm Tartomány is. Az új beosztás csak részben felelt 

meg az 1918 előttinek; csökkentették a falvak számát, növelték a városokét. 

 

szocialista iparosítás - betelepítéssel (etnikai arányok megváltoztatásával) 

A kompakt etnikai tömböket céltudatosan fellazítja az "urbanizáció" állami 

ipartelepítéssel összekötve, amelynek során a központi szakember-kihelyezéssel 

megváltoztatják az adott város, település etnikai összetételét. A betelepülő román 

értelmiségiek, hivatalnokok, rendőrök stb különböző előnyöket élveznek (emelt fizetés, 

letelepedési segély stb). 

A 70-es években az Erdélybe telepített új gyárak szakmunkásgárdáját a Kárpátokon túli 

városokban megnyitott ipari iskolákban oktatták, ahonnan nagy számban települtek be 

az addig magyar arculatú erdélyi városokba, az új telepítésű gyárak munkaerőellátására 

létesített "blokkházakba" (lakótelepekre). Numerus clausus érvényesült a felsőfokú 

intézményekbe való bekerülésnél, munkahelyi felvételeknél. 

 

 

magyar tannyelvû iskolahálózat elsorvasztása: 

1945 után az általános és középfokú oktatás mellett a felsõoktatás is megindult. Az 1872-

ben alapított - 1918-ban románná, 1940-ben újra magyarrá tett kolozsvári egyetem 

utódjaként létrehozták a Bolyai Jánosról elnevezett magyar egyetemet, majd az ebbõl 

késõbb kiváló marosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti kart. Ugyancsak Kolozsváron 

mezõgazdasági fõiskola, zenekonzervatórium, képzõmûvészeti fõiskola, 

Marosvásárhelyen szini akadémia, tanítóképzõ és az 1948-tól szervezett csángó iskolák 

ellátására Bákóban magyar tanítóképző létesült. Mindez tiszavirágéletű volt. A 

kormányzat módszere először a kisebbségi iskolák román tanintézetekkel való 

egyesítése volt, majd egyre kevesebb magyar hallgatót vettek föl, végül a jelentkezők 

alacsony létszámára való tekintettel felszámolták a magyar tagozatokat. A bomlás 

1956-ban indult meg az elemi iskolákkal. 



Mintegy jutalmul, hogy Románia területét fölhasználhatta a Szovjetuinó a magyarországi 

megszállás elõkészítésére, továbbá egy évig, a felelõsségre vonásukig, Snagovban fogva 

tartották az 1956-os vezetõket, a Nagy Imre csoportot; 1958-ban kivonták az orosz 

csapatokat Romániából. Az 1956-os magyar forradalmi eseményeket követő politikai 

tisztogatás újabb lehetőséget jelentett az erdélyi magyar poltikusokkal, értelmiségiekkel 

való leszámolásra azon a címen, hogy azok kapcsolatba léptek a magyar 

"ellenforradalmárokkal". Az 1956-os magyarországi forradalom ürügyén több magyar 

hallgatót kizártak, vagy hadbíróság elé állítottak. 1957-ben megkezdődtek a perek. 

1958-ban bezárták a Kárpátokon túl élő moldvai csángó magyarok utolsó iskoláját is. 

1959-ben szünt meg az önálló kolozsvári magyar egyetem, ebben a kolozsvári Babes és 

Bolyai Egyetemet. egyesítő kampányban vezető szerepet vitt N. Ceausescu.  A kinzások 

és a szekuritáté szüntelen zaklatásai miatt öngyilkos lett Szabédi László tanár, majd 

Csendes Zoltán prorektor is. Megkezdték az önálló magyar középiskolák felszámolását 

is. Felére csökkentek a magyar nyelvű iskolák száma, minimálisra szorult vissza az 

anyanyelvű szakoktatás.  

 A 80-as évekre a kisebbségi iskolák a vegyes nemzetiségű iskolák tagozataivá válnak, 

ahol - a minimális osztálylétszám kikötésével (elemiben 25 fő, középsikolában 36 fő), 

megfélemlítéssel is kikényszerítették a magyar osztályok megszünését. Ugyanakkor 

ahol csak 1-2 román gyerek volt ott is megkövetelték a román osztály indítását. 

A 70-es években a középiskolák egy részét szaklíceumokká fokozták le, melynek során a 

kisebbségek nyelvén elsõsorban az alacsonyabb presztízsû szakmákban engedélyezték 

osztályok indítását.  

A marosvásárhelyi magyar tannyelvû Orvostudományi és Gyógyszerészeti Intézet 

(kezdetben a Bolyai egyetem kihelyezett tagota) az 1948-as tanügyi reformot kvetõen 

önálló lett, majd 1962-ben a "román-magyar testvériség erõsítésére" kétnyelvûvé vált. 

fokozatosan bõvítették a román tagozatot és leépítették a magyart. Míg az intézetben a 

magyar hallgatók száma 1965/66-ban 99%-ot tett ki, az 1988/89-es tanévben már csak a 

hallgatók 29,7 %-ra szorították vissza. A kolozsvári mezõgazdasági fõiskolán 1959-ben 

szüntették meg a magyar tagozatot. A kolozsvári Képzőművészeti Felsőoktatási 

intézetből és a Zenekonzervatóriumból a magyar nyelvű elmélet előadásokat az 

1985/86-os tanévtől tiltották ki, a gyakorlati képzésből már jóval hamarabb eltünt. 

 

a magyar értelmiség kiszorítása, kulturális intézetei felszámolása 

Az 1948.augusztus 3-i tanügyi reform új szakaszt jelentett a magyar tannyelvû fõiskolák 

életében. A Bolyai egyetemrõl távozni voltak kénytelen a nem román állampolgárságú 

tanárok, az új tanárokat a középiskolákból, tudományos intézetekbõl, a kulturális élet 



különbözõ posztjáról emelték be az oktatásba. 1950 tavaszán kezdtek hozzá a romániai 

magyar kulturális és tudományos élet (a Bolyai-Egyetem, a kolozsvári Állami Magyar 

Színház, a magyar művészeti intézetek, az Írószövetség stb)  sajtóban folyó "marxista" 

bírálatához, ennek során felvetették ezek önállóságának megszüntetését, majd 

megtörtént az egyesítés a hasonló román intézményekkel. A korábban önálló magyar 

zenei és képzőművészeti akadémia ugyanis a román akadémiák tagozataként maradt 

meg, a szíművészetit pedig Marosvásárhelyre helyezték át. (Megkezdik a magyar 

intézményekkel együtt a magyar értelmiséget is kiszorítani a hajdani fővárosból, 

Kolozsvárról.) 

1953-tól újabb magyar tannyelvű főiskolákat zártak be, az autonóm területet kivéve 

Erdélyből lassan eltűntek a kétnyelvű feliratok magyarországi lapok, folyóiratok, 

könyvek, visszaszorult a hivatalokból a magyar nyelv használata. 

1968-as csehszlovákiai események - ahová a magyar katonáknak is be kellett vonulni, 

hogy "internacionalista segítséget nyújtsanak" (de Románia távol maradt a 

beavatkozástól) - megint a magyarság sorsának átmeneti javulását hozta (1972-ig): 

Megalakult a Kritérion, új lapok, folyóiratok indultak, kétnyelvű feliratok jelentek meg. 

 

 

párton belüli tisztogatás, káderpolitika 

1952-re eldől a román kommunista párton belüli hatalmi harc: Gheorghiu-Dej 

poziciójának megerősödésével ki lehet szorítani a párt alapításában érdemeket szerző 

kisebbségi politikusokat: Kizárják a pártból az un. "moszkvai vezetőséget", köztük a 

magyar származású Vasile Lucat (Luka László), a zsidó Ana Paukert. Ezzel 

összefüggésben több nagy hírű tanárt (Szabó T. Attilát, Jakó Zsigmondot) eltávolítottak 

az egyetemről, többeket ahivatalokból tettek ki, egyetemistákat zártak ki vagy 

tartoztattak le. Az 1956-os magyarországi események kapcsán több tanárt és számos 

diákot állítottak törvény elé és ítéltek el 10 és 20 év közötti elzárásra vagy 

kényszermunkára. 

Az 1980-as évektõl radikálisan felgyorsult a "kádercsere": a magyar nemzetiségű 

városi és megyei párttitkároknak, néptanácsok vezető tisztviselőinek, 

vállalatigazgatóknak, a katonaság, rendőrség, állambiztonság magyar tisztjeinek 

felváltása román nemzetiségűekkel. A magyar nyelvű iskolák vezetésének 

románosítása a következő lépés az 1980-as évektől: 1984-87 között a magyar 

nemzetiségű iskolaigazgatók felét menesztették, és helyükbe románt neveztek ki. 

Ehhez hasonlóan a magyar nyelvû kulturális intézmények élére magyarul nem tudó 

románokat neveztek ki.  



 

  

egyházak megtörése 

1947-ben a román állam felmondta a Szentszékkel 1927-ben kötött megegyezést, majd 

1948-ban a görög katolikusokat a görögkeletiekkel való egyesülésre kényszerítette. (A 

másfélmillió románt számláló görög-katolikus egyházat 1948-ban rendeletileg az 

ortodoxiába olvasztották, a görögkeleti egyház vezetőit kicserélve pedig mindenben az 

állami törekvéseket szolgáló hierarchiát hoztak létre) 

Az állam az 1950-ben hozott vallásügyi törvény alapján az erdélyi területeken csak a 

gyulafehérvári püspök joghatóságát ismerte el, a másik három püspökséget 

főesperességnek tekintette. Az egyházi kinevezésekbe messzemenő beleszólást biztosító 

statutumot akartak kikényszeríteni. Az e törekvéseknek ellenálló Márton Áron püspököt 

1949-ben letartóztatták, amit az egyházi előljárók sorozatos bebörtönzése követett. 

A református egyház vezetése 1949-ben megkötötte az állammal az egyezményt: Így 

legmagasabb rangú egyházi és világi elõljáróikat (püspökök, fõgondnokok, esperesek), 

több jelõlt közül az állam választotta ki. Mindez azt eredményezte, hogy számos fontos 

pozícióban a hatalomtól függõ emberek  jutottak. 

Feloszlatták az oktatásban nagy szerepet vállaló szerzetesrendeket, megszüntették a 

római katolikus egyház gazdasági és kulturális ügyeit intéző, évszázadokon át önálló 

anyagi alapokkal rendelkező Status működését. 

Egy jellemzõ eset: 1972-ben, elhúzódó tárgyalássorozat után a World Reformed Alliance 

20 000 bibliát ajándékozott a romániai református egyháznak; ami aztán román 

raktárakba került, majd 1984-ben a brailai papírgyárban WC-papírrá dolgozták föl. 

(Romániába semmilyen magyar nyelvû könyvet, folyóiratot nem lehetett átvinni a 

határon, még a Románia útikönyvet is elkobozták, így fiatal katolikusok a 70-es években 

hátizsákokban csempészték be a bibliát.) Az egyházi sajtó gyakorlatilag nem létezett. 

A nyolcvanas évektõl zárt számot (numerus clausus-t) próbáltak rákényszeríteni úgy a 

református, mint a katolikus papképézésre, hogy ezzel is csökkentsék számukat. 

 

 

 

3.12/       S z e r b i a,   J u g o s z l á v i a 



 



 
 
A XII. század végén kialakuló, és a XIV. század elején - Dusán cár idején - elsõ  

fénykorát élõ szerb állam 1459-ben vált a Török Birodalom részévé. A török hódoltság 

alá került  balkáni területeken a népesség többszörös kicserélõdése, állandó mozgása 

révén bonyolult etnikai, vallási összetételûvé vált. A XIX. század elsõ felében kitörõ két 

szerb felkelés (1804,1815) következtében a Belgrád (kb 100 km-res) környékén 

szétterülõ szerb fejedelemség autonómiát kapott a szultántól 1830-ban. Néhány városban 

még megmaradt a török helyőrség, egyébként azonban az Obrenovics házból való 

Milos korlátlan ura volt fejedelemségének. Az 1842-ben hatalomra jutó Karagyorgye-

utód Sándor tehetséges minisztere volt Ilja Garasanin, aki 1844-ben tervezetét 

(Nacertanije) egy szerbek vezette délszláv állam létrehozatalára: Elképzelése szerint az 

Oszmán Birodalom hamarosan felbomlik majd, ezért először ennek délszláv területeit 

kell majd bekebelezni. ez elsősorban orosz segítséggel valósulhat  majd meg, békésen 

vagy fegyveresen. Az így megerősödött szerb állam magyobb reményekkel igényelheti 

a Habsburgok délszláv területeit, ha a nemzetközi helyzet kedvezőre fordul.102 Az 1877-

78-as orosz-török háborút lezáró 1878-as berlini kongresszus elismerte az önálló 

Szerbiát, amely a két balkáni háborút és az I.világháborút lezáró békék következtében 



négyszeres területi növekedést ért el. Sokat köszönhetett hatalmas támogatójának, 

Oroszországnak: 

A pánszláv mozgalom fölhasználásával Oroszország tevékenyen vett részt az 

I.vilgáháború kirobbantásában: A háborút megelõzõ években Hartwig báró, belgrádi 

orosz követ 45 000 frankot juttatott az Ujedinjenje ili Smrt nevû titkos pánszerb 

alakulatnak. Voja Tankovics parancsnok pedig 1914. július 19-én Hartwigtól 15 000 

frankot kapott azért a kéthetes kiképzésért, amelyben Gavrilo Principet  - Ferenc 

Ferdinánd leendõ gyilkosát részesítette. (Tankovics revolverkezelésre és célbalövésre 

tanította Principet.) Mig 1908-ban (Bosznia-Hercegovina anenktálásakor) II. Miklós 

megtagadta Pasicstól Oroszország aktív támogatását a monarchia ellen, mert még 

Oroszország nem készült föl a háborúra, most Oroszország azonnal Szerbia mögé állt. 

Hartwig Dimitrijevics-Apis ezredesnek - a "Fekete Kéz" titkos szervezet nagymesterének 

- rendelkezésére bocsátotta katonai munkatársait: Atamov ezredest és Werchowsky 

századost.  

Az orosz-szerb titkos kapcsolatokra vet fényt Spalaikovicsnak, a szentpétervári szerb 

követnek 1914. július 22-én Pasicshoz intézett sürgönye: 

"...Sazonov sürgeti katonai elõkészületeinket. Óvakodni kell nyilvános tüntetésektõl az 

orosz elõkészületek befejezéséig..." - A július 24-i orosz minisztertanácsi ülést követõen, 

Spalaikovics már az orosz katonai erõk kétharmadának mozgósításáról táviratozik, s az 

orosz kívánságokról: 

"Sazonov kívánsága, hogy az ultimátumra adandó válaszunk békülékeny hangú, de 

elutasító legyen... A cár kívánsága, hogy azonnal mozgósítsunk, de ha Ausztria megkezdi 

az ellenségeskedést, hadseregünk ellenállás nélkül vonuljon vissza, hogy haderõnk 

sértetlen maradjon....(stb)". A monarchia ellenes 1912. márciusi szerb-bolgár titkos 

megegyezést követte az 1914. évi orosz-román titkos megállapodás. Mintaszerû 

propagandagépezet segítette a szerb, román érdekek közzétételét a nyugati sajtóban. 

1912-ben kétszer találkozott Take Jonescu a bukaresti orosz követségen Miklós 

nagyherceggel, hogy orosz pénzen felbérelje az osztrák ellenes propaganda 

megszervezésétre. Párizsban Izwolszky orosz nagykövet orosz pénzen mindent 

elkövetett 1909-től, hogy megvásárolja a francia sajtót a monarchia ellenes agitatív 

cikkek publikálására. Köztük van André Tardieu - a későbbi miniszterelnök is - aki 

ekkor a Temps külpolitikai rovatát szerkeszti. A háború éveiben megjelentetett 

hátborzongató tudósítások a párizsi szerb követségen vagy a Temps és az Agence des 

Balkans szerkesztőségeiben íródtak... 102  

 



Szerbia és Montenegro fennhatósága alatt a szerbeknek csupán 55%-a élt, míg 45%-a  a 

török idõktõl települt be a Szávától és a Dunától északra fekvõ területekre, 

Horvátországba, Szlavóniába illetve a Drinától nyugatra Bosznia-Hercegovinába. A tarka 

etnikumú és vallású Szerb-Horvát-Szlovén Királyságban (1929-tõl Jugoszláv 

királyságban) a nem szerbek (m a g y a r,  n é m e t,  m a c e d o n,  a l b á n,  r o m á n,   

t ö r ö k,  o l a s z,    z s i d ó,  e g y é b)    aránya 62,2%-ra emelkedett. 

Az új délszláv állam képviselõi csak hosszas huza-vona után írták alá a Saint-Germain-i 

béke kisebbségvédelmi határozatait és 1920-ban ideiglenes törvényként léptették életbe: 

Ez többek között nemzetiségtõl független törvény elõtti egyenlõséget és hivatalviselési 

jogot biztosított. A kisebbségek saját költségükön jótékonysági, vallási,  jóléti 

intézményeket, iskolákat és más nevelõintézeteket alapíthattak és tarthattak fenn. 

Biztosították az elemi iskolában az anyanyelven történõ oktatás szabadságát. 

Az 1921-es alkotmány (akárcsak az 1923-as románalkotmány) megszüntette a - 

monarchia idején mûködõ - horvát szabort (nemzetgyûlést), a szlovének 

tartománygyûlését, az újvidéki nemzeti tanácsot, és meg sem emlékezett a nemzetiségi 

kisebbségekrõl. A gyakorlatban a következő intézkedéseket hozták: 

 

manipulált népszámlálás: 

Az utolsó, nemzetközi szinten is hitelesnek elfogadott népszámlálás az 1910. évi volt a 

Kárpát-medencében (amint arról már említés történt), azt követõen az utódállamokban 

alkalmazott megfélemlítés, illetve különbözõ statisztikai manipulációk miatt igazán 

megbízható adataink nincsenek a térség etnikai viszonyaira (Ezért különböznek a 

hivatalos adatoktól a becsültek.) A szerbesítõ politika érvényesült a statisztikában is, már 

az 1921-es népszámlálás idején is. Nem került sor a népesség nemzetiség szerinti 

összeírására, hanem csak az anyanyelvre kérdeztek rá, hiszen így a szerb-horvát nyelvi 

kategóriába lehetett sorolni a szerbeket, crnagoraiakat, horvátokat, muszlimokat, illetve a 

macedónokat is. 

 

telepítés, határsáv betelepítése, földreform tulajdonelvonással - etnikai arányok 

megváltoztatása 

A tisztviselõk mellet a magyar földesurakat tekintették leginkább a magyar gondolat 

hordozóinak, így letartóztatásokkal, különbözõ atrocitásokkal akarták elérni, hogy maguk 

elhagyják a földjeiket. A nagyobb földbirtokok azonnal állami kisajátítás alá kerültek és 

már 1919-ben elkezdték a szerb dobrovolyácok letelepítését. (A dobrovolyác önkéntes 

tulajdonképpen olyan délszláv, aki az osztrák-magyar hadseregben szolgált és a 

világháború folyamán átszökött, hogy a szerb hadsregben vagy az oroszban harcoljon a 



hajdani bajtársai ellen.) A földbirtokra telepített dobrovolyácoknak a hatósági biztosok a 

földbirtokos mezőgazdasági szerszámait, fajállatait, bútorait is kiutalták. Hiába 

tiltakozott pl.  a bácskai mezőgazdasági egyesület amiatt, hogy a dobrovolyác a 

fajállatot levágja és ezzel nagy kárt okoz, a szerb jegyzők szükségesnek tartották ezt az 

eljárást.103 Az 1920-as években lefolytatott földreform keretében a határmenti 40 km-

res körzetbe szerbeket telepítettek, természetesen ezek a telepek "határvédelmi célokat" 

is szolgáltak. A határtól 50 km-res sávban nemzeti kisebbségek csak a bel- és 

hadügyminiszter előzetes engedélyével szerezhettek földet vagy ingatlant. 

 

A leginkább vitatható területekre illetve a városokba szerb hivatalnokokat költöztettek be. 

(Koszovóba, Macedóniába, Baranyába, Bácskába és a Bánátba) városaiba is szerbeket 

költöztettek, illetve telepesfalvakat hoztak létre. 

 

A többnyire idegen nemzetiségû és a volt "uralkodó nemzetekhez" tartozó földesurak 

(németek, magyarok, olaszok, törökök, és az egyházak) nagybirtokainak felosztásával 

fõleg szlávokat juttattak földhöz. 1940-ig a Vajdaságban és Szlavóniában több mint 200, 

a Bánátban több mint 100 telepes falu épült. 

Az új tulajdonosok nem ritkán bérbeadták földjeiket a földosztásból kizárt magyaroknak 

és németeknek, mivel egy 1919.évi minisztertanácsi rendelet a "rendezetlen 

állampolgárságú" nem-szlávokat  kizárta a földosztásból. 

A Jugoszláviából Amerikába kivándorlók 1/3-a vajdasági német középbirtokos, és 

magyar, román zsellér volt (kb 60 000fõ), akik kimaradtak a földosztásból. 

 

 

 

közalkalmazottak lecserélése 

hûségesküvel, nyelvvizsgával, (betelepítés) 

Már 1918-ban súlyos jogsértések érték a délvidéki magyarságot, amikor a terület jogilag 

még Magyarország szerves része volt, de a megszállók katonai igazgatása alá került. 

Államellenes szervezkedés vádjával súlyos börtönbüntetésre itéltek köztekintélynek 

örvendõ személyeket, megkezdõdött a föld-, és vagyonkisajátítás, a pénz méltatlan 4:1 

arányú beváltása. 

A magukat magyarnak valló állami alkalmazottak, értelmiségiek túlnyomó többsége 

megtagadta a hűségeskü és a nyelvvizsgák letételét. Állásukat veszítve Magyarországra 

költöztek. Többeket - főleg lelkészeket - később utasítottak ki. (kb. 50 000 fő vándorol 

át az anyaországba.) A városi és községi polgármesteri hivatalokból - nyugdíj és 



végkielégítés nélkül - elbocsátották a német és magyar tisztviselőket arra hivatkozva, 

hogy nem beszélik elég jól az államnyelvet. (Helyükbe természetesen szlávokat 

helyeztek.) Jobb esetben a déli - szlávok lakta - vidékekre helyezték őket át.  

 

nyelvhasználat 

A 20-as években a délvidéki városok kávéházaiban, vendéglõiben, közintézményeiben, 

üzleteiben táblákat helyeztek el ezzel a felírással: "aki nem beszéli az államnyelvet, az 

ellensége az országnak". Jellemzõ a megfélemlítettségre, hogy ezeket a táblákat 

kiakasztották olyan üzletekben is, ahol a tulajdonosok a legszükségesebb szavakon kivül, 

nem tudtak szerbül vagy bunyevácul. Magyar cégtábla természetesen nem volt kitéve, 

csupán néhány színmagyar lakta községben vagy Horgoson, topolyán, Csantavéren. 

Szabadkán a magyarpárti ügyvédek, orvosok cégtábláját éjszaka lemázolták, tönkretették, 

mignem a tulajdonosa beszedte, és nem tett ki helyébe újat. de hasonló volt a helyzet 

Zentán, Zomborban, és a Tisza-menti falvakban is. 1925-ben a német párt 5 képviselõje 

jelentette csupán a parlamentben, hogy kisebbségiek is élnek a délszláv államban. 

Schumacher Sámuel a közoktatás vitájában a következõket mondta: 

"Községemben, mely tiszta német lakosságú és amelyben mindig tiszta német volt az 

oktatási nyelv, a község tizenegy tanítója közül csak négy tud németül, Ily módon 

elképzelhetõ, hogy a tanítási eredmény egyenlõ a nullával. ..Észtországban a 

nemzetiségeknek oktatásügyi autonómiája van. A háború elõtt is volt erre példa 

Magyarországon, ahol fennállt a szerb nemzeti egyházi iskolai autonómia. Ennek kétszáz 

éves története van. Nemcsak szerb nemzeti iskolák voltak Magyarországon, hanem szerb 

tanítóképzõ intézetek is Zomborban, Pakracon és Karlovcin. Ezenkivül két szerb 

gimnázium és számos felső leányiskola volt. A magyarországi szerbek nagy alapok 

felett rendelkeztek iskoláik fenntartására. Magyarországon a németeknek is megvoltak 

az iskoláik... A nemzeti kisebbségek teljes iskolai autonómiát követelnek, amilyen a 

szerbeket kétszáz éven át megillette Magyarországon..." 104 

1929-ben Szabadka polgármestere Osztoics Szelimir -nyugalmazott tábornok - lett, aki 

azért bocsátotta el az egyik hivatalnokát, mert meghallotta a folyosón egy ismerõsével 

magyarul beszélni. Az elbocsátott embernek hivatalos írást adott arról, hogy azért 

vesztette el állását mert magyarulmert beszélni. Az ügy a Népszövetség elé került, de 

természetesen ennek a panasznak az orvoslására sem tett a szervezet semmit. 105 

 



közigazgatás átszervezése: 

A nem szerb (vagy délszláv) etnikai tömböket az 1922-ben létrehozott, új közigazgatási 

beosztással darabolták föl (ld. Csehszlovákiát és Romániát), és csatolták a szomszédos 

szerb többségû területekhez. Az albán tömböt 6 szerb-macedón többségû körzet között 

osztották föl, a magyar Tiszavidéket pedig Belgrádhoz csatolták annak az érdekében, 

hogy a délszláv etnikum mindenhol túlsúlyba jusson. (Késõbb a bánságok kialakításánál 

ugyan ezen elvet alkalmazták.) Engedményeket csak a fenyegetettség árnyékában tettek. 

Ennek tekinthető, hogy 1939-ben autonóm Horvát Bánságot állítottak föl. 

 

a terület ipari fejlesztésének visszafogása, szerb munkásság betelepítése 

1921-ben Szlovénia után a Vajdaság volt a legiparosodottabb tartomány. A szláv elem 

térfoglalása tulajdonképpen a huszas évek elején kezdõdött meg és ebben az idõben 

kezdték meg a magyarság kiszorítását a gazdasági poziciókból. A nyilvános számadásra 

kötelezett vállalatok nacionalizálását megkezdték, s az új  vezetésbõl a magyarság 

kiszorult: Egymás után hozták a szerb-horvát, szlovén, bosnyák, dalmát tisztviselõket, 

akik mindig jobban kiszorították a magyarokat a kenyérkereseti lehetõségekbõl. Sokkal 

több bajt okozott a szerb pénzügyigazgatóságoknak azon eljárása, amellyel az állami 

jövedéki kereseti helyekről kiszorították a magyarokat. Valóságos harc folyt egy-egy 

italmérési jogosítványért és az ugynevezett "licsno pravo" olyan helyzetet teremtett, 

hogy a kétségbeesett emberek letagadták magyarságukat, hogy kenyerüket 

megkereshessék. A dohánytőzsdéket is elvették. "az emberek megtanulták mit jelentett 

az a Kollonich biborosnak tulajdonított mondás, hogy a magyarokat előbb szegénnyé, 

azután szolgává kell tenni."106 Az ipar és közlekedés fejlődése fokozatosan lelassult, 

hiszen a megbízhatóbbnak tartott szerb területek prioritást élveztek, továbbá az itt 

alkalmazott magas adókulcs elriasztotta a befektetőket. Egyes tőkéseket arra késztettek,  

hogy vállalatukat Ószerbia területére költöztessék. 

A német és zsidó tulajdonban lévõ ipari és kereskedelmi vállalalatokat szerb munkások 

alkalmazására késztették. 

 

adózás, adóbehajtás 

Az adókulcs országrészenként változott, s a Vajdaságban a termelõ tevékenység minden 

ágában általában négyszerese volt a szerbiainak. A szerbek éveken át felgyülemlett 

adóhátralékát rendszerint elengedték, míg a nemzetiségek esetében azonnali végrehajtást 

rendeltek el. 

 

hitelélet "nemzetiesítése" 



A bankok nagy részét - a magyar és német vezetõk lecserélésével - megszüntették vagy 

szerb bankokba való beolvadásra kényszerítették. 

 

 

iskolák csökkentése, tanítók elûzése, kisebbségi értelmiségiek számának visszafogása 

Megkezdõdik a magyar oktatási és kulturális intézmények vagyonának kártérítés nélküli 

elkobzása az egyházi iskolák államosítása, a magyar tanerők elbocsátása vagy 

áthelyezése: A tanárokat többnyire arra hivatkozva bocsátották el, hogy nem tudják az 

államnyelvet; később pedig tanárhiányra hivatkozva bezárták a magyar iskolák egy 

részét. 

A névelemzési törvény értelmében nem vallhatták magukat magyarnak és nem járhattak 

magyar tannyelvű iskolába a szláv és a német nevüek, még akkor sem, ha csak 

magyarul tudtak, és családjuk már több nemzedéken át magyarnak tartotta magát.  

A magyar anyanyelvû egyetemi hallgatók aránya negyede-fele volt a magyarság országon 

belüli arányának. A félmilliós magyarságnak csupán egy ezreléke szerzett diplomát a két 

háború közötti idõszakban: Hiányzott a magyar tanár, lelkész, orvos, állatorvos, 

gazdasági és mezõgazdasági szakember. A friss diplomások gyakran csak a délszláv 

vidékeken juthattak álláshoz.  

Jellemzõ, hogy a magyar lakta vidékektõl távol, Belgrádban(!) nyílt meg az elsõ magyar 

tanítóképzõ 1934-ben. 

 

egyházak helyzete autonómia nélkül 

A magyarság a jegyzõi önkényeskedéseket szótlanul tûrte, és csupán a katolikus papság 

volt az, amely már az elsõ években szembeszállott e hatalmi visszaélésekkel, és a 

fiatalabbak nem tartva veszélyektõl informálták a történtekrõl a magyar sajtót. 

Az aktív katolikus és protestáns lelkészeket zaklatták, bebörtönözték, kiutasították. Nem 

lévén önálló magyar püspökség, 1927-tõl a magyar katolikus egyházközségekbe is 

horvát nyelven prédikáló papokat irányítottak. 

 



Kisebbségi helyzet a szocialista Jugoszláviában: 

1945-ben a Tito vezette hadsereg uralta országban a jugoszláv kommunista párt nyeri a 

választásokat és az 1946-ban kihírdetett alkotmánnyal megindul a proletárdiktatúra 

kiépítése. Az 1945-ös adatok szerint megsérült vagy tönkrement a háborúban a 

lakásalap negyede, az ipar kétötöde elpusztult, utak vasutak, hidak semmisültek meg. A 

háború során 530 000 embert telepítettek ki, 320 000-et internáltak, 270 000-et küldtek 

kényszermunkára. 

Az erõsen központosított hatalmi szerkezetû - diktatórikus -  szocialista rendszerben a 

kisebbségek  kiszolgáltatottságának határt csak a legfelsõbb politikai akarat szab - amint 

ezt már az elõbbiekben Románia esetében láthattuk. 

Ez így volt Jugoszlávia esetében is. A második vagy titóinak is nevezett Jugoszlávia 

alapjait az Avnoj 1943-ban megtartott ülésén határozták meg. Az elõzõ 25 év tapasztalata 

alapján föderatív alapon kívánták átszervezni a délszláv országot, egyenjogúságot ígérve 

szerbnek, horvátnak szlovénnek, macedónnak és montenegróinak, beleértve a 

kisebbségeket is. Annyi föderális egységet terveztek, ahány nemzet volt érintve, Bosznia-

Hercegovina kivételével. Az ország 6 köztársaságból és két autonóm tartományból állt. A 

föderáció alapelvei között ott szerepelt a népek önrendelkezési joga, beleértve az 

elszakadás vagy a más népekkel való egyesülés jogát is. A kisebbségi magyarokkal 

való viszonyra nyilván kihatott Magyarország helyzetének alakulása a szovjet táboron 

belül, különösen a jugoszláv-szovjet elhidegülést, a testvérpártok közül a Jugoszláv 

Kommunista Párt 1948-as kizárását követően. Az un. "kirakatpolitika" jegyében az 

alkotmányban, törvényekben megfogalmazva széles jogokat ígértek, de gyakorlati 

megvalósításukra nem vagy alig került sor. Ebben az időszakban hozták létre e politikai 

irányvonalnak megfelelően a kisebbségi magyarok  között csak "hivatásos magyar"-nak 

becézett réteget. Csakhogy ezeknek -  az értelmiségiek kimutatásakor - legfeljebb 

statisztikai jelentőségük volt, de ha valójában megpróbáltak érdeket védeni - 

áthelyzeték vagy elbocsátották őket. 

  

 

etnikai tisztogatások, menekülés 

Tito fõparancsnok 1944.október 17-én írta alá a "katonai közigazgatás" (ami az adott 

viszonyok között egyenlõ volt a törvényen kivüli állapot) bevezetésérõl szóló rendeletet 

Bácska-Bánát-Baranya térségre. 

A magyar és német csapatok visszavonulása után a magyarlakta falvakba érkezõ 

jugoszláv hadsereg - "megbosszulandó az 1942-es un. bácskai vérengzést" - szörnyû 

kínzásokat, tömeges kivégzéseket - követtek el nyílván a megfélelmlítés és a kisebbségi 



magyarság potenciális vezetőinek félreállítása céljából: Sok helységbe - így Bezdánba 

is - kész halállistákkal érkeztek, amelyeken feltüntették azok nevét, akik a 

Magyarországhoz való visszacsatolás időszakában  bármilyen gazdasági (pl.gazdaköri 

elnök), egyházi, kulturális stb tisztséget betőlttöttek, vagy a közvélemény formálói 

voltak. Tömegesen tartóztatták le a horvátokat éppúgy, mint a magyarokat. A 

megtorlásban áldozatul esettek számát illetően pontos adataink nincsenek 20-40 000-re 

becsülik a számukat. (Ebből dokumentumokkal bizonyított  

20 000 áldozat.) 

Mintegy 330 000 német menekült Németországba és 30 000 magyar Magyarországba 

(köztük az 1941-ben odatelepített csángók, székelyek is.) 

 

táborok, börtönök 

1944 októberében kezdődött meg a németek és magyarok táborokba gyűjtése; a 

mintegy 41 vajdasági munkatáborban 140 000 német és többszáz magyar dolgozott. 

Igen jelentős volt az itt odaveszett németek száma. A munkatáborokat 1947-48-ig 

működtették. A szovjet-jugoszláv kapcsolatok elhidegülését követően 1948-49-ben újra 

sok magyart börtönöztek be. 

 

a közigazgatás átszervezése 

Vajdaság autonóm tartományi státust kapott Szerbián belül. Területi összetétele 

megváltozott: a Horvátországhoz csatolt Drávaszög (Dél-Baranya) helyett a főleg szerb 

lakta Szerémséget rendelték hozzá. 

Az önigazgatás kiépítésével már az 50-es évektõl megkezdõdött a helyi (köztársasági, 

tartományi, községi) központok kialakulása, amely azonban a 80-as évek végére a 

szocialista gazdasági szervezettségben az egymástól való  elzárkózáshoz, 8 önálló 

gazdasági egység létrejöttéhez vezetett. Az 1989-ben elfogadott új szerbiai alkotmány 

egyértelműen Szerbia alá helyezte Koszovót és a Vajdaságot, felszámolva 

autonómiájukat. (A Vajdaságban ez az autonómia természetesen meglehetősen formális 

volt eredetileg is, hiszen a szláv lakosság túlsúlya miatt ez elsősorban a szerbek 

autonómiája volt.) 

 



betelepítés 

1944-48 között 40 000 délszláv, fõleg szerb telepes család között osztottak földet 

Vajdaságban és Szalvóniában, főleg az egykori német vagy egyházi (főképp római 

katolikus) vagyonból. 

A beáramlás délrõl folytatódott: még 1953-71 között is több mint félmillióan költöztek be 

a Vajdaságba, majd újabb szerb menekülthullámot váltott ki az 1991- ben kezdõdõ 

polgárháborús idõszak, végül napjainkban (1999) a koszovói háború. (Becsült adatok 

szerint legalább 350-400 000 fõ települt be a Vajdaságba délrõl.) 

 

egyházak kiszorítása 

Az egyházakra nehezedõ nyomás hasonló volt mint a Szovjetunióban. 1944-45-ben 

koholt vádak alapján gyilkoltak - valamennyi egyházhoz tartozó - papokat. Késõbb a 

"jugoszlávsággal" szemben nemzeti kötõdésük kifejezése miatt üldözték õket. A 

hitoktatást felszámolták, a párttagsággal összeférhetetlen volt a vallásgyakorlás. 

Természetesen a kisebbségekkel szemben ezeket - besúgások alapján - szigorúbban 

alkalmazták. Mivel már 1918-ban is az önálló hierarchiájú magyar katolikus egyház 

hiánya okozott problémát, a magyar községekbe küldött horvát nyelven és szellemben 

prédikáló papok nem lehettek a nemzeti identitás védelmezői. A református 

gyülekezetek pedig - történeti okoknál fogva - e területen kis számúak. Csak a 

nyolcvanas évek végén nevezett ki a pápa a bácskai és a bánáti püspöki székbe magyar 

lelkészt. 

 

 

a terület ipari fejlesztésének visszafogása 

A többi országrésztõl jelentõsen lemaradva 1948 és 72 között a Vajdaság évi össztermék 

növekedése 5,1 - 6,2%-os volt. Az egész magyar többségû Észak-Bácska - 60 éven át, 

1918-tól az 1970-es évek közepéig visszamaradt a gazdasági fejlõdésben. A 70-80-as 

években az egy fõre esõ ipari beruházás a tartományi átlag körül mozgott, ennél jobb volt 

a helyzet a mezõgazdaságban. A munkanélküliek száma a 80-as években jobban 

emelkedett mint más tartományokban. Mindennek következménye az ingázás,  

kivándorlás. 

 

 



anyanyelvi iskolázás, iskolai képzettség, értelmiség helyzete 

A magyar nyelvû általános iskolai oktatás már 1945-ben újraindult, megnyíltak a 

gimnáziumok, tanítóképzõk. A vajdasági egyetem 1954-ben létesült, 3 év múlva már  a 

magyar tanszék is megkezdte munkáját. (Újvidéken létesítették, ahol elenyészõ magyar 

környezet volt - Szabadka helyett. 1969-ben Hungarológiai Intézet nyílt, a szlovák és 

ruszin kisebbség is hasonló kedvezményekben részesült. 

A népesség fogyása, asszimiláció következtében az 50-es évektõl az általános iskolák 

száma folyamatosan csökken. Ma többnyire  csak magyar tagozattal is rendelkezõ területi 

iskola van a Vajdaságban. A korábban önálló igazgatású magyar iskolák jelentõs részét 

az 50-es évektől fokozatosan összevonták a szerb-horvát tannyelvű iskolákkal, s a 

tanulók nagy része szerb-horvát tagozaton tanul tovább. (A gyermekek mintegy 25%-a 

nem anyanyelvén tanul tovább.) Az iskolaépületek régiek, korszerütlenek.  

Az ösztöndíjak és diákotthoni helyek elosztásánál a vajdaságiak és különösen a 

kisebbségiek évtizedeken át hátrányos helyzetben voltak a montenegróiak és a 

boszniaiakkal szemben. A Vajdaság egyetemein és fõiskoláin olyan idegen mentalitású 

és nagy létszámú értelmiségi vezető réteget képeznek, akik nem térnek vissza a déli 

területekre, hanem ott helyben letelepedvén a gazdasági és közigazgatási poziciókba 

bekerülve súlyosbítják a kisebbségek (magyarok, szlovákok, románok stb.) 

diszkriminatív helyzetét. 

 

Igen magas a szakképzetlen munkások száma, rossz a szellemi és fizikai arányszám is a 

jugoszláviai átlaghoz képest. A többi tartományhoz képest nagyon alacsony a 

középiskolát és az egyetemet végzettek száma. Az 1981-es adatok szerint az egyetemet 

és középiskolát végzett magyarok száma fele a jugoszláviai átlagnak.  

 

 

népességfogyás 

1961 óta a jugoszláviai magyar kisebbség fokozatosan fogy. Ennek okai között nem csak 

az alacsony születésszámot, az ösztönzött vegyesházasságot, a munkahely váltás miatt 

elvándorlást, hanem az önálló hierarchiájú egyházszervezetet, az anyanemzettől való 

távoltartást, az anyanyelvi iskoláztatás fokozatos visszaszorítását, a magyarság 

önszerveződéséhez szükséges gazdasági erő hiányát, illetve az ezt kizáró 40 év 

központosított politikai szervezettségét is fel kell sorolni. 

Észak-Vajdaságban - Biacsi Antal kutatásai szerint - a hatvanas évek közepétõl 

folyamatosan csökken a magyarok száma. Míg 1948 és 1991 között Vajdaságban 

csaknem 23%-kal növekedett az összlakosság száma, addig az ittélõ magyaroké 21%-kal 



csökkent. A vegyes házasságból születő gyerekek esetében, amennyiben az egyik szülő 

magyar, a gyermekek 45 %-ban a nem magyar szülő nemzetiségét választották, 29, 2 % 

a magyar szülővel azonosult, míg 20,4 % jugoszláv lett. (A "jugoszlávok" új, a II. 

világháború után bevezetett nemzetiségi kategória, ahogy nő a jugoszlávok száma, úgy 

csökken főleg a nemzeti kisebbségek száma.) 

 

 
Nemze-      1948.  1953. 1961. 1971. 1981. 1991.        index 
tiség                   1991/1948 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Szerb      50 422 59 882 54 864 55 780 54 423 56 792        112.63% 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Magyar        26 131 25 608 23 858 21 709 18 939 16 857          64,51%  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jugoszláv        -              620 171       2 403      8218      8 655      1395.97% 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Horvát  8 099  7 472            7 835  6 161  5 367   3 715         45.87%  

 

1981-ben 385 000-ren vallották magukat magyar nemzetiségüeknek. A gazdasági 

fejletlenség és lemaradás, mind pedig az iparosodás és városiasodás folyamata tovább 

segíti az asszimilációt, ha e makrogazdasági folyamatot megállítandó az etnikum 

önigazgató szervezete (saját egyházi hierarchia, autonóm kisebbségi közigazgatás, 

finanszírozott kulturális szervezetek, ösztöndíjrendszer) nem jöhetnek létre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.POLGÁRJOGI HARCCAL A TERÜLETI AUTONÓMIÁÉRT  

    NAGY BRITANNIÁBAN 

 



A XIX. századot szokták a nemzetállamok korának is nevezni. Azonban azzal a 

folyamattal együtt, amelyik a többségi nemzetek nyelvének, kultúrájának - mint 

összetartozás tudata elemeinek - fejlesztését indítja el, egyben felébred a kisebbségi 

nemzetekben is a vágy az önmegismerésre (saját történelem írására), saját nyelve, 

szokásai, kulturális értékei elismertetésére. 

Diószegi István107 történész a múlt századi nemzetiségi politikai gyakorlatot vizsgálva 

Európában 4 fokozatot különböztet meg:  

1/ diszkriminatív (hátrányosan megkülönböztető): 

A lakosság egy csoportját nemzetisége vagy vallása alapján kizárják az                   

állampolgári jogok  gyakorlásából. (Pl: ír katolikusok, orosz és román zsidók, 

törökországi  keresztények): 

2/ restriktív (korlátozó) nemzetiségi politika: 

Rendeletileg megtiltják az anyanyelvû  iskolai oktatást, a közigazgatásban és 

bíráskodásban kötelezõvé teszik az államnyelv használatát, az anyanyelvet a magánélet 

szférájába számûzik. (Pl.:írek, bretonok, németországi dánok, lengyelek, valamennyi 

oroszországi nemzetiség): 

3/ koncesszív (megengedő vagy elismerő): 

Alkotmányban, törvényben, rendeletben elõírják az anyanyelvi iskoláztatást, a  

közéletbeli nyelvhasználatot, mely a kétnyelvûségig, a kulturális és politikai 

szervezkedési  jog elismeréséig terjedhet. (Ausztria, Belgium, Magyarország)                                    

4/ disztributív (osztozkodó):  

A vezetõ pozícióban lévõ nemzet a szuverenitáson osztozkodik, és más nemzet, ill. 

nemzetiség területi-politikai különállását is elismeri (osztrák koronatartományok 

különállása, a horvát különállást biztosító horvát-magyar kiegyezés, a svéd-norvég 

viszony, osztrák-magyar viszony, a svájci kantonok föderációja). 

 

Elfogadva a történész fenti értékelését, a negyedik pontban említett disztributívnek 

jellemzett politikát, mint láthattuk ott alkalmazták a XIX. században, ahol ennek történeti 

elõzményei voltak; azaz Svájcban vagy a Monarchia területén, ahol történeti okokra 

visszavezethetõen az autonómia valamilyen foka (területi, egyházi) a korábbi 

századokban is fennállt. E példákban rejlõ lehetõségek ösztönzõen hatottak a kisebbségi 

népcsoportokra, nemzetekre. A múlt század végén a svájci és magyarországi autonómia-

típusok európaszerte érdeklődést váltottak ki: Gondoljunk csak az ír mozgalom egyik 

vezéralakjának, Arthur Griffithnek a véleményére, aki "Magyarország újjászületése - 

párhuzam Írország számára" című könyvében (1904) a magyarországi nemzetiségi 

kérdés megoldását tartotta példaértékünek az írek számára is. Ugyanakkor a XIX. század 



végi és a XX. század elejei modern polgári fejlõdés - az általános választójog 

megjelenésével megteremti a lehetõséget arra, hogy az egyébként csak egyéni (személyi) 

politikai szabadságjogokat elismerõ polgári állam parlamentjébe bejutó kisebbségi 

képviselõk a központi hatalom decentralizációjáért küzdve (divatosan a szubszidiaritás 

elvének megvalósításának is nevezik) a helyi régiókban többségüket megőrző kisebbségi 

népcsoportok részére a területi autonómiát (saját adókból finanszírozott önálló 

közigazgatást) megvalósíthassák.  

Ezt az utat járták be napjainkban -úgy tûnik eredménnyel- az írek, skótok, walesiek. Ez a 

napjainkban is zajló fejlõdés és megoldási mód úgy tûnik más népcsoportok, kisebbségek 

számára is példaértékû lehet, ezért érdemes vele  alaposabban megismerkedni. 





 
Annak ellenére, hogy az Angliával  való egyesülés és gazdasági integráció gyors 

fellendülést eredményezett Skóvia és Wales gazdaságában, e népek  napjainkig 

megõrizték identitástudatukat. Mindez elsõsorban az autonóm szervezeti formáikért és 

egyben népük kulturális hagyományainak átörökítéséért kûzdõ egyházak - a középkori 

társadalom életének helyi szervezeti központjai  -  tevékenységének tudható be. Csak a 

kapitalista társadalmi felépítés hozta meg a szinte teljes beolvadást: Mintegy 100 000-re 

tehetõ azon skótoknak a száma, akik meg tudták őrízni anyanyelvüket, a gael nyelvet. 

Annak ellenére, hogy a politizáló ír arisztokrácia nagyrészt asszimilálódott, az ország 

fejlődési útja eltér Wales és Skócia által megjárttól. Mélyebbek voltak az angol és az ír 

gazdaság fejlettsége közötti különbségek; s a durva gyarmatosítás ellenhatásaként 

fölerösödtek a függetlenségért folyó kűzdelmek, és mindez csak nővelte az ír őntudatot. 

A katolikus vallás gyakorlása pedig a hódítóktól való elkülönülés szervezeti formáját 

és az ahhoz szükséges módszerek meglelését jelentette. 

 

------------------------------- 



4.1/      Í R O R S Z Á G 

 

Festus Rufus Arienus az õ "Ora maritima" cimû munkájában Szent Szigetnek nevezi 

Irországot, mivel azok lakói a "gens hiernorum" voltak, ami annyit jelent, hogy "Érainn" 

nemzetsége. Késõbb Írországot így nevezték: Ériu. Tény az, hogy a tudósok ma sem 

biztosak abban, hogy a kelták mikor hódították meg Írországot, bár többségük szerint ez 

Kr.e. I. évezred második felében történhetett... Az ír nyelv a keltának egy helyi őshonos 

változata; kialakulására nagy hatással lehettek az Írországban beszélt pre-kelta nyelvek, 

amelyekből jelentős mennyiségű szókészletet  kölcsönzött. 

A korai középkorban sok helyi királyság volt itt. Úgy tûnik, hogy a XII. században 

Dublin a maga kõbõl emelt erõditményével lehetett a királyság központja egész Írország 

fölött. Központi szerepét elsõsorban a gazdag mezõgazdasági hátterének és sikeres 

kereskedelmi kikötõjének köszönhette. 

 

Egyesítés vallásháborúval és nyelvi elnyomással 

Írország meghódításának ötlete idõrõl idõre fölvetõdött az angol királyi udvarban már 

Hódító Vilmos és I. Henrik alatt. Igazán aktuálissá 1154-55 között vált, a fiatal II. Henrik 

trónra lépését követõen. Amikor Canterbury érseke elvesztette érseki joghatóságát a 

dublini egyházmegye fölött, s az 1152-ben levált, hogy külön ír érsekségi központtá 

váljon, megteremtõdött az ok a háborúra. 

A canterbury érsek titkárát, John Salisburyt, II. Henrik követeként küldte IV. Hadriánus 

angol származású pápához.  Megegyeztek, hogy a pápa - aki az ír egyházat Róma 

fennhatósága alá akarta vonni - beiktatja Henriket és leszármazottait az ír királyságba. Az 

angol királyt ekkoriban teljesen lefoglalta saját hatalmának megszilárdítása Angliában. 

Amint a körülmények megengedték, fegyveres erõvel avatkozott be a helyi ír királyok 

közötti viszályba, és legyõzte õket 1171-ben. Mi volt a hódítás célja ? 

A XII. század végén és a XIII. század elején Európában a népesség száma hírtelen 

ugrásszerüen megnõvekedett, ami földéhséghez és a lakatlan területek felé irányuló 

elvándorláshoz vezetett. Az új bevándorlók fõleg Angliából, Walesbõl és részben 

Franciaországból, Flandriából érkeztek. Az alsóbb néprétegekbõl származó új telepesek 

személyükben szabadok voltak, s olyan ír kisbérlõk mellett éltek, akiket az angliai 

helyzethez hasonlóan jobbágyi kötelékek füzték ahhoz a földhöz, amelyen éltek. Sok 

esetben úgy tünt, hogy ezek az új telepesek saját maguk által szervezett önigazgató kis 

közösségekben éltek, akik közösen fizették az egytételben megállapított adót. Sokan a 

szegényebbek közül viszont nem tudták megőrizni a szabadságukat, és  jobbágyi 

helyzetbe süllyedtek le. Egyes ír nemesek földbirtokait viszont erdőségek, mocsarak 



vagy a hegyvidék zárta el a meghódítatlan, még szabad földterületektől. A 

törzsfőnökök nem tudhatták biztonságban az örökletes feudális földbirtokaikat, mégha 

az összeszükülő területeiket mint szabadbérlõk is birtokolhatták, évi adót vagy járadékot 

fizettek az angol-normann uraiknak. Ha viszont az angol lordok hadra keltek, kötelesek 

voltak hadseregükhöz csatlakozva fegyvereseikkel részt venni a háborukban. Az angol 

nyelv gyökeret vert a városokban és a parasztság körében. A normann-francia nyelv 

irodalmi nyelvként jól elterjedt a felsõbb rétegek között. Kelet-Írországban az önellátást 

felváltotta az árutermelés és pénzgazdálkodás. 

I. ("földnélküli") János, előbb mint Írország hercege, később mint Anglia királya 

(1199-1216) folytatta a területi hódítást. Húsz ír királyság urának kellett hűbéri esküt 

tennie Dublinban János király előtt. A megyerendszert a főispánokkal (sheriff), és a 

megyei bíróságokkal, az utazó bírák rendszerével először János király vezette be. 

Mielőtt 1210-ben elhagyta Írországot  kikényszerítette a bárók ígéretét arra 

vonatkozóan, hogy Anglia törvényei és szokásai lesznek kötelező erejűek 

Írországban is. A Plantagenet dinasztiából származó királyok az angol egyházat 

nemcsak  hivatalnokaik támaszának tekintették, hanem az egyházi javadalmai révén 

egyúttal hivatalnokaik számára hasznot hajtó jövedelmi forrásként is szolgált.  

A XII. század végétõl nem volt ír születésû érseke Dublinnek, a sikeres jelõltek 

rendszerint királyi kinevezettek voltak, akik Írországban gyakran összekapcsolták az 

érseki hivatalt a kancellári, kincstárnoki, vagy a főbirói méltósággal. A  XIII. század 

közepén az ír fejedelemségeken angol ellenés felkelés terjedt szét. Az ír uralkodóknak 

ha meg akarták tartani fejedelemségeiket, a báróikra kellett támaszkodniuk. III. Edward 

és II. Richard megpróbálta helyreállítani az Írország fölötti angol uralmat. Végülis a 

késő középkori Írország fölötti győzelem sem az angol koronáé, sem pedig az ír 

uralkodóké lesz, hanem az írországi angol főuraké. Az a terület, amelyre a királyi 

közigazgatás kiterjed, a XV. századra négy keleti tartományra (Louth, Meath, Dublin és 

Kildare) zsugorodik össze. A független ír hercegségek a század első felében elég erősek 

voltak ahhoz, hogy megkíséreljék a szövetkezést egymással. A XV. század végén a 

helyi főurak hatalma a meghatározó politikai erő Írországban. Ez a tény a központosítás 

intézményeinek gyengeségét mutatja. A katolikus egyház az ellenreformációval küzd. 

Az angolok által megszállt területeken az anglikán egyház határozza meg a politikát a 

XVI. és a XVII. században. A katolikus reformerek közül az elsők az obszerváns 

ferencesek voltak, akik az ír közösségek és egyház védelmezőiként léptek föl a kapzsi 

nemesség terjeszkedésével szemben. Ugyanakkor az angol korona kormányzatával 

szemben emeltek szót vallási kérdésekben. ők azok, akik kifejezik szembenállásukat 

azokkal az egyházi téren tervezett reformokkal szemben, amelyeket az angol 



kormányzat javasolt, és szervezték FitzGerald, Kildare ura számára a támogatást a nép 

között, aki az angol korona ellen fogott fegyvert. 

 

Egyesítés háborúval és elnyomással 

Erzsébet királynõ és leszármazottai ragaszkodtak ahhoz, hogy mindenkinek, akit bizalmi 

pozíciókba helyeztek, el kell ismernie a királyság fönnhatóságát vallási ügyekben 

éppenúgy, mint az aktuális politikai kérdésekben. De az ír lakosság visszautasítja az 

Anglikán egyház  szertartásain való részvételt, s ahogy a dublini közigazgatásban üresen 

maradnak a hivatalok, azokat angliai születésû protestánsokkal töltik föl. A protestáns 

hivatalnokok, akik védelmezték a katolikusok elleni büntetõ törvények rideg 

végrehajtását, és javasolták a katolikus földbirtokosok megfosztását földtulajdonuktól, 

valójában kiprovokálták a felkelést, mintegy számítva annak leveréséből számukra 

származtatható előnyökre. Az "eretnek királynő" elleni felkelést James Fitz Maurice 

Fitzgerald vezette 1607-ben, de a királynőnek sikerült azt véresen elfolytania. Munster 

tartomány elnéptelenedett. A felkelés vezetőit vagy kivégezték, vagy csatában 

mészárolták le. Korábban Írország  soha sem volt akkora pusztításnak, olyan 

szisztematikus mészárlásnak szenvedő alanya. 20 000-re tehető a betelepítetteknek a 

száma: A földtulajdon tömeges méretekben jutott az írektől az angol földtulajdonosok 

kezébe. A Muster tartományba való betelepítés állandósította a protestáns érdekek 

jelenlétét Írországban. I. Jakab ezt a gyarmatosításnak is nevezhető folyamatot tovább 

támogatta Írországban. A fenyegetésnek leginkább kitett tartomány Ulster volt valamint 

Connacht tartomány függő területei, a Leinster-i magaslat gael nyelvű vidékei, továbbá 

a lakatlan földdarabok Munsterben. Az Ulster terűletén folytatott telepítési politika 

hasonló volt a Munsterben alkalmazotthoz. Az angol és skót megadományozottakat 

szigorú feltételek kötötték; megkövetelték az újonnan érkezőktől a védelmi célú 

épületek megépítését, továbbá 1000 angol holdonként (acre) 10 brit porestáns család 

letelepítését. Az őslakók és az újonnan jöttek közti viszály I. Károly jelőltje, Thomas 

Wentworth írországi kormányzata alatt mérgesedett el (1633-40 között). Őt 

egyértelműen azért küldték Írországba, hogy a korona szempontjait részesítse előnyben 

a helyi érdekekkel szemben. Világossá tette, hogy a katolikus földbirtokosok a 

továbbiakban nem számíthatnak az udvar támogatására. Energikusan dolgozott azon, 

hogy előkészítse az utat ahhoz, hogy az állam konfiskálhassa a katolikusok földjeit. 

Többen a katolikus földbirtokosok közül elszánták magukat arra hogy fegyvert fogjanak 

érdekeik védelmében 1641-ben. A presbitériális egyház skóciai elismerése 

megerősítette Ulster urait szándékukban. Az előző évtizedek alatt Írországba betelepített 

protestánsokkal egyre jobban elmérgesedett a  viszonyuk a földbirtokok elkobzása miatt.  



 
Mintegy 2000 protestáns telepest gyilkoltak meg a felfordulásban. Ez a lázadás, ami az 

ulsteri viszonyok sajátosságaiból fakadt, gyorsan szétterjedt az ország többi részén is. A 

félelem, hogy most a protestánsok általános lemészárlása megy végbe Írországban, az 

angol és skót népesség azon követelését váltotta ki, hogy az állam azonnali 

megtorlással büntesse meg a felkelés részvevőit. E feladatra egyedül csak Cromwell 

lehetett képes, aki 1649-től harcolt Írországban. Tervei között szerepelt a katolikus 

papság és a földbirtokosok eltávolítása, továbbá az állami támogatással végzett térítõ 

munka, hogy az íreket a protestáns hitre térítsék. E kampány azonban elbukott, mivel a 

protestáns prédikátorok nem tudták saját nyelvükön megszólítani az ír népet. Csak a 



Stuart-restauráció tette lehetővé a katolikus egyház újboli működését Írországban. 

Mindenesetre a katolikus jelenlétet visszaszorították az ír életben, ugyanakkor amikor 

Protestáns Felügyelőséget törvényileg is biztosított előnyös helyzetbe hozták, többek 

között a közigazgatás jelentős területeiről kizárva a katolikusokat. 

1690-tõl az ír kéviselõk számára is kötelezõvé tették az esküt, melyben meg kellett 

tagadják az átlényegülés tanát és a pápai fõhatalom elismerését. A pápistaság 

elitéléséről szóló 1703-4-es törvényjavaslat korlátozta a katolikusok örökösödési és 

földbérleti jogait.   1729 megtagadták a szavazati jogot a katolikus 

földtulajdonosoktól, lényegében a parlamentben csak a protestánsok véleményét 

képviselték.  

A XVIII. század második felében az ír társadalom számos rejtett feszültségtõl volt terhes. 

A népesség ugrásszerû növekedése, a magas adók, a vidéken újra a nyugtalanság 

növekedéséhez vezettek. Ugyanakkor az Amerika és Ulster között generációról 

generációra kifejlõdõ erõs kapcsolatok felerõsítették a radikális, kormányellenes 

érzéseket. 

1782-ben az ír parlament független törvényhozói jogokat kap, de a parlament 

munkájában csak a kiváltságos helyzetű angliai eredetű ír protestáns kisebbség vehet 

részt, mig a katolikusokat ebből kizárják. 1793-ban keresztül erőltetik azt a törvényt, 

amelyik szavazati és polgárjogot ad a katolikusoknak is. Ugyanakkor a földtörvény 

liberalizációja növeli a feszültséget. Titkos társaságok alakulnak a "Védelmezők" 

(Defenderizmus) neve mögé rejtőzve, de egyre inkább politikai formát öltve. Belfastban 

a radikális és egyenjogusító hajlamú prezsbitériális polgárság  a francia felvilágosodás 

hívévé vált. Az egyesült írek mozgalma és védelmi szövetségük 1798 kora nyarára 

tervezték a felkelést. A felkelést követően léptették életbe az egyesülésről szóló 

törvényt, amelyik feloszlatta az ír parlamentet és kimondta annak egyesítését a 

Westminszterrel 1801-ben. 1830-ban alakították meg a "Fiatal Orániai-párti Írország" 

mozgalmat (protestáns eszmékre, orániai Vilmos elgondolásaira építő mozgalom), 

amelyben olyan protestáns értelmiségiek vettek részt, akik sok vonatkozásban 

angolellenes érzelmeket tápláltak. 

Közben a munkanélküliség, a szegénység, a feudális földbirtokviszonyok és az 

iparosítást nélkülöző gazdaság az általános európai gazdasági válság közepén az 1840-

es évek "burgonya-éhinségéhez" vezettek. Az éhinséget követő járvány és halál elől 

tömegesen vándoroltak ki Ausztrália, Kanada és Amerika irányába. A népesség 

radikálisan csökkent 1847-re, mivel évente csaknem negyedmillió ember vándorolt ki.  

Az 1850-es években a szembenálló ír nemzeti mozgalom politikai palettáján új 

mozgalom jelent meg, a fenianizmus, amelyik az Ír Forradalmi Testvéri Szövetség (Írish 



Revolutionary Brotherhood) elnevezésû titkos társaság megalakulásához vezetett. Ahogy 

Palmerston brit miniszterelnök 1860-ban azt tanácsolta az osztrák kormánynak, hogy adja 

vissza Magyarországnak alkotmányát és kiváltságait, amennyire csak az a monarchia 

egységével összeegyeztethetõ, úgy 1886 tavaszán Kálnoky osztrák-magyar közös 

külügyminiszter üzent Londonba, hogy Angliának ha el akarja kerülni a teljes 

elgyengülést, olyan önállóságot kell adnia Írországnak, mint amilyennel a monarchián 

belül Magyarország rendelkezik.108  

 

Küzdelem az önkormányzatért (autonómiáért) 

1886-ban a liberális kormányzat beterjesztette az ír önkormányzatra vonatkozó 

törvényjavaslatát (Home Rule Bill) azzal a céllal, hogy felállítsák az új ír parlamentet. (A 

tervezet a legtöbb kérdésben függetlenséget kínált, kivéve a honvédelmet és a külügyet.) 

Mindez a törekvés a Liberális párt hasadásához vezetett, és végül a törvényjavaslat 

elvetéséhez. 1893-ban az ír önkormányzatra vonatkozó második törvényjavaslatot a 

Képviselõház már támogatta, de a Lordok Háza elvetette. A protestánsok ellenezték az 

önkormányzati törvényt, illetőleg elfogadása feltételéül szabták Ulster tartomány 

bizonyos részeinek adandó különleges státust. Az Ír Párt azonban ragaszkodott az egész 

Írországra kiterjedő törvényhez, amelybe csupán bizonyos, a protestáns érdekek 

biztosítását szolgáló garanciák beépítéséhez járult volna hozzá. Az 1905-ben létrejött 

Ulszteri Unionista Tanács (Ulster Unionist Counsil) és az 1891-ben alakult földbirtokos 

többségű Ír Unionista Szövetség (Irish Unionist Alliance) követelték az unió változatlan 

fönntartását. A protestáns és katolikus ellentét Asquith 1910-ben bekövetkező 

választási győzelmét követően tört a felszinre, mivel úgy tünt, hogy a liberális 

Gladstone miniszterelnök példáját akarja követni az ír önkormányzatról beterjesztett 

törvényjavaslatával. Asquith liberális kormányának szüksége volt az ír parlamenti párt 

támogatására, ők feltételül szabták az autonómia megadását. A megegyezési kísérletek 

1914 júliusában - a háborús események miatt -félbeszakadtak. Közben az autonómia 

közeli megvalósulása mindkét oldalt radikalizálta. 1913-ban létrejött az Ulsteri 

Szabadcsapat (Ulster Volunteer Force), ami nyilvánvalóvá tette, hogy az önkormányzat 

megadása fegyveres összecsapásokhoz vezetne Ulsterben. 

A másik oldalon 1913 novemberében, a visszavágás reményében, a feninista aktivisták 

létrehozták az Ír Nemzeti Szabadcsapatot (Írish National Volunteers). Sokan az ír õslakók 

közül a "Sinn Fein" híveivé váltak, amely szervezetet Arthur Griffith alapított, s amely a 

helyi közigazgatási szervezetet felhasználva semmibe vették vagy szabotálták az állami 

központi rendelkezéseket. Az I. világháború kitörése 1914-ben, egyenlõre háttérbe 

szorította a fegyveres összecsapást. 



 

Elszakadás 

Az 1916-os húsvéti felkelés a háborúellenes mozgalomból nõtt ki és célja a független ír 

köztársaság megteremtése volt. A felkelés véres elnyomása után a túlélõk újabb véres 

áldozattól sem riadtak vissza, hogy feltámasszák a gael szellemet. Vezetõjük az amerikai 

születésû Eamon de Valera lett. Arthur Griffith arra ösztönözte a köztársaságiakat, hogy 

az ír nemzet önkormányzatának létjogosultságáért nemzetközi propaganda kampányt 

kezdeményezzenek. Mialatt a Sinn Fein megerõsítette a népi hátterét, az Ír Forradalmi 

Testvéri Szövetség - Michael Collins, egy londoni lelkész hatása alá került, aki a 

legtöbb forradalmi szervezetben kulcsszerepet játszott. Ahogy a béke visszatért 

Európába, a konfliktus felújult Írországban. 1918-ban a választásokon az elszakadás-

párti Sinn Fein jelőltjei 105-ből 73 mandátumot szereztek meg. Ők nem akartak 

bekapcsolódni a Westminster (a londoni parlamenti negyed) munkájába, és 1919-ben 

megalakították az önálló ír nemzetgyűlést  ("Dail Éireann"), és reménykedtek abban, 

hogy sikerül a nemzetközi elismertetést megszerezni, hogy megalkothassák az önálló 

köztársaságot. Megszervezték az Ír Köztársasági Hadsereget (az IRA-t). Az 

összecsapások kiújulása után 1920-ban Lloyd George beterjesztette az ír 

önkormányzatra vonatkozó törvényjavaslatot.  Az 1920-as ír önkormányzatról szóló 

törvény két parlament felállítását javasolta, egyiket Dublinben, a másikat pedig 

Belfastban. Észak-Írországban 1921-ben iktatták be a törvényt, miközben Ulster 

tartomány kilenc megyéje kijelentette, hogy az Egyesült Királyság része továbbra is. 

Ugyanakkor délen a gerillák folytatták a harcot a függetlenségért. 1921-ben a brit 

kormány és a Sinn Fein megegyezését követően fegyverszünetet kötöttek. Mindez a 

folyamat 1921-ben az angol-ír szerződés megkötéséhez vezetett, amelyik rögzitette az Ír 

Szabad Állam létrejöttét, amelynek államformája 1949-ben a köztársaság lett. 

. 

--------------------------------------- 

4.2/ É s z a k - í  r o r s z á g  

 

Az észak-ír helyzetet három fõ probléma határozza meg: 

Elõször is a kapcsolata az Egyesült Királysággal és Írországgal, másodszor pedig a 

népessége közötti folytonos és mély megosztottság, ami az unionista protestánsokat 

jelenti az egyik oldalon, mig a radikális katolikusokét a másik oldalon. Végül pedig az 

életképes gazdaság kifejlesztése egy ilyen kis területen; biztosítani a közszolgáltatást és 

az életszínvonalat azon a színten ami megszokott Nagy Britanniában.  



Az alkotmányos alapokat az 1920-ban elfogadott Íroszág önkormányzatáról szóló 

törvény jelenti, melynek meghozatalánál arra törekedtek, hogy az egész országban 

elfogadtassák.. Végülis mély megosztottságot hozott észak hat  és dél 26 megyéje között, 

külön parlamenteket és  külön vérehajtó szerveket  eredményezve. Az 1920 és 1922 

közötti események egyértelművé tették, hogy a törvény ha egyáltalában működő 

képes, akkor is csak a hat északi megye területén tudják alkalmazni. Az északír 

korlátozott önkormányzat alapja a parlament, az országrész élén álló szuverén 

kormányzó, a szenátus, és a képviselőház. 1969-ig a helyi önkornányzat felépítése 

kevéssé változott az 1898-as felállítása  óta. Tény, hogy a helyi önkormányzatba való 

beválasztás joga az adófizetőkre korlátozódott és főképp a vagyonosnak kedvezett. 

Mindezek következtében mintegy negyede az országgyűlési képviselői 

nyilvántartásban szereplőnek nem szavazhatott a helyi választásokon. Az Írország 

Kormányzatáról szóló törvény 1921 májusában lépett életbe, és hónapokkal később 

mérhetetlen zavargás és belső zűrzavar támadt a hat megyében és azok határai mentén. 

Ezért az újonnan beiktatott kormány 1922-ben beterjesztett az észak-ír parlament elé 

egy törvényjavalatot a következő pontokkal: 

"A belügyminiszter olyan hatalommal ruháztatik föl, hogy megteheti amit szükségesnek 

lát, vagy maga helyett megbízhat mást ugyanezzel a feladattal."- Amikor ezt a törvényt 

megszavazták, azt jelentette, hogy hatalmat adott a miniszternek, "hogy megtehesse 

mindazokat a lépéseket és kiadja mindazon rendeleteket, melyek a béke megõrzéséhez 

szükségesek" (Különleges hatalommal felhatalmazó törvény).  

A válság az 1960-as években újult ki. A legfontosabb külsõ tényezõk között volt a vallási 

ökumenizmus növekedése a külvilágban és a köztársasági eszme újjászületése az új 

nemzetállamban, Írországban, az 1916. évi húsvéti felkelés 50.évfordulója alkalmából. A 

húsvéti ünnep alkalmából újra felemlegették a felkelés szomorú eseményeit, amibõl 

három következmény fakadt. Elõször is az 1916-os eszméket összevetették a 

szétdaraboltság valóságával, és mindez különösen a fiatalokban fölébresztette az 

érdeklõdést, sõt a rokonszenvet az IRA iránt, amely szervezet hagyományosan ápolta a 

húsvéti felkelésben egykor résztvevõkkel a kapcsolatait. Másodsorban megnövekedett 

figyelmet szenteltek James Connollynak; vagyis a forradalom eredeti, elvetett, szociális 

programját kritikusan szembe állították az északon és délen megvalósuló feltételekkel. 

Végül pedig az 1916-os évforduló meggyõzte az Ulsteri Unionistákat arról, hogy minden 

nacionalista belül egy "zsákmányra éhes republikánus", aki a kiugás kellõ pillanatára vár. 

Így szinte minden házban a felkelés szikrája parázslott hogy lángba borítsa az egész 

tartományt. 



Egy felmérés, ami ebben az évben készült, kimutatta, hogy a katolikus írek kétharmada a 

határ meggyitását szerette volna mielöbb. A társadalomban számos feszültség érlelõdött: 

A hatvanas évek gazdasági fellendülése nem éreztette a hatását a munkanélküliség 

csökkenésében; így tovább folyt a versengés a katolikus írek és a protestáns angolok 

között az álláshelyekért. A kormányban és a helyi önkormányzatokban protestáns fölény 

volt a jellemzõ. Végülis a lakások megszerzéséért folyó küzdelem borította lángba az 

egész tartományt: 

Caledon faluban a katolikus (nacionalista) képviselõnek nem sikerült önkormányzati 

kezelésû házat biztosítani egy katolikus családnak, ugyanis a helyi községtanács egy 

nõtlen tizenkilencéves protestáns lánynak - aki unionista politikus volt - akarta azt 

juttatni. Mr Currie, a képviselõ ülõ sztrájkot szervezett az említett háznál, amit egy 

polgárjogi tiltakozó menet követett a szomszéd faluig. Ez ugyan jól megszervezett és 

békés megmozdulás volt, de a Polgárjogi Szövetség (Civil Rights Association) 

elhatározta, hogy kiszélesíti a tiltakozást. Londonderryben számos csoport alakult, 

beleértve az események közé az 1968. október 5-i tiltakozást, és új bizottságokat 

szerveztek a polgárjogi küzdelmek vezetésére.  

A tiltakozás folytatódott Belfastban a Polgárjogi Szövetség és a Népi Demokrácia nevû 

szervezetek vezetésével egyik oldalon, mig a protestáns Mr. Paisley aktivista vezetésével 

a másik oldalon. Az északír kormány reformok sorozatát jelentette be, de már túl késõ 

volt. A következõ tüntetõ menetet 1969 január 1. és 4. között indult Belfastból 

Londonderrybe, amelyet a Polgárjogi Mozgalom (Civil Rights Movement) szervezett. A 

tiltakozókat erõsen zaklatták, különösen durván támadták meg a protestáns aktivisták 

Burntollet községben. Londonderrybe való megérkeztük mintegy jel volt a rendőrséggel 

való összecsapások kezdetére. 

1969-ben az IRA felújította a terrorista akcióit Észak-Írországban, hogy azt leválasszák 

az Egyesült Királyságtól. Az unionisták a köztársaságiak elleni gyûlölettõl hajtva saját 

felfegyverzett egységeivel (UDA)  szintén sok terrorista akciót kezdeményezetek. Az 

angol kormány fegyveres erõvel avatkozott be a küzdelembe, bebörtönözte a forradalmár 

ír vezetõket, de mindez már nem segített. Az egyre szétterjedõ zavargások miatt a brit 

kormány elhatározta, hogy vállalja a törvényes felelõsséget, és 1972-ben alárendelte 

Londonnak a tartományt: Ami azt jelentette, hogy a Westminsterben hozott törvények 

váltak kötelezõ erejûvé Észak-Írországban is, a tartományi  kormányhivatalokat pedig az 

észak-ír ügyekért felelõs miniszter a neki alárendelt bizottság élén felügyelte. A 

tartomány 18 képviselõt küldhetett az alsóházba. (Többségük az unionisták közül került 

be.) A helyzet tarthatatlansága miatt 1991/92-ben a konzervatív kormányzat tárgyalásokat 



kezdeményezett a tartományban mûködõ pártokkal, ezek azonban eredménytelenül 

záródtak. 

1994-ben a Sinn Fein és az IRA tûzszünetet hírdetett. Rövidel ezután a brit kormány 

külön tapogatódzó tárgyalásokat kezdett a Sinn Feinnel, illetve a Haladó Unionista 

Progressive Unionist) valamint az Ulsteri Demokrata (Ulster Democratic) Pártokkal. Az 

összpárti megbeszéléseket és fórumot idõlegesen felfüggesztették a brit általános 

választások idején 1997-ben. Az új munkáspárti kormány a politikai megegyezés 

kulcsának tekintette az észak-irországi decentralizálást (a központi kormányzat 

jogkörének egyre szélesebb körü átadása a helyi önkormányzatnak), ami - a tevezet 

szerint - magába foglalta a széles jogkörrel felruházott választott nemzetgyülést, 

valamint az Észak-Írország és az Ír Köztársaság közötti átjárható határokat, továbbá új 

megállapodást az Ír köztársaság és Nagy Britannia között. A megállapodás végül - úgy 

tűnk - 1999-ben megszületett. 

 

 

 

 

4.3/    S K Ó C I A  

Amikor a rómaiak elözönlötték Nagy Britanniát, Skócia területén fõleg a piktek éltek. 

(Ezt az északi részt, amelyet a Tay folyó torkolatáig meghódítottak, hívták 

Caledoniának.). Kr.u. 500 körül négy etnikai csoport jelenléte mutatható ki a területen. 

Északon a Skót felvidéken éltek a harcias piktek, míg a nyugati partvidéken, a mai Argyll 

vidékén erõs ír befolyás alatt a skótok; az utóbbiak adták  a mai országrész, Skócia nevét. 

A britek, akik a walesi nyelv egy változatát beszélték, a mai Strathclyde környékét 

foglalták el, míg a délkeleti részen az Angliával  szoros kapcsolatban élõ angolok éltek. A 

kereszténység terjedése vezetett a törzsi társadalmat felváltó skót állam létrejöttéhez. 844 

körül Kenneth MacAlpine már a skótok királyának nevezhette magát. Valójában a skót 

nemzet egységbe forrása még sokáig elhúzódott: 

A skót klánok századokon át harcoltak a hatalomért egymás között, vagy a betörõ 

norvégok illetve angolok ellen. 1314-ben  Robert the Bruce gyõzött II.Edward angol 

király serege fölött Bannockburn-nél, ami biztosította a skót királyság önállóságát az 

elkövetkezõ mintegy 300 évre. 

 

Vallásháború, mint az egyesítés eszköze 

A XVI. században a katolikus Stuart Mária megosztotta a nemzetet; ebben az idõben 

ugyanis Skóciában egyre több híve lett a reformációnak, amely vezetõ alakja John Knox 



volt. Stuart Mária fiát VI. Jakabot nemcsak skót királynak, hanem Anglia uralkodójának 

is megválasztották. I.Erzsébet legközelebbi leszármazottja volt, a skót és angol királyi 

családok közötti középkori házassági kapcsolatnak köszönhetõen. Perszonálunió jött 

létre, azaz mindkét országot saját szervein keresztül külön kellett igazgatni. VI.Jakab nem 

nagyon törődött a saját nemzetével: Amikor hosszú szünet után 1616-ban összehívták 

Aberdeen-ben a rendi gyűlést, a király új hitvallás, új katekizmus és új liturgia 

bevezetését tervezte. (Mintául számára  Anglia szolgált, ahol a király abszolut 

hatalmának támasza az anglikán egyház volt.) Elhatározta, hogy bevezeti - a legtöbb 

skót számára elfogadhatatlan és a pápának tetsző szertartást. Szám szerint öt újítást 

tervezett: 

- letérdelni az úrvacsora-osztásnál, 

- egyéni úrvacsora-vétel szükség helyzetben, 

- egyéni keresztelés, 

- a nagy ünnepek megszentelése 

- püspöki konfirmáció, amely a püspökök szerepét megnövelte. 

1616-ban az általa kiadott oktatási törvény betíltotta a régi kelta nyelvek oktatását.... 

1642-ben kitört a polgárháború (az angol polgári forradalom), ami a korona és a 

szembenálló erõk közötti háborúskodáshoz vezetett. Cromwell végigpusztította az 

országot. 1688-ban a holland származású III.Wilmost (1689-1702) választották meg 

Anglia királyává (un. dicsõséges forradalom). A skót klánok között vita robbant ki abban 

a kérdésben, hogy támogassák-e az új uralkodót vagy ne? 1692-ben Capbell klánja 

lemészárolta a MacDonald klán mintegy 200 tagját, mivel azok nem akarták letenni az 

esküt az új királyra, III.Wilmosra. 

A polgárháborút követõ testvérháború és a hitbéli különbségek Skóciát megosztották  a 

XVIII. század végén. Nem maradt más választás a szegény független skótok számára, 

mint az Angliával való egyesülés. 1707-ben született meg Nagy Britannia és Skócia való 

unióját kimondó törvénnyel. Skócia kereskedelme Angliával gyorsan fejlõdött. Skócia 

megõrizhette saját oktatási és  törvényhozási rendszerét, sõt Anglia 400 fontot adott az új 

koronázásra. Háromszáz éven át a büszke nemzeti öntudat és a hazafias költészet tudta 

fenntartani a skót függetlenség eszméjét. Az 1880-as években, az ír gyakorlat hatására 

felszinre tört a függetlenségért való harc: Skócia, amelynek irányítására különböző 

kormányszékeket állítottak föl, saját önkormányzatot (autonómiát, vagy az angol 

szóhasználat szerint "selfrule"-t)  követelt Londontól.  

A XIX. századi skóciai alkotmányos fejlõdés az Egyesült Királyságban végbemenõ nagy 

folyamatokba illeszkedett be. Ugyanakkor a viktoriánus Skócia társadalmi és politikai 

viszonyai igen különböztek Angliáétól. A püspöki egyházszervezetet erõsen támogatták a 



földbirtokos rétegek, mégha nagyon kis hatósugarú volt is. Amennyire megosztottak 

voltak a presbitériánusok  annyira egyek voltak a társadalmi követeléseikben. Vezetõik az 

üzleti életbõl jöttek, és a skót síkság ipara kinevelt egy viszonylagosan aggresszív és 

önelégült burzsoáziát. 

 

Egyesült egyház- anyanyelv 

Az állam megreformálásának követelése szorosan összekapcsolódott a Kirk (a skót 

presbiteri egyház) megreformálásával. A kifejlõdõ liberális párt támogatóinak többsége 

az elszakadó, nonkonformista (az anglikán egyházzal meg nem alkuvó) protestánsok 

közül került ki, akiknek a két fõ csoportja 1847-ben összakapcsolódott, hogy 

megteremtsék az egyesült presbitériánus egyházat (U.P.) és a skót egyházban 1843-ban 

bekövetkezõ szakadást kihasználva a kisebb szektákat tömörítõ Nagy Szabad Egyházat. 

Skóciában a politikai reformokért folyó mozgalom elkötelezetten kűzdött a vallási 

türelemért, az egyetemért és az egyház államtól való szétválasztásáért, továbbá a helyi 

és a londoni nemzetgyűlés évi ülésezéséért épp úgy mint az Egyesült Egyház évi 

sinódusáért. Vagyis a sinódus éppen akkora érdeklődést váltott ki Skóciában, mint a 

Westminsterben végbemenő események. 

Ahogy az elektori választókerületet kiterjesztették, Skócia képviselõi jobban tudták 

éreztetni a politikai jelenlétüket. A titkos szavazást csak 1872-ben vezette be Gladston.   

A változások következtében a skót és az ír képviselõk rájöttek, hogy az angol 

kormánypárt és az ellenzék közötti harcban ők játszhatják el a mérleg nyelvét. 

 

Oktatás 

1858-ban a konzervatív kormány elfogadta a skóciai egyetemekről szóló törvényt, 

amely létrehozta a Diplomások Általános Tanácskozó Testületét. Az 1872. évi 

törvénykezés megalkotta a skót nemzeti oktatási rendszert. Megszervezték az új 

központi hatóságot, a Skót Oktatási Minisztériumot. Helyi szinten a lelkészeket, 

kegyurakat, előljárókat és városi tanácsosokat felváltotta a helyi lakosság által 

választott iskolaszékek, amelyek fokozatosan átvették az ellenőrzést a Presbitériális 

Skót Egyház által fenntartott iskolák fölött. A püspöki és a római katolikus egyházak 

továbbra is fenntarthatták alapítványi iskoláikat, amelyek a kormányzat anyagi 

támogatását élvezték. 

 

Harc az autonomiáért 

A közigazgatás rendszerébe bevezetett legjelentõsebb újítás a Skóciai Ügyek Titkárának 

kinevezése, aki a Skót Ügyek Hivatalának vezetõje(1885) volt, s e méltóságot 1926-ban 



államtitkársági rangra emelték.  Felügyeleti körébe tartozott a skót törvényhozás, a 

mezõgazdaság, oktatásügy, az  egészségügy és a helyi közigazgatás mûködése A Skóciai 

Városi Tanácsokról szóló törvény 1900-ban részletesen szabályozta a polgármesterek, 

községi tanácstagok, városi tanácsosok jog- és hatáskörét. 

Az 1889.évi és az 1894. évi törvények helyi önkormányzati testületek szervezését tették 

lehetõvé. Ezek átvették az önkényesen mûködõ Felügyelõ Testület munkáját, és 

fokozatosan kiterjesztették hatáskörüket az egészségügy számos területére. Gladston 

ellenezte az állam és az egyház szétválasztását. Sokan, akik õt követték nem támogatták 

az Ír önkormányzatra vonatkozó javaslatait - ami a Liberális Párt megosztásához vezetett; 

s így a párton belül létrejött az unionisták (az autonomiát ellenzõk) csoportja. 

A XX. század úgy köszöntött Skóciára, hogy ott még mindig a Liberális Pártnak szerzett 

többséget a választók között. A skótok szenvedtek a megosztottságtól és a presbitériális 

egyházon belüli vitáktól. 1900-ra a skót presbitériánusok között egy erõs mozgalom 

indult meg az egység megteremtésére: 1900-ban a Szabad Egyház mintegy 1100 

egyházközséggel kapcsolódott a 600 gyülekezettel bíró Egyesült Presbitériánus 

Egyházhoz, hogy megalkossák az Egyesült Szabad Egyházat. Az I. Világháború után a 

skót pártok radikalizálódtak. 1934-ben megszületett a Skót Nemzeti Párt, ami radikális 

változásokért küzdött. A 60-as években a munkanélküliség Skóciában az angliainak 

mintegy  kétszerese volt, és valójában 1960-ban a skót munkanélküliség körülbelül 

háromszor magasabb volt, mint az 1948-ban mért.  

1969-ben indult meg a skót partok mellett felfedezett tengeri olaj és gáz lelõhelyek 

kiaknázása. Az angol királyság westminsteri kormányzata úgy tekintett az olaj 

bevételekre, mint a mentõõv után kapkodó fuldokló. Így az 1970-es évek végére a skót 

gazdaság elvesztette a valódi függetlenségét, és mintegy a Skócián kivülesõ nyomasztó 

nagyhatalom ellenõrzése alá került. Az Egyesült Királyság vezetõi sokkal inkább 

érdekeltek voltak az Európai Gazdasági Közösségre alapozott nyugat-európai 

szuperhatalom létrehozásában, mint a skóciai és walesi közigazgatás 

decentralizációjában (vagyis a központi hatalom helyi szintre történő leépítésében). 

1979-től 100 milliárd fontsterlinget vittek ki Skóciából, ami egyes számítások szerint109 

-  a Skót Nemzeti Párt számításai szerint - Skóciát a világ 21. leggazdagabb országává 

tehette volna, ha Skócia maga rendelkezhetett volna saját olajával. 

A Munkáspárt 1990. évi skóciai konferenciáján az arányos szavazati rendszerrõl kötött 

megállapodáshoz 1992 január végén végül is csatlakozott a londoni vezetés, és éppen az 

1992. évi választások elõestéjén erõsítették meg a Skót Alkotmányos Megállapodás új 

rendszerét. A választások után a parlament elé benyújtott önkormányzati törvényben 

foglalt skót parlamentre vonatkozó javaslatot állította a Munkáspárt az autonómiáért 



folyó küzdelem központjába. Az emberek meg voltak gyõzõdve, hogy a skót parlament 

megvalósulása a küszöbön áll. Az ellenzéki vezetők úgy képviselték a későbbiekben is 

e kérdést a Westminsterben, mint egyetlen lehetséges új modellt, ami a 1990-es évek 

Angliája politikai irányvonalának megújítására képes. 

 

 

Autonómia  

("devolution" = decentralizálás) 

 

A skóciai és walesi decentralizálás a brit kormány alkotmányos reformra vonatkozó 

programjának fontos része. A kormányzati javaslatokat a skót parlament létrehozására az 

un. "Fehér könyv"-ben tették közzé 1997. év júliusában. A választásokat követõen 1999. 

július 1-én - 300 év után újra - ünnepélyesen megnyitották  a skót parlament ûlését. A 

Skót Parlament hatáskörébe átadott feladatok felölelik az egészségügyet, az oktatási és 

képzési rendszert, a helyi kormányzat felügyeletét, a lakáskérdést, a gazdasági fejlődést, 

törvénykezést, belügyet, közlekedést, környezetvédelmet, mezőgazdaságot, hal- és 

húsgazdálkodást, erdészetet, továbbá a sport és a művészetek területét. A parlament 

székhelye Edinburgh. Ott működik a skót végrehajtó testület, élén a miniszterelnökkel, 

aki a skót parlamentben többséget szerző párt elnöke egyben. A Skócia Államtitkársága 

a skótók érdekeit képviseli a brit kormányzaton belül.  

A megállapodás szerint az Egyesült Királyság parlamentje évi költségvetéssel látja el a 

skót kormányzatot (Ez kb. 14 millió font/év), amellyel a skót parlament szabadon 

gazdálkodik. Továbbá a skót parlament a Westminster által meghatározott jövedelmi adó 

kulcsát 3%-kal növelheti vagy mérsékelheti saját hatáskörében. A parlament  

költségvetési programokon keresztül  szabadon kiutalhatja a pénzforrásait, és jogkörébe 

tartozik a helyi adózás formájának meghatározása, valamint a községfejlesztési  adó és a 

iparűzési adó megváltoztatása. 

Bár a külügy a "közös ügyek"  közé tartozik, a 90-es évektõl Skócia 8 képvselõje ül az 

Európa Parlamentben. 

 

-------------------------- 

4.4.   W A L E S 

 

Miután a római hatalom összeomlott Britanniában, Wales egy várral erõdített kelta 

településként maradt fönt; változások  a normann idõktõl kezdve érezhetõk, s fõképp az 

angollakta térség  hatására. 



Wales a XI. századtól három független régióból tevõdött össze: Gwynned, Powys, 

Deheubarth. Megtartották a szuverenitásukat, nem egyesültek, és gyakran harcba szálltak 

egymással. 1267-ben Llywelyn mint Gwynned tartomány uralkodója már használta  a 

"Walesi herceg" címet. Llywelyn ugyan hûbéri esküt tett az angol királynak, de amint 

megnõtt azoknak a száma , akik ellenezték az angolok hûbéri fennhatóságát, Llywelyn 

visszautasította az országa feletti teljesmértékû angol uralmat, és 1277-ben kitõrt a 

háború Wales és Anglia között. Ez az első háború közös megegyezéssel; békével 

végződött, de az új háborúban 1282-ben maga Llywelyn is meghalt. Az Aberffraw-ház 

törekvéseinek bukása Wales számára azt jelentette, hogy meghiusult az önálló walesi 

politika kísérlete. A XVI. század közepéig az egység hiánya jellemezte Wales 

belpolitikai életét. 

Llywelyn halála után I. Edwardnak sikerült Angliának alávetni az országot. Dafydd 

vezette az ellenállást, aki magát szintén Walesi hercegnek címezte. 1283-ban fogságba 

esett és késõbb kivégezték. 1294-ben az angolellenes felkelés az egész Walesre kiterjedt. 

 

Egyesítés háborúval és elnyomással 

Edward 35000 fõs hadsereget vezetett Wales alávetésére. Öt nappal a walesi hadsereg 

leverését követõen ötszáz walesit mészároltak le álmukban. Az 1294.évi felkelést 

követõen rendelettel tíltották meg a walesi származásúak hivatali méltóságba emelését és 

a hódítást követõen egy generáción át igen kevés  walesi juthatott a legszerényebb 

hivatali beosztáshoz is. Helyi szinten csaknem kivétel nélkül walesiek ültek az alacsony 

beosztásokban, de a magas hivatalokba  csak "külöföldiek" kerülhettek. I. Edward volt az 

elsõ király, aki utódjának Edward hercegnek (aki Caernarfonban született) 1301-ben a 

walesi hercegi címet ajándékozta. 

 

Az un. Százéves háború Wales sorsára is kihatott. A háborús idõk mérhetetlen 

szenvedései, a nyomor Owain Glyn Dwr felkeléséhez vezetett, ami 1400 szeptemberében 

tört ki. 1400-ban az angol parlamentben beszámoltak arról. hogy a walesi parasztok 

otthagyták angliai uraikat, hogy hazatérve résztvehessenek a felkelésben. Az alsó papság, 

akit nyomasztott a lehetõségeik  korlátozottsága és elkeserített elõljáróik nagyravágyása, 

szintén támogatta a lázadást. A századvéghez egyben babonás és vallásos hiedelmek is 

kapcsolódtak: Sokan úgy hitték, hogy az 1400. év végével elkövetkezik a világvége is. 

A lázadók legelőször kikiáltották Owain-t Walesi hercegnek, ennek köszönhetően a 

felkelés alatt annak céljától eltérő helyi megmozdulásra nem is került sor. Owain a 

skótok királyához írott levelében kifejtette, hogy Wales felemelése a célja "abból az 

elnyomatásból és fogságból, amelyet Cadwaladr idejétől kezdve a nép elszenvedett". 



Még francia támogatást is kapott Angliával szemben. Az 1415. évi vereséget követően 

egy generáción át a walesiek a sikertelen felkelés árnyékában éltek. 1431-ben, 1433-

ban, 1447-ben az angol parlament újra és újra ragaszkodott a büntető törvények 

megújításához, amelyeket 1624-ig nem is távolítottak el az angliai törvénykezésből: 

A királyhoz nem hû walesiek nem viselhetnek fegyvert ha városban, templomban 

tartózkodnak vagy ha országúton járnak: Walesiek nem tölthetnek be a korona 

felügyelete alá tartozó hivatalt, nem lehetnek tagjai az esküdtszékeknek, tilos az angolok 

és walesiek közötti házasság, s ha mégis megtörténik, az angol házasfél és gyermekei 

alávetik magukat a walesi fél szabadságát korlátozó jogi rendelkezéseknek.  

Hosszú idõ telt el a városokban, amíg a walesiekkel szemben táplált ellenérzés 

alábbhagyott, s ameddig a "polgár" szó megszünt a walesiek számára a sérelmek forrását 

jelenteni. 

Ötven év múltán a XV. század közepén Wales még mindig egy kettéosztott ország képét 

mutatta: egyfelõl a koronához tartozó hercegség, másrészt a határvidék fejedelemségei 

uralták. Ugyanakkor Wales közigazgatása alapvetõ változások jeleit mutatta annak a 

hosszú, komplex agóniának a következtében, amelyet a Tudor-kor történészei "rózsák 

háborújának" kereszteltek. Tudor Henrik családja Walesi eredetû, így hadseregében igen 

jelentõs számban harcoltak  walesiek. A walesiek számára a Bosworth-i csata kimenetele 

- ahol VII. Henrik legyőzte III.Richárd hadait - meghatározó volt. Henrik csapatai 

Cadwaladr vörös zászlaja alatt meneteltek  a győzelembe. Ezután a walesiek  

elfoglalhatták a helyi hatalmi poziciókat, és Henrik számukra négy walesi származású 

püspököt nevezett ki. Észak-Walesben a grófságok élére walesi származású főispánokat 

(sheriffeket) állított. Furcsának tűnik, azonban mégse gondolt arra senki, hogy 

formálisan is visszavonják a walesiek elleni törvényeket; mindez akkor fölöslegesnek 

tünt. A walesieket szívesen látták az udvarnál. 1533-ban VIII. Henrik a skótokkal és 

írekkel való összetűzésének idején egy biztonságosabb hátországot kívánt maga 

számára teremteni, és ezért elrendelte 1536-ban Wales egyesítését Angliával. 

 

Vallásháború - mint a nyelvi és közigazgatási egyesítés fegyvere 

Az 1536-os egyesítő törvény preambuluma meghatározza a célt: 

"Jóllehet a hercegség és Wales többi része egyesíttetett és elfoglaltatott, ellenszegülés 

nélkül, egységesen, egyenrangú tagként alávettetik a királyság Koronájának, amelynek a 

királyi fönnség az ura és parancsolója,  mert  abban az országban érvényben lévõ jogok, 

s alkalmazásuk, a törvények és a helyi szokások nagyon eltérnek a mi királyságunk 

törvényeitõl és szokásaitól, s továbbá mert a nép hétköznapi beszéde nem hasonló és nem 

egyezik meg azzal az anyanyelvvel amelyet mi ebben a királyságban beszélünk, néhány 



durva és tudatlan ember különbséget tett birodalmunk királyi alattvalói és walesi 

alattvalóink között... Őfelsége elrendeli, hogy Wales ettölfogva mindörökre egyesíttetik 

és hozzácsatoltatik Anglia királyságához." 

 

 I.Edward uralkodása idején alakították ki a grófságok rendszerét, most azonban 

szervezetileg kiterjesztették az egész ország területére. Az angol származás már magában 

alkalmasságot jelentett a közhivatalok betõltésére. A második egyesitési törvény, amely 

Cromwell tervébõl kiindulva az angliai renddel való teljes azonosságot tûzte ki célul, és 

Cromwell halála után fogadta el a törvényhozás,  részletekbe menõen szabályozta a 

tartomány életét: 

Wales önálló felsõbbfokú bírói szervezetet kapott, Walesben ülésezõ királyi legfelsõ 

ítélõszékkel, amely függetlenné vált a westminsteri legfelsõ bíróságtól. Az országot négy 

kerületre osztották Monmouthshire kivételével, amelyet kényelmesebb 

megközelithetõség szempontját figyelembe véve az Oxfordi körzethez csatolták. Az 

1542.évi törvény biztosította  a Wales és Határvidéke Tanácsának további mûködését, 

felhatalmazva azt az érvényben lévõ törvények és rendelkezések felülvizsgálatával. 

(Wales Tanácsa 1689-ig maradt fönn, mig a Walesi Legfelsőbb Bíróság a XIX.századig.) 

Wales grófságainak saját országgyûlési képviselõje volt a parlamentben. S ami fontosabb, 

8 békebírót neveztek ki minden walesi grófságba. A békebírók voltak azok, akik 

valójában ellenõrizték a mindenapi életet, és ennélfogva támogatásuk kétszeresen fontos 

volt, amikor Cromwell forradalmi újítását, a walesi egyház megreformálását 

megkezdte. 

1529 és 1534 között minden fõbb törvény célja az volt, hogy megerõsítse a királyi 

fönnhatóságot az egyházszervezet fölött. Semmi sem említésre méltóbb, mint hogy 

Walesben bármely társadalmi réteget is figyeljük meg, hiányzott az igazi lázadás, a 

tiltakozás  amint a gõzkalapács lesúlytott, és szétverte a régi egyházszervezetet. Ugyan 

néhány elenyésző egyéni tiltakozás volt, de fegyveresen nem védte meg Wales saját 

egyházát. Egy kissé elrémisztő, hogy Walle Crucis apátját országúti rablásért 

börtönözték be 1535-ben vagy hogy Strata Florida egyik szerzetesét azért tartóztatták le, 

mert cellájában pénzt hamisított...  - Mindez elegendő oknak bizonyult ahhoz, hogy a 

kolostorokat feloszlassák.  

Walesi tudós mindössze csak néhány volt a reformerek között. William Salesbury 

határtalan lángolással vetette bele magát az elsõ walesi nyelvû könyvek kinyomtatásába. 

1547 és 1553 között jelentõs számú könyvet bocsátott ki a szótártól kezdve Cranmer 

akkoriban használatos népi imakönyve fohászainak és apostoli leveleinek fordításáig. 

Elsõnek az angol-walesi szótára jelent meg. 1547-ben  sir John, Brecon hercege egy kis 



kötetet publikált, amit kezdõ sorairól "Yn YLlyn Hwn" -nek neveztek; ez a Hiszekegy, a 

Mi Atyánk, és a Tíz Parancsolat fordítását tartalmazta. Nos, ezek voltak az első walesi 

nyelvű nyomtatott könyvek. 

1553-ban a katolikus vallású  Véres Mária lépett trónra. Ez Angliát egy újabb drámai 

vallási fordulatra késztette, amit persze Walesnek is követnie kellett.  

Közben a népesség növekedésnek indult a kis városokban, s megindult a szén- és 

ólombányászat fejlõdése. 

1650-ben, a polgárháború alatt a szétzavart és megcsonkított parlament, ismert nevén a 

Csonka Parlament elfogadta a törvényt "a hit jobb terjesztéséről Walesben". Thomas 

Harrison ezredes és hetven meghatalmazott  kapta a feladatot, hogy szervezze újjá az 

egyházszervezetet és az oktatási rendszert  a hercegségben. A kiküldöttek kudarcot 

vallottak a puritán irányzat terjesztésével, de annál több sikert értek el az oktatásban. 

Több mint 60 új iskolával növelték meg a már létező grammatikai iskolákat 

(alapiskolákat).  Az oktatás ingyenes volt, és sok esetben a bizottság forradalminak 

számító lépést tett az iskolák leányok előtt való megnyitásával, a walesi nyelvet 

azonban nem tanították. 

A nyelvhasználatra vonatkozó paragrafusok, amelyek a walesi nyelvet alárendelt 

helyzetbe hozták úgy a törvénykezési mint a közigazgatási gyakorlatban, azt célozták, 

hogy elõsegítsék az ország egységesítését. Még  a vállalkozó szellemû köznemesség (a 

dzsentry) között sem volt átgondolt kísérlet arra, hogy megõrizzék a régi nyelvet, a 

földbirtokos fõnemesség angolul beszélt. A közép rétegek - jogászok, kisnemesek, 

boltosok, gazdagabb farmerek - között a régi beszélt nyelvet lassan felváltotta a 

nyomtatott könyv nyelvezete. 1711-ig azonban, amíg Isaac Garter föl nem állította 

könyvnyomdáját, nem volt Walesben saját könyvnyomtatás. 

A XVIII. század elõtt három forradalmi folyamatról beszélhetünk Walesben; egy vallási 

forradalomról, egy kulturális és egy ipari forradalomról. Végülis mindhárom találkozott, 

hogy együtt fejtsék ki gyümölcsözõ hatásukat. Valamilyen autonómiáért harcoló ellenzék 

nem tudott megjelenni  a politikai színtéren, hanem vallási köntösben jelentkezett, az 

Anglikán Egyháztól való elszakadás formájában: 

A nonkonformista (a nem anglikán vallású protestáns) közösségek II. Károly alatt 

üldöztetésnek voltak kitéve, és csak az un. 1689-es Türelmi törvény árnyékában 

csendesen meghúzodva indulhattak fejlõdésnek. Nem voltak nagy számúak, de a 

baptisták, az unitáriusok és más felekezetek szükségét érezték annak, hogy biztos 

intellektuális alapokon megerõsíthessék hitüket. Az anglikán egyháztól elszakadók 

akadémiákat alapítottak egész Walesben, s olyan jó hírnévre tettek szert, hogy 



nemegyszer az anglikánok is odaküldték fiaikat, hogy ott végezzék el az egyetemi 

előtanulmányaikat. 

 

Egy nyelv - egy egyházszervezet 

A metodista egyház kezdetei 1735-re nyúlnak vissza. Walesben Anna királynõ uralkodási 

évei alatt erõteljesebb munkába fogott a Keresztény Ismeretek Terjesztésére Alakult 

Társaság, amelyet sir John Phillips támogatott jelentõs mértékben Pembrokeshire-bõl. De 

az újjászületés valódi elõhírnöke Griffith Jones volt, Llanddowror vikáriusa 

Carmarthenshire-ben. Õ szervezte meg az utazó mesterek figyelemreméltó szervezetét, 

akik egyházközségbõl egyházközségbe mentek, miközben mindegyikben három hónapot 

töltöttek, hogy tanítsák az írástudatlanokat olvasni. Griffith Jones kezdte Walest 

írástudóvá tenni, és mindezt Walesi nyelven. Ékesszólóan prédikált a walesieknek saját 

anyanyelvükön. 

A XVIII. században az õsi kultúrát új életre keltõ reformerek nemcsak Wales régi 

irodalmát idézték föl újra, hanem a történelmét is. Végülis felfedezték, hogy õk a brit 

szigetek õslakói, "az igazán õsi britek". A XVIII. század nagy hozadéka a régi walesi 

irodalom újjászületése. 

 

1811-tõl Walesben saját független kálvinista-metodista egyházszervezet jött létre. Csak 

az anglikánok tartoztak Canterbury alárendeltségébe. Megnyíltak a vasárnapi iskolák, és 

irodalmi társaságok alakultak. Felújították a "bárdok" régi verselõ versenyeit - õsi 

nyelvükön ez az "eisteddfodd" - amelyet 1450-ben rendeztek elõször, s amely szokást 

Arany János is megidézi "A walesi bárdok" cimû balladájában. Jellemzõ a helyzetre, 

hogy Gladstone fontosnak érezte, hogy maga is megjelenjen a bárdok verselõ 

versenyének helyszínén, Moldban, és zengzetes szónoklatát az ékes ősi nyelven tartsa 

meg. Ezután nem volt olyan walesi ház, ahol a nagy öreg portéja ne logott volna a falon. 

 

Oktatás 

A XIX. században  szervezték meg az egész oktatási rendszert (alap- és középfokon). 

1885-ben  "A walesi nyelv oktatásban való alkalmazásán munkálkodó társulatot" 

szerveztek, amely a történelem és a földrajz walesi (cymri) nyelven való oktatását 

javasolta. 

A Liberális pártbéliek a Konzervativoknál jobban támogatták Wales, Skócia és Írország 

autonómiára való törekvéseit. Ezért örvendeztek oly nagy mértékben, amikor Tom Ellis 

1886-os választásokon a konzervatívok felett  aratott gyõzelmet, hiszen ez jelképesen azt 

az üzenetet hordozta számukra, mintha a parasztok felülkerekedtek volna az anglikán 



földbirtokos nemességen.  A politikai cél ekkoriban az anglikán egyház és az állam 

szétválasztása volt Walesben, továbbá földreform, oktatási reform, és harc az 

alkoholizmus ellen. A walesi nonkomformisták és Gladstone szövetségének első 

gyümölcse "A vasárnapi zárvatartásról" szóló törvény volt 1881-ben, amely lehetővé 

tette, hogy a kocsmák szombaton (Sabbath napja) kötelesek legyenek zárva tartani. 

Talán ennél is fontosabb volt az oktatás fölötti teljes walesi fennhatóság megvalósítása. 

A walesi egyetem tervezete megvalósulhatott az 1890-es évekre Bangor, Aberystwyth és 

Cardiff városokban létrehozott intézményrendszerrel, amihez  végül Swansea 

csatlakozott  1921-ben. A fiatal egyetem professzorai és az itt tanuló hallgatók új 

intellektuális légkört teremtettek a walesi nyelvet beszélő walesi értelmiség számára.  

 A XX. század elején a walesiek csaknem fele  beszélte az anyanyelvét.   

Mi volt ebben az egyház szerepe? A templomból jöttek költõ-prédikátorok, akik életben 

tartották az ország õsi költõi hagyományait, s ezzel felébresztették a szunnyadó nemzeti 

öntudatot. 

 



Autonómia  

(devolution=decentralizálás) 

A teljes walesi népesség száma napjainkban 2,9 millió fõre tehetõ, a brit lakosság 

mintegy 5 %-t teszi ki. Területe Nagy-Britannia területének 9 %-a. 

Az 1960-as évek közepétõl, amikor a Walesi Iroda és a Walesi Államtitkárság létrejött, 

nagyobb közigazgatási önállóságot adtak Walesnek.  

1967-ben törvényt fogadtak el a walesi nyelv használatáról; ami lehetõvé tette a 

használatát a  közigazgatásban is. A walesi nyelv használatáról szóló 1993. évi törvény 

kiterjesztette használati körét, a bíróságokra, közügyekre is - természetesen meghagyva a 

választás lehetõségét a cymru és az angol nyelv között. 

Az un. "Fehér könyv"-et 1997-ben adták ki, amelyik tartalmazza az állam 

decentralizálásra vonatkozó céljait, beleértve a tartomány számára közvetlenül 

megválasztott nemzetgyűlést is. Az 1997-ben tartott népszavazás helybenhagyta a 

kormányzati célokat. 

A nemzetgyülés átveszi mindazokat a feladatköröket, amelyeket jelenleg a Walesi 

Államtitkárság gyakorol az alább felsorolt területeken: 

gazdasági fejlesztés, mezõgazdaság, erdõgazdaság, halgazdaság, élelmiszeripar, ipar, 

oktatás és továbbképzés, helyi közigazgatás felügyelete, egészségügy és szociális 

gondozás, lakásépítés, környezetvédelem, anyanyelv ápolása, mûemlékvédelem, sport és 

pihenés. 

A helyi önkormányzatok felelõssége az iskolák, a szociális gondoskodás, 

környezetvédelem, lakásügyek, helyi utak, könyvtárak, múzeumok és galériák 

fenntartása, továbbá a gazdasági fejlesztés. A rendõrség és tûzoltóság külön felügyelet alá 

tartozik. 

 

A feladatok közül egyedüli londoni hatáskörüek maradnak a következõk: 

külügyek, nemzetvédelem, adózás, központi gazdaságpolitika, társadalombiztosítás és a 

rádióközvetítés. Wales fönntartja a teljes képviseletét a londoni parlamentben. A Walesi 

Államtitkárság összekötõ kapocsul fennmarad a walesi nemzetgyûlés és a Westminster 

között, mûködését a kabinet egyik tagjaként fogja folytatni a jövõben. A walesi 

nemzetgyûlés választja a helyi kormány elnökét. A többi bizottság vezetõjét a parlamenti 

választás eredményeképpen a létrejövõ arányszámoknak megfelelõen jelölik a 

kormányzatba. A szóvivőt a többségi pártból választják, míg a helyettes szóvivőt a 

kisebbségben maradó pártból választják. A nemzetgyűlésben mind az angol, mind a 

walesi nyelv használható. 

Wales nemzetgyûlését a királynõ 1999. júniusában nyitotta meg Cardiff városában. 



 

 

  



                     5./    KÖVETKEZTETÉSEK  

 

Világszerte napjainkban jelenleg kb. 3600 nemzeti és más kisebbségi csoport ismert, 

mintegy  200 állam területén, számuk az I.világháborút lezáró békeszerzõdések után 

szaporodott jelentõsen. 

A soknemzetiségû birodalmakon belül végbemenõ megkésett és torz nemzetfejlõdés, a 

gyarmatbirodalmak szétesése, és a két világháborút lezáró békerendszerekben az etnikai 

határoktól eltérõen megalkotott államhatárok következtében térségünkben nincsenek 

egynyelvû, egy kultúrájú, egy vallású "tiszta" nemzetállamok; egyesekben (mint 

pl:Romániában, Szerbiában) több milliós nemzeti kisebbségek élnek. A kirekesztést, 

jogfosztást, az etnikai tisztogatást a mindenáron egynyelvû, azonos történelmû, kultúrájú 

és vallású nemzetállamok létrehozására törekvő államvezetés és államfilozófia 

eredményezte a mindennapok gyakorlatában. Különösen élesek, és erőszakhoz 

vezethetnek a feszültségek ott, ahol a többségi nemzet és a kisebbségi népesség nem 

azonos kultúrkörhöz tartozik. (Míg az erdélyi és a délvidéki magyarság az osztrák - 

magyar latin hagyományú kultúrkörből táplálkozott évszázadokon át, a román és a 

szerb népesség szemléletét a délkelet-európai ortodox (szláv) létforma határozza meg. 

Közép-Ázsia és a keleti Kaukázus török népeit csak az erőszak kötötte az őket 

meghódító ortodox Oroszországhoz; e népek évszázados gyökerekkel kapcsolódnak az 

iszlám kulturkörhöz.) 

. 

5.1 Asszimiláció módjai 

Az eddigiekben ismertetett példákból világosan kitûnik, hogy alkotmányosan 

meghatározott önigazgatási rendszer híján, csupán egyéni állampolgári jogok 

garantálásával a kisebbségben élő népcsoportok, nemzettöredékek képtelenek 

védekezni az asszimiláció különféle eszközei ellen.  

Az alábbiakban  kiemelem  a leggyakrabban elõforduló asszimiláló eljárásokat. Ezek a 

társadalom fejlõdésével egyre jobban megsokasodnak és kifinomulnak;  szinte lehetetlen 

számba venni õket: 

 

 

Jogi diszkrimináció: 

A nemzetközi szintû -aláírt - szerzõdéseket  vagy át sem vezetik az ország 

alaptörvényébe és a törvénykezési gyakorlatába, vagy ha mégis átveszik szövegüket, 

akkor azok érvényesülését a mindennapokban alacsonyabb színtû  (akár ellenkezõ 

szándékú)  helyi hatósági rendeletekkel, utasításokkal akadályozzák meg (vagy indítanak 



el ellenkezõ irányú; asszimilációs folyamatokat). Mindez azért lehetséges, mert ezen 

államok erősen központosítottak, a hatalom nem decentralizált, vagy pedig csak 

formálisan az, a gyakorlatban a kisebbségi népcsoport (nemzettöredék stb) lakókörzete 

financiálisan, gazdaságilag és közigazgatásilag a központi kormányban és többségi 

nemzetet reprezentáló országgyűlésben hozott döntésektől függ. 

Ezért nem volt elegendõ az itt említett példák szerint (Korzikában, Nagy Britanniában, 

Dél Tirolban stb) a kormányzati képviselet, a megoldást csak a tartományi önigazgatás 

(=önálló kormányzat és nemzetgyûlés) hozhat. Vegyes etnikumú térségekben az 

autonómia speciális formáját alkalmazó finn minta jelenthet megoldást. 

 (Mint láttuk, Finnország települései nyelvi szempontból vannak felosztva. Kétnyelvû 

(svéd-finn) a település, ha a másik nyelvet beszélõk aránya legalább 8% vagy legalább 

8000 fõ. A megye kétnyelvûnek számít, ha csak egy kétnyelvû települése is van. A 

települések nyelvi arányát a tízévenkénti népszámlálásnál tekintik át, amikor az 

állampolgár tölti ki a nyelvi hovatartozásáról szóló kérdést.  )  

 

 

Gazdasági diszkrimináció: Földreform címén a kisebbséget megfosztják 

földtulajdonától, bankjaitól, vállalataitól. Diszkriminatív adóztatás, hitelnyújtás, 

beruházás, iparfejlesztés;  zártszám (numerus clausus) alkalmazása a vezető 

pozíciókban stb. A kisebbség iparban foglalkoztatott számaránya kedvezőtlen a 

többségi népességhez képest, nem részesülnek arányosan a gazdasági növekedés 

előnyeiből, elmaradottabb a települési és foglalkoztatási szerkezetük. A munkások 

felvételénél és kiképzésénél előnyben részesítik az adott kisebbségi területre 

betelepítendő többségi népességet. Hátrányos munkamegosztást kényszerítenek a 

kisebbségi népességre (Előnytelen föld stb. szerződések kikényszerítése a nyersanyag-

kitermelésre vonatkozóan, állati termékek cseréje ipari termékekekért...) A kisebbségi 

népesség gazdasági erőforrásainak kiaknázásánál a környezetvédelmi szempontokat 

elhanyagolják. 

A kisebbségi területen az átlagosnál nagyobb munkanélküliség elvándorláshoz, kevesebb 

gyermek vállalásához, a népesség csökkenéséhez vezet. (Mindezek miatt a 90-es évek 

rendszerváltásában kifejlõdõ tõkés vállalkozói réteg a kisebbségek területén is fõleg a 

többségi nemzetbõl emelkedhet ki és erõsödhet meg; mintegy lezárva a fejlõdés és 

fennmaradás útját a kisebbségi népcsoport elõtt.)  

 

 

Kulturális diszkrimináció:  



Leggyakoribb formái: nyelvhasználat korlátozása nyelvtörvénnyel; vagy 

megadóztatásával; napi lapok, kulturális intézetek számának csökkentésével, a kisebbségi 

adófizetõk anyanyelvi iskolahálózatának, intézmény-rendszerének elsorvasztásával vagy 

az állami finanszírozás megatagadásával; az oktatás kétnyelvüsítésével, majd az 

államnyelven való oktatásra való áttéréssel; a többségi tanítók, hivatalnokok magasabb 

jövedelemmel való betelpítésével (miközben a kisebbségi értelmiségieket a többségi 

területre irányítják); a tanintézetek, kulturális intézetek vezetőinek lecserélésével; 

zártszám alkalmazásával az egyetemi felvételiknél; a kisebbség nyelvén folyó 

felsőoktatás megszüntetésével stb.  

A kisebbségi népcsoportok, ha nem rendelkeznek olyan közösségi intézményrendszerrel, 

amely többé-kevésbé ellensúlyozni tudja a többségi nemzet matematikai fölényét, 

társadalmilag óhatatlanul hátrányos helyzetbe jutnak. 

 

Politikai diszkrimináció: 

Történhet állampolgárság megvonásával; közigazgatási rendszer átszervezésével; a 

közalkalmazottak lecserélésével; a választókerületek átalakításával, a választójog 

korlátozásával; a végrehajtó hatalomban többségi etnikumhoz tartozók alkalmazásával; a 

kisebbségi területen lévõ önkormányzatban a többségi népességhez tartozó kéviselõk 

manipulált beválasztatásával, a kisebbségi lakókörzetekben a többségi népességhez 

tartozó - a központi kormányzathoz tartozó - rendfenntartók alkalmazásával,  a helyi 

önkormányzat minimális hatáskörrel és pénzeszközökkel való felruházásával, amikor a 

központi kormányzat kezében összpontosul a döntés; kisebbségi etnikai pártok 

ellehetetlenítésével,  perek, letartóztatásokkal stb, történő megfélemlítéssel.stb. 

 

 

Etnikai arányok megváltoztatása: 

népszámlálási (statisztikai) trükkökkel, iparosítást követõen a többségiek számára 

biztosított lakásokkal és álláshelyekkel; betelepítéssel, határõvezetek többségi 

népességgel való betelepítésével,  

földosztás címén történõ betelepítéssel, érelmiségi illetve közhivatali beosztástól 

(munkahelytõl) való megfosztással, kényszerrel történõ ki- vagy áttelepítéssel, a 

diszkriminatív gazdaságpolitika következtében létrejövõ spontán kivándorlással. 

 

Megfélemlítés:  

A kisebbséghez tartozó vagyonos réteg, a kulturális és politikai vezetõk, családjuk 

állandó zaklatásával, letartóztatásával, létfeltételeiktõl való megfosztásával, kivégzésével 



vagy eltüntetésével stb; a kommunista diktatúra eszköztárának kisebbségek elleni 

felhasználásával, bebörtönzéssel, kinzással, munkatáborokba hurcolással;  etnikai tiszto-

gatással, pogromokkal, a törvények, rendeletek "eseti értelmezésével", a nem független 

végreható hatalom vagy igazságszolgáltatás manipulálásával stb. 

 

Elszemélytelenítés: 

Személynevek, helynevek elvételével vagy megváltoztatásával, "névelemzéssel" történő 

etnikai hovatartozás megállapításával stb. 

 

 

Egyház megtörése:  

A különféle társadalmi és pártszervezetek nem jelentenek olyan stabil etnikai összefogó 

erõt, mint az évszázadok hagyományain felépülõ, kulturális értékeket, hagyományokat 

átörökítõ, nevelõ egyházak. Szervezetük behálózza az egész társadalmat, identitás-

megörzõ szerepük vitathatatlan. Ezt felismerve a többségi nemzetet képviselõ hatalmi 

szervezet a gazdasági ellehetetlenítéstõl kezdve a bebörtönzésen keresztül a fizikai 

megsemmisítésig mindent elkövet, hogy fennhatósága alá vonja vagy megsemmisítse 

erõszakos áttérítéssel, a többségi népesség vallásához tartozó templomok erőltetett 

építésével a kisebbségek lakóhelyén (pl ortodox templomok emelése Erdélyben, a 

görög-katolikus templomok elvétele az ortodoxok részére Oroszországban, Ukrajnában 

stb.); a kisebbségi egyházközségeket a többségi nemzet egyházi hierarchiája alá 

rendelik a nyelvi, szervezeti elsorvasztás cáljával; az egyházak diszkriminatív állami 

finanszírozásával és az elvett javak visszaadásakor alkalmazott diszkriminatív 

kárpótlással (pl:Oroszország, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia). 

 

Mint láthattuk  a kisebbség megtörésére, asszimilálására alkalmazható módszerek egyre 

jobban - az állami bürokrácia fejlõdésével - kifinomulnak, sőt a legredményesebb 

asszimiláló eszközöket akár egymástól is átveszik. (Ezt láthattuk a három ország közt 

felosztott lengyelek esetében vagy 1920 után az utódállamok között feloszott magyarság 

esetében.) 

 

A sort végtelen hosszan lehet folytatni, hiszen az önkormányzattal, autonómiával nem 

rendelkezõ kisebbséghez tartozó személy - saját intézményhálózat híján - 

kiszolgáltatottan áll szemben a mindennapokban a többségi nemzet érdekeit szolgáló 

államszervezettel. 

 



Mi történik a kis népekkel, népcsoprtokkal ennek hiányában? Gondoljunk csak a szászok 

romániai utolsó 70 évére: 

- 1918-tól háromnegyed évszázad telt el, és ennyi idõ elegendõnek bizonyult a szászok 

teljes gazdasági kifosztására, nyolcszáz éves intézményeik maradékainak felszámolására 

és etnikai integritásuk megtörésére, ami azután kivándorlásra kényszerítette õket. - Az 

1930-as évektõl a bánáti bolgárok nagy számban költöznek vissza        

Romániából Bulgáriába. Ennek okát 1994-ben így fogalmazták meg: 

"A mi öregjeink nagyon szerették a magyarokat, mindenben velük tartottak. Ezért aztán 

mindig is azt akarták, hogy visszakerüljenek Magyarországhoz. Amikor látták, hogy ez 

nem megy, sokan átmentek, repatriáltak."110 

 

Összegezésül az elemzett példákból látható, hogy a szeparatizmus okai a következõk: 

1/ az autonómia hiánya, 

2/ a kormányzati erõszak a kisebbség asszimilálására az anyanyelv és az anyanyelvi 

oktatás betíltása, a kisebbségi etnikum arányszámának erõszakos megváltoztatása a 

gazdasági, kulturális és politikai szférában. 

 

 

 

5.2 Egy etnikum önmegõrzésének, belsõ fejlõdésének feltételei: 

 

A 19. sz. végi magyar példa - liberális törvénykezési gyakorlatával, itt-ott megcsillantva a 

gyakorlati megvalósitásban a hibák mellett a pozitív diszkriminációt is a 70-es évek 

Erdélyében, de a területi elv nyílt fölvállalásának elutasításával, a birodalmi kormányzat 

nemzetiségeket egymásra uszító kétévszázados politikájával az  adott külpolitikai 

körülmények között (az orosz birodalom balkáni terjeszkedési politikája, a pánszláv 

törekvések, a balkáni nemzetállamok  velük szomszédos, azonos etnikumú területek 

beolvasztási törekvései) - kudarcba fullad: a nemzetiségek elszakadnak 19l8-ban 

Magyarországtól,  mégis tanulságos: 

 

Az állami garanciákkal (adománylevél, rendelet, törvény, alkotmány) létrehozott területi  

és egyházi autonóm szervezõdési formák - a történelem tanusága szerint - biztosíthatták  

egy nemzettöredék, népcsoport, nemzeti kisebbség önmegõrzését,  belsõ fejlõdését: 

 



a/ Az általános közigazgatási rendszertõl eltérõ regionális egységek (székely, szász 

székek, kun kerületek, Horvátország) autonóm státusú területeiken saját közigazgatási 

szerveikkel, tisztviselõi karral biztosították az önigazgatást. 

b/ Ahol a területi autonómia az egyházi autonómiával összekapcsolódott (pl. erdélyi 

szászok), ott biztosított volt az évszázadokon keresztüli fönnmaradás, az identitás 

megõrzése. 

c/ Az egyházi autonómia biztosíthatta a nemzetiség (népcsoport) önmegõrzésén túl a 

gazdasági és kulturális fejlõdést; 

- ha önálló egyházi kerület volt szervezhetõ (melyben az ott élõ lakosság elkülönülhet a 

többségi nemzet egyházszervezetétõl), 

- ha az önálló egyházmegye egyházi méltóságait maga választhatta (azok nem függnek a 

többségi nemzet egyházi fõméltóságaitól), 

- ha ugyan nem rendelkeznek területi autonómiával, de az egyházmegye területén 

kompakt tömbökben éltek, 

- ha az egyházi szervezet fennmaradásához, mûködéséhez szükséges anyagi alapokat 

(pl.birtokok), költségeket alkotmányosan biztosította az állam (szerb, román, szlovák, 

ruszin példa), 

- ha az etnikum a világi értelmiség vezetõit (politikusait) is bevonhatta az egyház 

vezetésébe, a gazdasági, kulturális életének, intézményrendszerének kialakításába. 

 

A felsorolt kritériumok teljesülése ugyanis lehetõvé tette az önálló tõkés vállalkozói réteg 

kialakulását, segítségükkel saját gazdasági-kulturális intézményhálózat mûködtetését - 

végsõ soron az önigazgatást. 

Amint a korábban bemutatott példákból látható, bármely európai nép autonóm 

törekvéseinek vezetõje az ott honos egyházszervezet is lehet. Szociológiai szempontból 

tehát nem elhanyagolható az egyházak szerepe ezen küzdelmekben; azaz nem merül ki 

hatásuk csupán az erkölcsi nevelésben vagy a bûnözéstõl való távoltartásban, hanem 

jelentõs a részvételük a kis közösségek megteremtésében, összetartásában is. Mint 

láthattuk, a római katolikus, a protestáns, az unitárius és a görög-keleti (ortodox) 

egyházak nemcsak a vallási közösség fenntartására törekedtek, sokszor akár egymással 

szemben álló érdekharcban is, hanem mindent elkövettek azért, hogy saját etnikumaik 

megőrízzék és fejlesszék anyanyelvüket és a kulturális hagyományaikat. E szerep ma 

sem értékelhető le, gondoljunk csak arra a hatásra, amelyet a  pápai látogatások 

gyakoroltak a tömegekre a rendszerváltást megelőzően (pl:Lengyelországban és nem 

oly régen Kubában), és azt követően az egykori szocialista országokban. A Vatikánnak 

gondoskodnia kellene arról, hogy a kisebbségi nemzetek és népcsoportok régiói önálló 



anyanyelvű papsággal és Rómához tartozó érsekséggel püspökséggel rendelkezzenek 

(pl, a csángók vagy a szlovákiai magyarok stb). 

 
 
5.3/    Az autonómia kivívásának módja a XX. században: 

 

A modern polgári társadalmakban - a történelmi tapasztalat szerint -  az autonómia 

kivívásához két út vezet: 

 

1./ Azon országokban, ahol korábban az egyházi vagy a területi autonómia megadásával  

biztosították a kisebbségek kollektív joggyakorlatát, ott a polgári állam maga 

kezdeményez; 

-  átfogó törvényi szabályozással biztosítja a helyi adókra, jövedelmekre épülő és az 

adott régió parlamentjének felelős kormányzatnak alávetett közigazgatás 

függetlenségét a többségi állam szervezetétől (pl:magyar-horvát kiegyezés 1868-ban;  

Svájc föderációja); 

- az egyházi autonómiát (a saját iskolahálózattal) becikkelyezve, nyelvtörvénnyel 

biztosítja a kisebbségi nyelv használatát, és azt konzekvensen végigvezeti a 

közigazgatást, az igazságszolgáltatást érintő törvénykezésen. (Pl:1868-as nemzetiségi 

tv. és alkalmazásai Magyarországon.) 

 

2./ Azon országokban, ahol az autonómia etnikai alapon nem valósulhatott meg a 

múltban, mert kollektív jogokat nem ismert a többségi nemzet törvénykezési gyakorlata, 

az egyéni polgárjogok birtokában,  a területi autonómia hosszú polgárjogi harc 

eredményeképp - a hatalom decentralizálásával - valósult meg (vagy valósítható meg a 

jövőben). E harc múltbéli  formái: 

- Lázadások, felkelések a feudális kötelezettségek (adók) növelése ellen. 

- Szabadságharc, ha a társadalmi feszültségek és az etnikai elnyomás az egész kisebbség 

szembenállását váltja ki. 

- A saját egyházszervezeten belül az anyanyelv használatának joga, továbbá a XVI. 

századtól a reformáció hatásaként meginduló Biblia-fordítások ösztönzõleg hatnak az 

anyanyelvi kultúra fejlõdésére. 

- Önálló kulturális szervezetek létrehozása az anyanyelv és az anyanyelvû irodalom 

ápolására, nem függetlenül a XIX. századi meghatározó szellemi irányzatok - a 

nacionalizmus, és a liberalizmus - hatásától. 



- A kisebbség (nemzettöredék stb) gazdasági szervezeteinek, vállakozásainak 

megerõsödésével finanszírozni tudja politikusaikat és nemzeti pártjaikat. 

- Az általános választójog eredményeképpen az elnyomott és gazdaságilag fejletlen 

kisebbségek saját szervezeteket alakítanak, amelyek polgárjogi küzdelmeiket szervezik. 

Ebben a szakaszban az etnikai csoportok gyakran vivták együtt a parlamenti 

mandátumokért folyó politikai küzdelmeiket a  liberális pártokkal szövetségben. (Ahogy 

ezt láthattuk a skót, ír, walesi és nyugat-európai példákban.) Ez a szövetség  sodorja bele 

a liberális pártokat abba a helyzetbe, hogy fel kell vállalják a kisebbségi jogokért folyó 

küzdelmeket is. (Ezért nem meglepő, hogy e folyamat az angol Liberális Pártot belső 

válságba sodorta a századfordulón, ami végülis egy új párt, a Munkáspárt létrejöttét 

eredményezte, a radikálisabb követelések felvállalásával.) 

- A századfordulótól növekszik a parlamentbe bejutó kisebbségi radikális képviselõk 

száma, akik önálló nemzeti pártokat szerveznek az autonómia valamely fokának elérése 

céljából. 

 

A mai modern polgári államokban a közigazgatás decentralizálása (devolution) 

eredményeképp valósulhat meg az autonómia. Ebben az esetben a központi kormány 

jogköröket, miniszteriális területeket, a költségvetéshez arányos részesedést ad le a 

helyi kormányzat részére. A múlt századból a magyar-osztrák kiegyezés, vagy a horvát-

magyar kiegyezés példázza. A XX. század végén pedig ennek továbbfejlesztett modern 

változatát, a walesi és a skót példa mutatja; ahol az ipar, mezőgazdaság, kereskedelem, 

környezetvédelem, egészségügy, oktatás, stb. a helyi parlamentnek felelős 

kormányzatnak vagy a helyi - választott - önkormányzatnak a hatáskörébe vannak 

utalva. Az adott területen beszedett adó túlnyomó része helyben marad a központi 

irányításból leadott feladatok helyi szintű megoldására. (Csak az un. közös költségekre 

eső arányos mennyiséget kell befizetni az államháztartás céljára.) Fokozati különbség 

persze lehetséges, amint a skót és a walesi példa mutatja; mig a walesi gazdaság és a 

pénzügyek nem teljes mértékben kezelhetők függetlenül a brit kormányzattól, addig 

Skócia esetében lényegében csak a külügy számít közös ügynek. (E demokratikus 

működés látszólagossá válhat, ha a központi államhatalom a választott tiszttikarral 

működő helyi önkormányzat fölé rendeli a saját helyi képviselőjét (prefektúra 

intézménye), vagy ha egyes tárcák központosított szervezet részeként  működhetnek 

(pl: ha nincs önálló tanügyi hálózat). Ugyanakkor az angol gyakorlat megoldásként 

kínálkozik a kisebbségek édekvédelmének nemzetközi színtű megjelenítésére is, 

amelyet mindmáig nem sikerült megoldani; ugyanis a skótók és a walesiek saját 

képviselőiket küldhetik az Európai Unióba. 



 

- A közigazgatás decentralizálása elvezethet a teljes, nemzetközi szerződéssel szavatolt 

autonómiához, ha azt megerősíti államközi szerződés a többségi nemzet állama és a 

kisebbség anyaországa között. (Írország, Dél-Tirol, és Észak-Írország esetében.) 

- Ott ahol a kormány a polgárjogi küzdelmeket véres megtorlással próbálja elnyomni, s a 

küzdelem elmérgesedése folytán titkos fegyveres testületek alakulnak a teljes 

függetlenség kivívásának céljával. (Dél-Tirol, Írország, Észak-Írország, Koszovó, 

Csecsenföld, Tibet stb) Természetesen e szeparatista mozgalmak sikeréhez kedvezõ 

külpolitikai helyzet szükséges, ahogy például mindez történt az I. világháború idején 

Írország esetében. Más esetekben a polgárháborús körülmények kedvezhetnek a 

kisebbségek kiválásának. 

A helyzetet tovább bonyolítja, ha a kisebbségi népesség területén attól eltérő kisebbség 

is él. Ilyen esetben a többségi nemzet kijátszhatja egymás ellen a kisebbségi 

népcsoportokat. Más kérdés, hogy az így keltett gyűlölködés akár az Osztrák - Magyar 

Monarchiában, akár az 1918 után keletkező új államokban vagy másutt Európában 

végső soron a szeparatista politikai erőknek kedveznek, és válságos gazdasági 

helyzetben az adott állam felbomlásához vezetnek. (Láthattuk ezt Csehszlovákia, 

Jugoszlávia, és a Szovjetunió esetében is.) 

 

 

5.4. Autonóm kisebbségek Európája -  Európa békéjének feltétele 

 

 Sem a kisebbségben élő népcsoportok vagy nemzettöredékek identitásának megörzése 

továbbá az asszimiláció, az uralkodó nemzetbe való teljes beolvadás elkerülése nem 

lehetséges gazdasági, kulturális és adminisztratív önigazgatás (területi autonómia)  

nélkül. Önigazgatás nélkül a fennmaradásukért küzdő etnikumok és az uralkodó 

nemzet között állandósuló politkai feszültségekkel lehet számolni, azaz az adott térség 

biztonságát állandóan a háború réme fenyegeti. Elegendő utalnunk az I. világháborút 

lezáró és Kelet-Közép-Európát átszabó Párizs-környéki békék (köztük a Trianoni 

béke) következményeire. A nemzetiségeknek az autonóm fejlődés lehetőségét 

szavakban felkínáló békekonferencia az egyetlen soknemzetiségű birodalom helyébe öt 

vegyes etnikumú országot hozott létre a kisebbségek autonóm fejlődésének reális 

biztosítása nélkül. Jól ismerjük, hogyan lehet a kisebbségvédelem álarcába elrejteni a 

nagyhatalmi érdekeket, láttuk, hogy Oroszország a pánszláv mozgalom 

fölhasználásával tevékenyen vett részt az I.vilgáháború kirobbantásában. 



Az elsõ világháborút lezáró - elsõsorban a világháború elõtti orosz-francia külpolitikai 

törekvések szellemében megszületõ békekötések így vezetnek el a II. világháborús 

összecsapásokig, majd 40 év szünet után Csehszlovákia és Jugoszlávia széteséséhez, 

Moldávia önnálósulásához, a koszovói háborúig, vagy a kurd válság kilújulásához 

Törökországban stb. Mindez azokat igazolja, akik a területi autonómia 

megkerülhetetlenségérõl - mint az általános európai biztonság egyik feltételérõl 

beszélnek. Sajnos napjaink gyakorlata nem tette túlhaladottá e típusokat, pedig a területi 

autonómia megvalósulásától mint a szeparatizmus eszközétől való félelem a 20. 

századi gazdasági integráció korában anakronizmus. 

A szórványban élõ - õshonos - kisebbségekkel kapcsolatosan példaértékű megoldást a 

finn kisebbségpolitika kínál. 

 

Az itt bemutatott autonómia-formákhoz képest igen gyengén állunk a kisebbségek 

csoportként való elismertetésével, azaz az autonómia elfogadtatásával a nemzetközi jog 

terén. Kétségtelen visszalépést jelentett az egyébként eredményt fel nem mutató 

népszövetségi kisebbségi jogvédelemhez képest a második világháborút követõ idõszak 

jogfelfogása, amelyik megint csak az állampolgár jogegyenlõségének, szabadságjogainak 

biztosításával foglalkozik, és nem ismeri el a kisebbségi nemzet, nemzettöredék vagy 

népcsoport fogalmát. A nemzeti kisebbség fogalma az ENSZ-ben először a Nemzeti vagy 

Etnikai, Vallási és Nyelvi Kisebbségekhez Tartozó Személyek Jogairól szóló 1992.évi 

nyilatkozatban jelent meg. 1994-ben az ENSZ olyan Addendumot fogadott el, amely a 

Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának a kisebbségekre vonatkozó 

és állandó jogforrásként felhasznált 27. cikkelyét értelmezi. Az Addendum leszögezi, 

hogy a biztosított jogok egyéni jogok, de ezeket oly módon kell alkalmazni, hogy a 

kisebbségi csoportok megőrizhessék identitásukat. Láthatjuk, hogy az a kívánság, amit 

a magyarországi nemzetiségek kritikaként fogalmaztak meg az 1868. évi nemzetiségi 

törvény elutasításakor; vagyis hogy magukat önálló nemzetként /önálló kisebbségi 

csoportként/ fogadtassák el - napjainkig a nemzetközi jog nem ismeri. Éppen ezért kell 

kiemelni a már elemzett dualizmuskori törvényeket, különösen az 1868. évi IX.törvényt, 

amely amikor az egyházi autonómiát megerősíti, valójában elismeri az autonóm vallási 

egyházakat (és így az általuk lefedett  nemzetiségi csoportokat) is. Érdemes lenne ezeket 

a dualizmuskori törvényeket idegen nyelven újra publikálni, hiszen kíváló példát 

jelentenek - sajnos még napjainkban is érvényesen - arra hogy lehetséges az 

Addendum szellemének megfelelő törvényekkel biztosítani egy népcsoport elismerését 

akkor is, ha csak egyéni jogokat biztosítunk. 



A Nemzeti kisebbségek védelmének keretegyezménye ugyan ajánlatokat tesz az EU-

tagországok számára a kisebbségek kulturális, oktatási intézményhálózatának 

megteremtésére, de nem jut el addig a felismerésig, hogy ezen kisebbségi adófizetõk csak 

úgy egyenlõek a többségiekkel, ha anyanyelvû intézményhálózatuk fenntartását 

ugyanúgy felvállalja az állam, mint a többségét.  A II. szakasz 13. cikkelyében ezt így 

fogalmazza meg: 

"Ennek a jognak a gyakorlása nem ró pénzügyi kötelezettséget a Felekre."111 

Ehhez képest elõrelépést jelent az Európai Közösség Regionális Bizottsága javaslata, 

amelyik lehetõvé teszi a tagállamok régiói közötti közvetlen együttmüködést. Ennek 

révén az anyaország segítheti kisebbségben lévõ nemzettöredékét, népcsoportjait. 

 

Természetesen ez az út is csak korlátok között járható:  

Különbséget kell tenni az õshonos kisebbségek jogi helyzete és a vendégmunkások vagy 

politikai menekültek státusa között. Ausztriában máris a lakosság 12 %-t teszik ki, de 

Németországban is hasonló gondokat indukálnak a nagyszámú török bevándorlók. 

Tekintettel arra, hogy egy állam erõforrásait nem lehet a végsõkig szétforgácsolni,  

valahol határvonalat kell húzni. Ez összecseng az EU közösség migrációval kapcsolatos 

mai stratégiájával; különbséget kell tenni a régi honos kisebbségek és az újonnan 

bevándorlók jogi helyzete között. Akár kvótával kell szabályozni  a vendégmunkások 

stb. befogadását; el kell kerülni, hogy az amúgyis jelentős számú megoldatlan 

kisebbségi problémát újabbakkal szaporítsuk. (Talán a jövő felveti megoldásként a 

fejlett országok nagyobb részvételét a fejlődő országok gazdasági szerkezetének 

megreformálásában, hogy a "délről északra" áramlást vissza lehessen fogni.) 

 

A gyakorlatban különbözõ megoldásokkal találkozhatunk a mai Nyugat-Európában: 

 

Dél-Tirol területi autonómiáját osztrák-olasz államszerzõdés biztosítja. Olaszországban  

Valle d' Aosta  francia nyelvû autonóm terület Itáliában. Finnországban az ott élõ  

svédeknek önálló egyetemük van. Svájcban a mintegy 200.000 fõs rétoromán kisebbség 

iskolái és könyvkiadása fenntartására a svájci konföderáció nemzetei külön alapot 

biztosítanak. 1996-tól a parlamenti döntéseket és kormányhatározatokat a kisebbség 

nyelvén is közzé kell tenni, a rétorománok használhatják anyanyelvüket a közigazgatással 

való kapcsolataikban is.  

Annak ellenére, hogy a svédek aránya Finnországban csupán csak 6%, az ország 

kétnyelvû minden tekintetben. 



Belgiumban a flamandok, vallonok területi autonómiája mellett az ott élõ németeknek is 

önálló minisztériumaik vannak. Franciaországban Elzász-Lotharingia nemcsak 

nyelvhasználatában, hanem jogrendjében is eltérhet a franciától. Korzika részleges 

autonómiával bír. Ebbõl a szempontból különben az Alkotmánybíróság döntése 

megegyezik a francia kormány által képviselt külpolitikai állásponttal, mely minden 

alkalommal feltételeket támaszt, amikor Franciaország egy olyan nemzetközi 

szerzõdéshez csatlakozik, mely különleges jogokat ismer el az etnikai, vallási vagy 

nyelvi kisebbségek számára. 

Spanyolországban, amely  1976 óta szövetségi állam, autonóm területek együttese. Az 

alkotmány biztosítja a spanyol mellettt a kisebbségi nyelvek használatát az egyes régiók 

területén. Az 1987-es új alkotmány lényeges változásokat eredményezett, mivel elfogadja 

a spanyol államszövetség keretei között meglévõ kulturális és nyelvi sokféleséget és az 

országot 17 autonóm szövetségre osztja, amelyekben a kisebbségeknek hivatalos 

státuszuk van. A kisebbségi nyelvek területén már létezik nyelvtörvény, amely rögzíti a 

nyelvpolitika alapvonalait. A nyílvánosság és a közélet kétnyelvű, így például 

Katalóniában a hivatalos nyelv a kasztiliai és a katalán. 1994.szeptember 1-től  katalán, 

baszk és galíciai nyelven is felszólalhatnak a képviselők a madridi parlamentben,  mert 

az állam biztosítja a szimultán tolmácsolást. A katalán, baszk, galíciai tartományban az 

"egységes spanyol politikai nemzet" fogalma fenntartásával valósul meg a területi 

autonómia. Ez magyarázza, hogy a szeparatista ETA népszerűsége folyamatosan 

csökken a baszkok körében - amint a parlamenti választások eredményeiből látható. 

Frízföld kulturális autonómiával rendelkezik Hollandiában. 

 

Kelet-Európában a kollektív jogokat illetően áttörést jelent a moldáviai példa, ahol a 

gagauz kisebbség önálló költségvetéssel valósíthatja meg külön területen saját 

önigazgatását. Slovénia az őshonos magyar és olasz népességének kulturális 

autonómiát biztosít. 

Végsõ soron az Európában is példaértékû 1993. évi 77. - kisebbségi - törvény a mai 

Magyarországon a már csak szórványban élõ kisebbségek számára biztosítja a közösségi 

jogokat: "annak tudatában, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek harmonikus együttélése 

a többségi nemzettel a nemzetközi biztonság alkotó eleme, kinyílvánítja, hogy a nemzeti 

és etnikai önazonossághoz való jogot az egyetemes emberi jogok részének tekinti, a 

nemzeti és etnikai kisebbségek sajátos egyéni és közösségi jogai alapvetõ 

szabadságjogok, amelyeket tiszteletben tart, és mindezeknek a Magyar Köztársaság 

érvényt szerez". A törvény lehetővé teszi a kisebbségi települési önkormányzat vagy a 

helyi kisebbségi önkormányzat közvetett vagy közvetlen módon való megválasztását. 



Lényegében 100 érvényes szavazat elegendő ma a kisebbségi önkormányzat  közvetlen 

megválasztásához  hazánkban.  

A törvény a kulturális autonómia biztosításán túl lényegében a területi autonómiának 

megfelelõ jogállást biztosít ott, ahol a képviselõk felét egy nemzeti vagy etnikai 

kisebbségbõl választják, itt ugyanis közvetlenül kisebbségi települési önkormányzat 

alakítható. (A polgármestereket is választják.) Már az 1989-es magyar alkotmány 68. § 2. 

bekezdése is biztosította a kisebbségek részére az anyanyelvi oktatás jogát, de az ezen 

szellemben megfogalmazott 1993.évi oktatási törvény 81. §-a lehetõvé teszi, hogy ne 

csak állami vagy önkormányzati szerv (hanem alapítvány, egyházak stbis )tarthasson 

fönn oktatási intézményt. Ez esetben ha a fenntartó állami feladatot is ellát; azaz az 

alaptantervnek megfelelõ tananyagot is leadja, vele közoktatási megállapodás köthetõ, és 

ennek értelmében élvezi az állami intézményeknek kijáró fejkvótát is. (Ez a rendelkezés 

tette lehetõvé a vagyontalan szerzetes rendek részére az egyházi iskolák újraindítását.) A 

86.§ c/ pontja szerint pedig az önkormányzatok kötelesek gondoskodni "a nemzeti és 

etnikai kisebbség középiskolai és szakiskolai ellátásáról". A nemzeti és etnikai 

kisebbségek jogairól szóló (1993:L.XXVII.tv.) törvény (amely már 8 fővel engedélyezi 

az iskolai osztály indítását, s előírja az anyaország történetének tanítását, saját 

tankönyveket stb.) a 44.§-ában az anyanyelvű oktatás többletköltségének biztosítását 

állami, illetve helyi önkormányzati feladatként jelöli meg.  

Az éves költségvetési és államháztartási törvények tartalmazzák a nemzetiségi, etnikai 

óvodai, általános és középiskolai oktatáshoz nyújtott többlettámogatás összegét (általában 

+30% -ot tesz ki); így valósul meg a pozitív diszkrimináció a gyakorlatban.  

Az új román alkotmány 6. cikkelyének 2. bekezdése ezt kizárja amikor kiköti, hogy a 

kisebbségi identitás támogatásának "a többi román állampolgár egyenlõségével s a velük 

szembeni diszkrimináció kizárásával összhangban kell állnia." A bolgár alkotmány pedig 

autonóm területi önkormányzatok létesítését (2.cikkely, 1.bekezdés) egyenesen megtíltja. 

Mint látható, Magyarország az osztrák-magyar kulturkörben alkalmazott 

kisebbségpolitikai gyakorlatot fejleszti tovább, míg Románia a többi délkelet-európai 

országhoz hasonlóan az ortodox világban alkalmazott recept szerint jár el napjainkban 

is. (Nem lehet elodázni a megoldást; hiszen az regionális háborúkhoz vezethet, amint azt 

a csecsen-orosz háború is jelzi.) 

 

Az új - munkáspárti - brit kormány az autonómia megadását választotta az etnikai 

problémák megoldására. Miért is nehéz mégis az észak-ír kérdés megoldása? A vegyes 

etnikai összetétel miatt. Mindenütt ahol az állam a kisebbségi kérdés megoldására az 

asszimilációt választja eszközéül, és ennek érdekében mindent elkövet a többségi és a 



kisebbségi népesség etnikai arányának a többségi javára történõ megváltoztatására, 

nagyon nehéz megtalálni az autonómia megfelelõ formáját a kérdés megoldására. 

(Nyílván ez az előrelátás vezethette a Trianoni Békét követően az új államokat akkor, 

amikor különféle rendeletekkel, erőszakkal, állandó megfélemlítéssel próbálták 

asszimilálni a kisebbségbe szorult magyarságot, s mindezek mellett még a betelepítés 

módját is sikerrel alkalmazták az etnikai arányszámok megváltoztatására.) 

Koszovóban, ahol az albánok a helyi lakosság több mint 90%-t teszik ki, sokkal reálisabb 

volt a lehetõsége az autonómia kivívásának. Az elszenvedett sérelmek miatt a teljes 

függetlenséghez ragaszkodtak, végül a véres népírtástól nem mentes polgárháborút a 

Nato csapások következtében sikerült 1999-ben kompromisszummal lezárni: nemzetközi 

ellenõrzés alatt valósult meg a területi autonómia, bár kérdés, hogy az elmérgesedett 

viszonyban elegendõ lesz-e ez a megoldás hosszú távon? 

 

 

A nemzetállamok Európája helyett messzemenõ önkormányzattal, autonómiával 

rendelkezõ régiók Európáját kell megalkotni az egységesebbé váló Európai Közösségen 

belül. A fentiekben említett példák is azt bizonyítják, hogy könnyebb és elõnyösebb 

elõször egy jól mûködõ regionális kooperációt kialakítani, s csak azt követõen, 

együttesen belépni a nagyobb közösségbe. Az Európai Közösségnek tehát nem az az 

érdeke, hogy az abba belépni szándékozó államok kisebbségeik miatt ne legyen 

konfliktushelyzetben a szomszédaikkal, és ezt bizonyítandó gyors látszat-szerződéseket 

mutassanak föl, hanem az, hogy akár a dél-tiroli, akár a walesi, skót, ír kérdés 

mintájára valós autonómiát biztosító kétoldalú államközi szerződéseket követeljenek 

meg a belépni szándékozó államoktól. 

Az egyesült gazdasági szerkezetû Európában a nemzeti gazdaságok (nemzetállamok) 

kora lejárt, ugyanis a gazdasági növekedésnek, terjeszkedésnek a határok már nem 

állhatják útját, országok (nemzetek) feletti makrovállalatok osztják föl a "nemzeti piacot". 

Így éppen ellenkezõen, a nyelvüket, kultúrájukat szabadon fejlesztõ, számukra 

önigazgatást biztosító regionális (vagy területi) autonómiák rendszere nyújthat 

biztonságot  az ott élõ kisebbségeknek és békét Európa többségi és kisebbségi népei 

számára, hiszen láthattuk az asszimiláció felsorolt módjainak (5.1. fejezetben) 

sokféleségét, amelyek alkalmazását a nemzetközi jog szintjén kellene eltíltani. A 

panaszok végtelen sorát nemzetközi szervezetekkel, bíróságokkal kivizsgálni és 

orvosolni nem lehetséges (ahogy a Népszövetség sem tudta), azok csak az adott 

közösség önirányításával védhetők ki. 

 



 



 



 



Jegyzetek 

 

1/ Soós István: Cigányok.Magyarok a Kárpát-medencében. Összeállitotta és szerkesztette Glatz Ferenc. Pallas Lap- és Könyvkiadó 

Vállalat,Bp,l988. (in reduced form: MOK) 197.p.Soós István: A cigány kisebbség elsõ századai. História 1991.2-3. sz. 20-23pp. 

Haraszti György: Az asszimiláció felé MOK 197.p. 

2/ Szücs Jenõ: A középkori Magyarország népei. MOK.  32-37.pp. 

3/ Szücs Jenõ u.ott. 

4/ Szász Zoltán: Székelyek. MOK.47.p.   

5/ Makkai László Erdély betelepülése. História.  Bp, 1986. 2.sz. 

6/ Gondos Albert: Az öreg hárs faggatása, Csíkszereda, l994. Alutus Nyomda (magán kiadás) 

7/ u.ott. 

8/ Szász Zoltán: Székelyek. MOK. 47.p. 

9/ Kordé Zoltán: Besenyõk az Árpád-kori Magyarországon. História. l99l. 2-3.sz. 8.p. 

10/ Kiss József: A jászkunok meghonosodása. História.1991. 2-3. sz. 

11/ Szücs Jenõ: MOK. 36.p. 

12/ Ács Zoltán: Nemzetiségek a történelmi Magyarországon. Kossuth kiadó. Bp, l986. 88-89.pp. 

13/ Ács Zoltán: u.ott. 86.p. 

14/ Bellon Tibor: Nagykunság. Gondolat. Bp, l979. 16,19,25,38,43,51,54,55,56.p. 

15/ Dr.Pirigyi István: A magyarországi görögkatolikusok története. Görögkatolikus Hittudományi Fõiskola. Nyiregyháza, 1990. 

16/ Pirigyi,u.ott,73.p. 

17/  "  u.ott,64.p, 73.p. 

18/ Mándoky Kongur István:  A kun nyelv magyarországi emlékei. in:Keletkutatás, Kõrösi Cs. Társaság Bp.,1975 143-149pp. 

19/ Szücs Jenõ:u.ott. 

20/ Hanzó Lajos: Az erdélyi szász önkormányzat kialakulása. Értekezések a Magyar királyi Horthy Miklós Tudományegyetem 

Magyar Történeti Intézetébõl, Szeged, 1941.18-29.pp. 

21/ Szász Zoltán: Szászok. MOK.49.p. 

22/ Hunfalvy János: Nagyszeben. A szászok alkotmánya. in:Magyarország és Erdély. I-III. Darmstadt 1856, 1860, 1864. Lange 

Gusztáv György kiadása 60-61.pp. 

23/ Hanzó Lajos: u.ott. 52-55.pp. 

24/ Szász Zoltán: Magyarok,románok,szászok. História, Bp, 1991.2-3.sz. 

      Annemie Schenk: Deutsche in Siebenbürgen. Ihre Geschichte und Kultur, München Verlag C.H. Beck 1992. 

25/ Szücs Jenõ: u.ott 37.p. 

26/ dr.Bruckner Gyõzõ: A szepesség múltja és mai lakói. in: dr.Loisch János: A Szepesség. Kókai Lajos kiadása, Bp, 1926. 10-11.pp. 

27/ u.ott.12-13.pp. 

28/ u.ott.19.p. 

29/ dr.Hajnóczy R. József: Szepes vármegye történeti változásai. in.dr.Loisch János: A Szepesség...34,36.pp. 



30/ dr.Bruckner Gyõzõ: A Szepesség multja és mai lakói. in: u.ott.22.p. 

31/ Szarka László: Horvátország és a horvátok. MOK.173.p.  

     Szakály Ferenc: Magyarország és a délszláv térség. História, 1992.4.sz.18.p. 

32/ Szász Zoltán: Horvátok a Monarchiában. História, 1992.4.sz.18.p.  

33/ Bényei Miklós: Oktatáspolitikai törekvések a reformkori Magyarországon, Debrecen, Csokonai Kiadó,1994. 5o.p ,55.p,  

         83-84pp,106p. 

     Katona Tamás: Nemzeti összeütközések 1848-49-ben.MOK 148-155.pp 

     Szász Zoltán:A nemzetiségek és a magyar forradalom. in: História 1999/3 15-17.pp 

34/ Dr.Wlassics Gyula vallás és közoktatásügyi miniszter kimutatása a felekezetek nyelvhasználatáról. in:  Kemény Gábor: 

 Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában. II.Köt.Bp.,1952. 220-223pp. 

35/ Szász Zoltán: Románok a középkorban. MOK.49.p. 

       Szücs Jenõ: u.ott.37.p. 

36/ Szücs Jenõ u.ott.37.p. 

37/ Domokos Pál Péter: Rendületlenül. Eötvös-Szent Gellért kiadó. 2o-21.pp. 

      Székely Marianne: A protestánserdélyi fejedelmek hatása a román kultúra fejlõdésére, Tiszántúli Könyv- és Lapkiadó   

  Rt, Debrecen, 1935. 6-19.pp.,27.p. 

38/ dr.Pirigyi: u.ott .100,101,104,107,108.p. 

39/ Domokos Pál Péter,u.ott. 32.p. 

40/ Biró Sándor: Kisebbségben és többségben /Románok és magyarok 1867-194o/ Európai Protestáns Magyar     

     Szabadegyetem, Bern, 1989.107-108.pp. 

41/ Biró Sándor,u.ott: 113.p. 

42/ Biró Sándor,u.ott: 132-143.pp. 

43/ Biró Sándor,u.ott:72-85.pp. 

44/ Biró S.u.ott:73.p. 

45/ Biró S:u.ott:78.p. 

46/ Biró S,u.ott:94.p. 

47/ Biró S,u.ott:82.p. 

48/ Raffay Ernõ: A vajdaságoktól a birodalomig. Az újkori Románia története. JATE.  Szeged, l989. 125,171pp 

    Katus László: Nemzetiségi adatsorok a dualizmus korában. MOK. 199.p. 

49/ Arday Lajos: A mai Vajdaság (a történelmi Bács-Bodrog,Torontál,Szerém vármegyék) rövid története.kézirat. 

      Szakály Ferenc: Szerbek a középkori Magyarországon. História. 1991.2-3.sz. 

50/ Glatz: Szerbek. MOK.87.p. 

51/ Szakály Ferenc: Szerbek a középkori Magyarországon .u.ott. 

52/  Hóman-Szekfú: Magyar történet IV.köt. Királyi Egyetemi Nyomda Bp.,1935. 261, 262, 288, 433pp. 

53/ dr.Pirigyi,u.ott:31.p. 92-93.pp.       

54/ Vujicsics Sztoján: Szerbek Pest-Budán. Fõpolgármesteri Hivatal és Szerb Fõv-i Önkormányzat Bp., 1997. 14-15pp. 



55/ dr.Pirigyi,u.ott:94.p. 

56/ Arday Lajos: A mai Vajdaság...12.p. 

     Ács Zoltán: Nemzetiségek a történelmi ....248,262pp 

     Bíró László: A szerbek és 1848. in: História 1998/3 23-25.pp. 

57/ V.  Sztoján: Szerbek Pest-Budán. Fõpolgármesteri Hivatal és Szerb Fõv-i Önkormányzat Bp., 1997. 18-21;56-58pp. 

58/ Arday Lajos: A mai Vajdaság...18-19.p. 

     Sokcsevits Dénes - Szilágyi Imre - Szilágyi Károly: Déli szomszédaink története. Népek hazája sorozat. Bereményi  

 kiadó, Bp. 

     Palotás Emii.:okkupáció-annexió (1878-1908) in: História 1992/4.sz. 14-17pp. 

     Bíró László: Tiltakozó nemzetiségek, in: História 1996/5-6sz. 25-28.pp. 

59/ Szücs Jenõ: u.ott ,MOK. 36-37.pp. 

60/  Szarka László: Szlovákok. MOK.112.p. 

     Ács Zoltán: Nemzetiségek a.... 151.p. 

61/ Kafer István: A miénk és az övék. Magvetõ, Bp, 1991. 12,13,16 pp 

      Dusan Skvarna: A szlovák nemzeti mozgalom 1848-ban. in: História, 1998/3.sz 14-17.pp. 

62/ Ács Zoltán: Nemzetiségek...269.p. 

      Szarka László: Felsõ-Magyarország, Csehszlovákia, Szlovákia - I. in: História, 1992/8.sz. 4.p.  

     Szarka László: A szlovákok története, Bereményi Kiadó, Bp., 1996. 97-109.pp. 

     Kemény Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában. I.Köt.Bp.,1952. 34.p. 

63/ Polányi Imre: A szlovák társadalom és polgári nemzeti mozgalom a századfordulón. Akadémia, Bp, 1987. 23,34, 35pp 

64/ Polányi u.ott: 123.p., 40-41pp. 

65/ dr. Vitéz Ruttkay László: A felvidéki szlovák középiskolák megszüntetése 1874-ben, in: Felvidéki Tudományos   

   Társaság Kiadványai, Pécsi Egyeretmi Könyvkiadó, Pécs, 1939. 92-96pp. 121-123pp. 

66/ Polányi u.ott: 109-111.pp. 

67/ Polányi u.ott: 116-117.pp. 

68/ Polányi u.ott. 28, 33-35pp 

69/ Polányi u.ott: 46, 92 pp 

70/ Balassa Zoltán: Hogyan változik tájaink nemzetiségi összetétele. Szabad Ujság, 1992. juli 25. 

71/ Pirigyi u.ott: 64.p. 

     dr. Pirigyi Ottó: Kárpátalja. in:  Magyar Vetés, 1994.május 15. 

72/ Szücs Jenõ u.ott, MOK.39.p. 

73/ II.Rákóczi Ferenc: Emlékiratok, Szépirodalmi Könyvkiadó Bp., 1985.60.p. 

74/ Botlik József: Hármas kereszt alatt. Hatodik síp alapítvány, Új mandátum Könyvkiadó, Bp., 1997.123.p. 

75/ Pirigyi: A magyarországi görögkatolikusok története...71.p, 77.p. 

76/ Pirigyi u .ott.99, 144pp 

77/ Pirigyi : Kárpátalja.  u.ott 



78/ Karsai László: A nemzetiségi kérdés Franciaországban. Kossuth kiadó, Bp.,1983. 51.p. 

79/ Karsai.u.ott. 54.p. 

80/ Karsai u.ott. 77.p. 

81/ Faragó Béla: Van-e korzikai nép? in: Regio kiseebségi szemle, 1992/2.sz. 36-58.pp. 

82/Anderle Ádám: Megosztott Hispánia.Államfejlõdés és nemzeti mozgalmak Spanyolországban. Kossuth,Bp., 1985.72.p. 

83/ Anderle u.ott. 97.p. 

84/ Gerencsér Balázs-Juhász Albin: Mûködõ Autonómiák I-II.Bp., 1998. (kézirat) 10.,16-17pp. 

85/ Jávorszky Béla: Észak-Európa kisebbségei. Magvetõ, Bp., 1991.38.p. 

86/ Jávorszky u.ott.39.p. 

87/ Béládi László-Krausz Tamás: Életrajzok a bolsevizmus történetébõl. 89-90.pp. 

88/ Béládi-Krausz u.ott. 91-92.pp. 

89/ Popély Gyula: A csehszlovákiai magyarság a népszámlálások tükrében 1918-1945. Regio Könyvek, Bp., 1991.44.p. 

 Részletek   Popély Gy a 22. Fábry Zoltán irodalmi és Kulturális Napokon Kassán (1992.okt.25.) elhangzott beszédébõl.  

90/ Duray Miklós: Kettõs elnyomásban. Madách-Posonium, Pozsony, 1993. 101.p. 

91/ Vígh Károly: A szlovákiai magyarság sorsa. Népek Hazája sorozat, 83.p. 

92/ Romsich Ignác: Helyünk és sorsunk a Duna-medencében, Osiris, Bp., 1996. 102.p. 

93/ dr.Pirigyi István: Kárpátalja. 11.rész.  Keresztény Magyar Vetés újság, 1994. VII.31. 

94/ Vadkerty Katalin: A reszlovakizáció. Kalligram könyvkiadó, Pozsony, 1993. 11.p. 

95/ Duray Miklós: Kettõs elnyomásban. Madách-Posonium, Pozsony, 1993. 99-102.pp 

96/ Raffay Ernõ: A vajdaságoktól a birodalomig. Az újkori Románia története. JATE.  Szeged,1989.97.p. 

97/ Nagy Lajos: A kisebbségek alkotmányjogi helyzete Nagyromániában. Minerva-nyomda Rt., Kolozsvár, 1944. 64.p. 

98/ Biró Sándor: Kisebbségben és többségben (Románok és magyarok 1867-1940) 309.p. 

99/ Biró Sándor: Kisebbségben és többségben (Románok és magyarok 1867-1940) 323.p. 

100/ Biró Sándor: Kisebbségben és többségben (Románok és magyarok 1867-1940) 324.p. 

101/ Biró Sándor: Kisebbségben és többségben (Románok és magyarok 1867-1940) 306.p. 

102/ Niederhauser Emil: Illirizmus és nagyszerb tervek. in: História, 1992/4.sz. 11-13.pp. 

  Henri Pozzi: Századunk bûnösei... ford:dr.Marjay Frigyes, 1936. Reprint: HOGYF EDITIO, Bp., 1996.       

     16,23,3156,58,134, 136,139-140,145 .pp 

103/ Csuka János: A délvidéki magyarság története 1918-1941. Püski kiadó, Bp., 1996. 34-35.pp. 

104/ Csuka János: A délvidéki magyarság története 1918-1941. Püski kiadó, Bp., 1996. 252.p. 

105/ Csuka János: A délvidéki magyarság története 1918-1941. Püski kiadó, Bp., 1996.365.p. 

106/ Csuka János: A délvidéki magyarság története 1918-1941. Püski kiadó, Bp., 1996.97.p. 

107/ 2/ Diószegi István: Nemzetiségi politika  Európában.  in: Üllõ és kalapács, Magyarságkutató Intézet, Bp, 1991: 

108/ Diószegi István: "Külső tényező"- kisebbségi politika,  in: História,1994/2.sz.22.p. 

109/ Szentesi Zöldi László: A skót függetlenségi mozgalom,in: Magyar Fórum, 1997.szept.4. 

110/ Schenk Annemie: Deutche in Siebenbürgen. München, Verlag C.H. Beck 1992. 



   in: Regio, 1994/3. 133.p. 

   Zatykó Vivien: Magyar bolgárok? Etnikai identitás és akkulturáció a bánáti bolgárok körében. in: Regio, 1994/3.133.p. 

111/ in: Regio 1994/4sz. 157-166.pp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Irodalomjegyzék 

Arató Endre: A nemzetiségi kérdés  Magyarországon.1790-1848. I-II.köt.Bp., 1960. 

Arday Lajos: A mai Vajdaság (a történelmi Bács-Bodrog, Torontál, Szerém vármegyék) rövid                                                                          

története. kézirat. 

Ács Zoltán: Nemzetiségek a történelmi Magyarországon. Kossuth Kiadó. Bp., 1986.88-89.pp. 

Altermatt, Urs: Svájc - az európai modell ?    in: Regio,1944.2.sz. 19-30pp. 

Anderle Ádám: Megosztott Hispánia. Államfejlõdés és nemzeti mozgalmak Spanyolországban. Kossuth, Bp., 1985. 

Balassa Zoltán: Hogyan változik tájaink nemzetiségi összetétele. Szabad Ujság,1992.julius 25. 

Barabás Béla - Joó Rudolf: A kolozsvári magyar egyetem 1945-ben. Magyarságkutató intézet, Bp., 1990. 

Bánffy Dezsõ: Magyar nemzetiségi politika.Bp.1903. 

Beksics Gusztáv: A román kérdés és a fajok harca Európában és Magyarországon.Bp.,1895. 

Bellér Béla: A magyarországi németek rövid története. Bp., 1981. 

Bellon Tibor: Nagykunság.Gondolat.Bp.,1979. 

S. Benedek András: Kárpátalja története, és kulturtörténete. Népek hazája sorozat. Bereményi könyvkiadó, h.n.é.n. 

Bényei Miklós:  Oktatáspolitikai törekvések a reformkori Magyarországon, Debrecen, Csokonai Kiadó,1994. 

Bethlen István gróf: Az oláhok birtokvásárlásai Magyarországon az utolsó öt évben.Bp.,é.n. 

Biacsi Antal: Kis délvidéki demográfia.Életjel, Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka, 1994. 

Bíró László: A szerbek és 1848. in: História 1998/3 23-25.pp. 

Biró Sándor: Kisebbségben és többségben (Románok és magyarok 1867-1940)  

Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem,Bern,1989.107-108.pp. 

Boia, Lucian: Relationships between Romanians, Czechs and Slovaks,1848-1914. Bucuresti 1977. 

Bolyai Társaság-RMDSZ: A romániai magyar fõiskolai oktatás, Kolozsvár, 1990 

Bonkáló Sándor: A rutének (Ruszinok).Franklin Társulat. Bp., 1941. 

Bulla Béla: A Ruténföld. Magyar Szemle,1939.4.sz. 

Bruckner Gyõzõ: A szepesség multja éa mai lakói. in. dr. Loisch János: A Szepesség.Kókai Lajos kiadása,Bp, 1926.10-11.pp. 

Angus Calder: Revolving Culture, London, 1994 (Scotland) 

R.H. Cambell: Scotland since 1707.Edinburgh,John Donald Publishers LTD,1985 

Constantinescu, Miron (szerk): Erdély története. 2. kötet. Bukarest, 1964. 

Connert János: A székelyek intézményei a legrégibb idõktõl az 1562-iki átalakulásig.Kolozsvár,19o1. 

Edmund Curtis: A History of Ireland, Routledge, 1992 

Csehák Kálmán: A szerb nemzeti egyházi és iskolai autonómia a dualizmus kori Magyarországon a dokumentumok tükrében, Létünk, 

1992.4-5.sz. 

Csuka János: A délvidéki magyarság története 1918-1941. Püski kiadó, Bp., 1996. 

Georg Brunner: Nemzetiségi kérdés és kisebbségi konfliktusok Kelet-Európában.  

                            in: Magyarságkutatás Könyvtára Bp., 1995 

John Dawes: A History of Wales, Penguin Books, London,1994 



T.M. Devine and R. J. Finlay: Scotland in the 20th century.Edinburgh University Press,1966  

T.M. Devine and Rosalind Mitchison: People and Society in Scotland I. 1760-1830 

                            The Economic and Social History Society of Scotland, Bristol, 1988 

Diószegi István: Nemzetiségi politika Európában. in: Üllõ és kalapács, Magyarságkutató Intézet,Bp.,1991. 

Diószegi István: "Külsõ tényezõ"- kisebbségi politika,  in: História,1994/2.sz 

Domokos Pál Péter: Rendületlenül. Eötvös-Szent Gellért kiadó. 20-21.pp. 

Gordon Donaldson:  Scotland. The Shaping of a Nation. David St John Thomas Publisher 

                                                    1974, 1980, 

Ian Donnachie and Christopher Whatley: The Manufacture of Scottish History, Polygon,                                                                                            

Edinburgh, 1992              

Dudás Gyula: A bácskai és bánsági szerbek története a XVI-XVII.században.Zombor, 1896. 

Duray Miklós: Kettõs elnyomásban. Madách-Posonium, Pozsony, 1993. 

Dus László: Dalmátia a magyar közjogban.Bp.,1906.Grill 

Demkó Kálmán: A szepesi jog. Keletkezése, viszonya országos jogunkhoz és a németországi anyajogokhoz.. Bp., 1891. Akadémia 

Edelényi Szabó Dénes: Magyarország közjogi alkatrészeinek és törvényhatóságainak területváltozásai. Bp., 1928. Horánszky Viktor 

RT. 

Eszterházy János: Cselekedjünk mindannyian egyetértésben és szeretetben. Panónia könyvkiadó, Pozsony, 1992. 

Faragó Béla: Van-e korzikai nép? in: Regio kiseebségi szemle, 1992/2.sz. 36-58.pp. 

Alan W. Fischer: The Crimean Tatars. Hoover Institution, Stanford University, California, 1978. 

R.F.Foster: The Oxford Illustrated History of Ireland. Oxford University Press, 1989 

Fügedi Erik: Szlovák telepités a török alól felszabadult területeken. in: Agrártörténeti Szemle, 1966.3.sz. 

Füves Ödön: A ráckevei görögök nyomában. in: Antik Tanulmányok,VI.köt/1-3.sz. Bp.,1959. 

Gáldi László-Makkai László (szerk.): A románok története különös tekintettel az erdélyi románokra., Magyar Történelmi   

  Társulat, h és év nélkül. 

Gerencsér Balázs-Juhász Albin: Mûködõ Autonómiák I-II.Bp., 1998. (kézirat) 

Gergely Jenõ: Az erdélyi görögkatolikus román egyház. in: Regio, 1991. 3.sz. 106-117pp. 

Gratz Gusztáv: A dualizmus kora.Magyarország története 1867-1918. 2.kötet.Bp.,1934. 

Glatz Ferenc (szerk.): Magyarok a Kárpát-medencében. Pallas Lap- és Könyvkiadó Vállalat,1988.  

Goldis, Vasile: A nemzetiségi kérdésről. Bukarest, 1976. 

Gondos Albert: Az öreg hárs faggatása.Csikszereda,1994.(a szerzõ magán kiadása) 

Gömöri János: Eperjes és az evangélikus kollégium története.Evangélikus Országos Muzeum, dr.Fabinyi Tibor (szerk) Bp.,1994. 

Gyönyör József: Határok születtek. Madách kiadó, Pozsony, 1992. 

Hadrovics László: A déli szláv népek kultúrája. szerk. Szekfû Gyula, Bp.,1942. 

Hajnóczy R. József: Szepes vármegye történeti változásai.  in: dr.Loisch János: A Szepesség... 

Hanzó Lajos: Az erdélyi szász önkormányzat kialakulása. Értekezések a Magyar Királyi Horthy Miklós Tudományegyetem  

     Magyar Történeti Intézetéből, Szeged, 1941. 



Péter Hidas: The Greeks of Hungary, Gieben, Amsterdam, 1991. in: Mc Gill University Monographs in Classical   

     Archeology and History 

Hodinka Antal: A munkácsi görögkatolikus püspökség története. MTA, Bp.,1910. 

Hóman-Szekfú: Magyar történet IV.köt. Királyi Egyetemi Nyomda Bp.,1935.  

Hunfalvy János: Magyarország és Erdély. I-III.Darmstadt,1856,1860,1864. Lange Gusztáv György kiadása 

Janics Kálmán: A hontalanság évei. Hunnia kiadó kft, Bp., 1989. 

Jancsó Benedek: A román irredentista mozgalmak története. Bp.,1920. 

Jakabffy Elemér: Adatok a románság történetéhez a magyar uralom alatt.  Lugoj,1931. 

Jávorszky Béla: Észak-Európa kisebbségei. Magvetõ, Bp., 1991. 

Joó Rudolf: Etnikumok és regionalizmus Nyugat-Európában.  Gondolat, Bp., 1988. 

Joó Rudolf: A Nyugat-Európai Kisebbségek sajátosságai és típusai.Bp., 1983, Akadémia in:Nemzetiségi füzetek" 

Péter Hidas: The Greeks of Hungary.Gieben,Amsterdam,1991.in: Mc Gill University Monographs in Classical Archeology and 

History 

Hunyady Béla: A hajdúvárosok régi közigazgatási és igazságszolgáltatási szervezete.  Bp.,1934. 

Kafer István: A miénk és az övék. Magvetõ, Bp., 1991. 

Karsai László: A nemzetiségi kérdés Franciaországban. Kossuth kiadó, Bp.,1983 

Katona Tamás: Nemzeti összeütközések 1848-49-ben.MOK 148-155.pp 

Katus László: Egy kisebbségi törvény születése. Az 1868. évi nemzetiségi törvény évfodulójára. in: Regio,1993.4.sz. 

Keken András: A magyarországi evangélikusság történeti statisztikája. Bp., 1932 

Dermot Keogh and Michael H. Haltzel: Northern Ireland and the Politics of Reconciliation.                                                                                     

Cambridge University Press,1993 

Kemény G. Gábor: iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában. Bp., 1952,1956. 

Kiss József: A jászkunok meghonosodása. História. 1991. 2-3.sz. 

Kniezsa István: A szlávok. Magyar Szemle Társaság,Bp., 1932. 

Koch istván: Az erdélyi szász iskolák a nemzeti fejedelmek korában. Barcza J. Könyvnyomdája, Bp., 1906 in: Müv.tört.Ért. 

Kordé Zoltán: Besenyõk az Árpád-kori Magyarországon. História. 1991. 2-3.sz.  

Köpeczi Béla (fõszerk): Erdély története I-III. Akadémiai Kiadó, Bp., 1986. 

Lipcsey Ildikó: Erdélyi autonómiák (Történeti tanulmányok) Bp., 1990. 

F.S.L. Lyons: Ireland since the Famine. Fontana Press, London,1963 

Lozoviuk,Petr: Tirol - Kettéosztott tartomány az egyesülõ Európában? in: Regio, 1993. 3.sz. 

Macartney, C. A: The Habsburg Empire 1790-1918. London, 1970. 

J.D. Mackie: A History of Scotland. Penguin Books,London, 1991 

Magyarok Szlovákiában (adatok, dokumentomok), szerk. Varga Sándor, Pozsony, 1993 

Magyarországi örmények vázlatos története (összeállította az V. ker-i Örmény önkormányzat anyaga alapján Hévizi Józsa)  

 in: Belváros, 1995/1.sz. 5-6.pp. 

Andrew Marr: The Battle for Scotland.Penguin Books, London,1992 



E. W. McFarland: Ireland and Scotland in the Age of Revolution.Edinburgh University Press                                                                                                                    

Ltd, 1994 

Makkai László: Magyar-román közös múlt. Teleki Pál Tudományos Intézet,  Bp., 1948 

Makkai László: Erdély betelepülése. História, 1986 

Mandl Bernát: A magyarhoni zsidók tanügye II.József alatt. Bp., Lampel R. ,1901. 

Manga János: Palócföld.  Gondolat. Bp.,1979. 

Mályusz Elemér: A középkori magyar nemzetiségi politika. in: Századok,1939. 

Medvetánc könyvek: Jelnetések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetérõl, Bp., 1988. 

Mikó Imre: Nemzetiségi jog és nemzetiségi politika. Minerva Kiadó, Kolozsvár 1944 

Miskolczy Gyula: A horvát kérdés története és irományai a rendi állam korában. I-II.kötet.Bp.,1927. 

Moldován Gergely: A románság. Politikai, történelmi, néprajzi és nyelvészeti közlemények.I.köt. Nagybecskerek, 1895 

II.köt.u.o.1896. 

Nagy Lajos: A kisebbségek alkotmányjogi helyzete Nagyromániában. Minerva-nyomda Rt., Kolozsvár, 1944. 

 Niederhauser Emil: illirizmus és nagyszerb tervek, in: História 1992/4. sz. 11-12.pp. 

A.J. Otway - Ruthven: A History of Medieval Ireland.Barnes et Noble Books, 1993 

Ölvedi János: Napfogyatkozás. Magyarok Szlovákiában, püski, New York, 1985 

Pach Zsigmond Pál: Magyarország története tíz kötetben, Akadémia kiadó, Bp., 1978 

Raymond Pearson: National minorities in Eastern Europe 1848-1945. The MacMillian Press LTD, 1983.London 

dr.Pechány Adolf: A tótokról. Bp.,1913. 

dr. Pecze Ferenc: Szerbek és Magyarok a Duna mentén I-II (1848-1867) Századok, Bp, 1988/3 

Omeljan Pritsak: Prolegomena to the National Awakening of the Ukrainians during the 19th century. 96-110.pp. 

                          in: Culture and Nationalism 

dr.Pirigyi István: A magyarországi görögkatolikusok története.  Görögkatolikus Hittudományi Fõiskola, Nyiregyháza,1990. 

dr.Pirigyi István: Kárpátalja. Keresztény Magyar Vetés újság, 1994. május-szeptember 

Polányi Imre: A szlovák társadalom és polgári nemzeti mozgalom a századfordulón. Akadémia, Bp.,1987. 

Popély Gyula: A csehszlovákiai magyarság a népszámlálások tükrében 1918-1945. Regio Könyvek, Bp., 1991 

    Kézirat  Popély Gy a 22. Fábry Zoltán irodalmi és Kulturális Napokon Kassán (1992.okt.25.) elhangzott beszédérõl.  

Puskánszky Béla: Erdélyi szászok és magyarok. H.n.1943. 

Raffay Ernõ: A vajdaságoktól a birodalomig. Az újkori Románia története. JATE.  Szeged,1989. 

Roland Sussex and J.C.Eade: Culture and Nationalism in 19th century Eastern-Europe. Slavica Publishers, Inc,     

 Columbus, Ohio, USA,  

Romsich Ignác: Helyünk és sorsunk a Duna-medencében, Osiris, Bp., 1996. 

Dr. vitéz Ruttkay László: A felvidéki szlovák középiskolák megszüntetése 1874-ben. in: Felvidéki Tudományos Társaság 

                 kiadványai. Pécsi Egyetemi könyvkiadó, Pécs, 1939. 

Sárközi Zoltán: Az erdélyi szászok a nemzeti ébredés korában (1790-1848). Bp.,1963. 

R.W.Seton-Watson: A History of the Roumanians. Cambridge, 1934. 



Ljuba Siselina: A volt Szovjetunió nemzeti politikája és a kárpátaljai magyarság.in:Regio, Írók Szakszervezete Széphalom 

Könyvmûhely, Bp., 1992/2.sz. 

Dusan Skvarna: A szlovák nemzeti mozgalom 1848-ban. in: História, 1998/3.sz  

Sipos Péter - Horányi István Szemelvénygyüjtemény az 1917-1945 közötti történelem tanításához (kéziratként) Bp., 1990. 

Sokcsevits Dénes-Szilágyi Imre- Szilágyi Károly: Déli szomszédaink története. Népek hazája sorozat. Bereményi kiadó,Bp. 

dr.Szabó Oreszt: A magyar oroszokról. Bp., é.n. 

Szász Zoltán: A románok története. Népek hazája sorozat. Berményi könyvkiadó, h.n.é.n. 

Szász Zoltán:A nemzetiségek és a magyar forradalom. in: História 1999/3 15-17.pp 

Szücs Jenõ: Nemzet és történelem. Bp.,1974. 

Szentkláray Jenõ: A karlócai patriarchális és fruskagórai monostori szerb levéltárak. Századok. 1883.IV.füzet. 

Székely András Bertalan: A Rábától a Muráig. Nemzetiségek egy határ két oldalán. Püski, Bp.,1992. 

Székely Marianne: A protestáns erdélyi fejedelmek hatása a román kultúra fejlõdésére. 

                                  Tiszántúli Könyvkiadó Rt ,Debrecen, 1935. 

Szentesi Zöldi László: A skót függetlenségi mozgalom,in: Magyar Fórum, 1997.szept.4. 

Szokolay Katalin: Lengyelország története, Balassi kiadó, Bp., 1997. 

Szongott Kristóf: Arménia folyóirat VII.évfolyama, Szamosújvár, 1893.Todorán Endre nyomdája 

Vujicsics Sztoján: Szerbek Pest-Budán. Fõpolgármesteri Hivatal és Szerb Fõv-i Önkormányzat Bp., 1997. 

Taylor, A.J.P: The Habsburg Monarchy 18o9-1918. New York, 1965. 

Edward C. Thaden: Conservative Nationalism in 19th century. Russia University of Washington, Seattle,1964.USA 

Thim József: A horvátok és a hazai szerbség a magyar történetben. In: A magyarság és a szlávok. szerk. Szekfü Gyula, Bp.,1942. 

I.Tóth Zoltán: Magyarok és románok.Bp., 1966. 

I.Tóth Zoltán: Az erdélyi román nacionalizmus elsõ százada. 1697-1792. Bp.,1946. 

Töttösy Ernõ: Dalmácia. Mécses kiadó. Bp .,1992. 

Trifunovits Andrea: Az olaszországi kisebbségek helyzete. in: Regio,1994.2.sz. 127-144.pp  Tustner Ignác: Déli 

tartományaink földje, népe és jövője. Értekezések a bosnyák jog és balkanológia köréből. Debrecen.,1918. 

Udvari István: A ruszinok XVIII.századi historiográfiája. (Tudománytörténeti vázlat)Szabolcs- 

szatmári Szemle 1991.2.sz. 143-157.pp. 

Vadkerty Katalin: A reszlovakizáció. Kalligram könyvkiadó, Pozsony, 1993. 

Varga E. Árpád: Népszámlálások a jelenkori Erdély területén. Regio Könyvek, MTA Történettudományi Intézet, Bp., 1992 

Várady Eszter: A finnországi kisebbségek és a svédországi finnek. VITA, Bp., 1991. in: Kulturális modell kutatások 

Vígh Károly: A szlovákiai magyarság sorsa. Népek Hazája sorozat 

Zatykó Vivien: Magyar bolgárok? Etnikai identitás és akkulturáció a bánáti bolgárok körében. in: Regio, 1994/3 

 

 

SZÁMIK (= LAPPOK) TELEPÜLÉSEI SKANDINÁVIÁBAN 

SZÁMIK (= LAPPOK) TELEPÜLÉSEI SKANDINÁVIÁBAN 



SZÁMIK (= LAPPOK) TELEPÜLÉSEI SKANDINÁVIÁBAN 

ATLANTI - ÓCEÁN ÍRORSZÁG PROTESTÁNS TÖBBSÉG   

KATOLIKUS TÖBBSÉG              

ÍR - TENGER ATLANTI - ÓCEÁN    ÍRORSZÁG     PROTESTÁNS 

TÖBBSÉG   KATOLIKUS TÖBBSÉG    ÍR - TENGER 

ÍR - TENGER ATLANTI - ÓCEÁN       PROTESTÁNS TÖBBSÉG   

KATOLIKUS TÖBBSÉG    ÍR - TENGER 

 

A KATOLIKUSOK ARÁNYSZÁMA ULSTER 9 MEGYÉJÉBEN,     

 BELFASTBAN  ÉS  DERRYBEN  1901- BEN   

 

 ÍRORSZÁG  

A KATOLIKUSOK ARÁNYSZÁMA ULSTER 9 MEGYÉJÉBEN,  

 BELFASTBAN  ÉS  DERRYBEN  1901- BEN  

 

A KATOLIKUSOK ARÁNYSZÁMA ULSTER 9 MEGYÉJÉBEN,  

 BELFASTBAN  ÉS  DERRYBEN  1901- BEN  

 

SKÓCIA: AZ 1998 - TÓL ÉRVÉNYES ÚJ KÖZIGAZGATÁSI HATÁROK 

 

 

WALES:  KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK  1998-TÓL 

 

SKÓCIA: AZ 1998 - TÓL ÉRVÉNYES ÚJ KÖZIGAZGATÁSI HATÁROK 

WALES:  KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK  1998-TÓL 

                                                                                           ÍR -  TENGER 

 

 

SKÓCIA: AZ 1998 - TÓL ÉRVÉNYES ÚJ KÖZIGAZGATÁSI HATÁROK 

WALES:  KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK  1998-TÓL 

 

A KATOLIKUS KIRÁLYOK ÁLTAL INTEGRÁLT KIRÁLYSÁGOK A XV-XVI. 

SZÁZADBAN 

A KATOLIKUS KIRÁLYOK ÁLTAL INTEGRÁLT KIRÁLYSÁGOK A XV-XVI. 

SZÁZADBAN 

 



 

ATLANTI - ÓCEÁN KÓLA-FÉLSZIGET OROSZORSZÁG  

 

FINNORSZÁG  NORVÉGIA  SVÉDORSZÁG  

 

BALTI - TENGER 

 

ATLANTI - ÓCEÁN KÓLA-FÉLSZIGET OROSZORSZÁG 

  

FINNORSZÁG  NORVÉGIA  SVÉDORSZÁG  BALTI - 

TENGER 

 

ATLANTI - ÓCEÁN  KÓLA-FÉLSZIGET  OROSZORSZÁG  

 

FINNORSZÁG  NORVÉGIA  SVÉDORSZÁG  

 

ATLANTI - ÓCEÁN ÍRORSZÁG PROTESTÁNS TÖBBSÉG   

KATOLIKUS TÖBBSÉG              

ÍR - TENGER ATLANTI - ÓCEÁN    ÍRORSZÁG     PROTESTÁNS 

TÖBBSÉG   KATOLIKUS TÖBBSÉG    ÍR - TENGER 

ÍR - TENGER ATLANTI - ÓCEÁN    ÍRORSZÁG     PROTESTÁNS 

TÖBBSÉG   KATOLIKUS TÖBBSÉG    ÍR - TENGER 

 PROTESTÁNS TÖBBSÉG                     KATOLIKUS TÖBBSÉG 

 

  PROTESTÁNS TÖBBSÉG 

 

                     KATOLIKUS TÖBBSÉG 

 

 ÍRORSZÁG               ÍRORSZÁG 

 ATLANTI - ÓCEÁN     ATLANTI - ÓCEÁN  

IR - TENGER                        ÍRORSZÁG         ÍRORSZÁG     

IR - TENGER                        ÍRORSZÁG                                   SVÉDORSZÁG  

ÍR - TENGER         ÍR - TENGER 

 

 

 SVÉDORSZÁG                                                 SVÉDORSZÁG         SVÉDORSZÁG 



ÍR - TENGER ATLANTI - ÓCEÁN    ÍRORSZÁG 

 

 PROTESTÁNS TÖBBSÉG 

 

                     KATOLIKUS TÖBBSÉG 

 

IR-TENGER   IR-    IR-TENGER                           ÍRORSZÁG       TENGER  

 

ÉSZAK - ÍRORSZÁG     

 

ÉSZAK - ÍRORSZÁG     

 

ÉSZAK - ÍRORSZÁG    

ÉSZAK - ÍRORSZÁG    

ÉSZAK - ÍRORSZÁG     

 

NAGY -  BRITANNIA          NAGY -  BRITANNIA  

 

NAPJAINKBAN                 NAPJAINKBAN 

 

         

            NAPJAINKBAN  

 

ÉSZAK - ÍRORSZÁG    ÍRORSZÁG  SKÓCIA    ANGLIA     WALES 

 

Hebridák  Orkney - szigetek     BALTI - TENGER      Botteni- öböl    Finn - öböl     

 

Hebridák  Orkney - szigetek     BALTI - TENGER      Botteni- öböl    Finn - öböl     

 

 

BALTI - TENGER      Botteni- öböl    Finn - öböl   

 

BALTI - TENGER      Botteni- öböl    Finn - öböl   

 

 

 



A KATOLIKUS KIRÁLYOK ÁLTAL INTEGRÁLT KIRÁLYSÁGOK  

  A XV-XVI. SZÁZADI SPANYOLORSZÁGBAN 

 

Forrás: Jávorszky Béla: Észak-Európa kisebbségei. Magvetõ, Bp., 1991. 

 

Forrás: Anderle Ádám: Megosztott Hispánia.  Kossuth, Bp., 1985. 

 

 

Forrás: Jávorszky Béla: Észak-Európa kisebbségei. Magvetõ, Bp., 1991. 

 

Forrás: História folyóirat 1992/11. szám 

Forrás: História folyóirat 1992/11. szám 

 

Forrás: História folyóirat 1992/11. szám 

 

Forrás: História folyóirat 1992/11. szám 

 

 

  

Forrás: História folyóirat 1992/11. szám 

 

Forrás: História folyóirat 1992/11. szám 

 

Forrás: Anderle Ádám: Megosztott Hispánia.  Kossuth, Bp., 1985. 

 

 

Forrás: Jávorszky Béla: Észak-Európa kisebbségei. Magvetõ, Bp., 1991. 

 

Forrás: História folyóirat 1992/11. szám 

Forrás: História folyóirat 1992/11. szám 

 

Forrás: História folyóirat 1992/11. szám 

 

Forrás: História folyóirat 1992/11. szám 

 

 



Forrás: História folyóirat 1992/11. szám 

Forrás: História folyóirat 1992/11. szám 

 

Forrás: História folyóirat 1992/11. szám 

 

Forrás: História folyóirat 1992/11. szám 

 

  

Forrás: História folyóirat 1992/11. szám 

Forrás: História folyóirat 1992/11. szám 

 

Forrás: História folyóirat 1992/11. szám 

 

Forrás: História folyóirat 1992/11. szám 

 

 

Forrás: História folyóirat 1992/11. szám 

Forrás: História folyóirat 1992/11. szám 

 

Forrás: História folyóirat 1992/11. szám 

 

Forrás: História folyóirat 1992/11. szám 

 

Forrás: Anderle Ádám: Megosztott Hispánia.  Kossuth, Bp., 1985. 

 

 

Forrás: Jávorszky Béla: Észak-Európa kisebbségei. Magvetõ, Bp., 1991. 

 

Forrás: História folyóirat 1992/11. szám 

Forrás: História folyóirat 1992/11. szám 

 

Forrás: História folyóirat 1992/11. szám 

 

Forrás: História folyóirat 1992/11. szám 

 

 



Forrás: História folyóirat 1992/11. szám 

Forrás: História folyóirat 1992/11. szám 

 

Forrás: História folyóirat 1992/11. szám 

 

Forrás: História folyóirat 1992/11. szám 
 


