
A nemzetiségi politika hagyománya 
Európában és Magyarországon1 

1. Célom nem a téma átfogó feldolgozása, hanem annak a gondolatnak a felvillantása, hogy 
a sokat emlegetett európai normák és az Európához való csatlakozás a Kelet-Középeurópában 
olyannyira fontos nemzetiségi politika és nemzetiségi kérdés tekintetében a helyzet nem úgy 
áll, hogy egyértelműen nekünk kellene felnőnünk az európai színvonalra, hanem épp 
fordítva: az elmúlt évszázadokban, sőt évezredben mi mutathattunk volna példát nemzetiségi 
tolerancia tekintetében Európának. Mutathattunk volna - mondom ha Európa egyáltalán 
figyelt volna ránk, vagy törődött volna azzal, hogy milyen példát mutatunk neki. 

Ha a magyarság és az európaiság összefüggésében vizsgáljuk ugyanis a nemzetiségi 
politika kérdését, akkor nyugodt lélekkel kimondhatjuk, hogy az úgynevezett Európa csak a 
XX. század második felérc nőtt fel többé-kevésbé ahhoz a megértő nemzetiségi politikához, amit akár a 
középkori, akár a XX. századi Magyarország, akár a XVI-XV11. századi Erdélyi Fejedelemség - nemcsak 
deklarált -, de alkalmazott is. 

Ebben a rövidre szabott előadásban igyekszem sarkosan csoportosítani a tényeket és az 
eseményeket. Egy nagyobb lélegzetű tanulmányban természetesen árnyaltabban, a részletek 
aprólékosabb elemzésével készült képet lehetne rajzolni. Ám a nagy összefüggéseket, az 
európai és a magyar nemzetiségi politika lényegét érintő eltéréseket az a differenciáltabb kép 
sem másítaná meg, az összefüggéseket az sem fordítaná a visszájukra. 

2. Az első évezredfordulón Európa nemzeti-nemzetiségi képe meglehetősen zavaros. A 
Lajtán túl a Rajnáig a Keleti Frank Birodalom vegetál az utolsó Karolingok alatt. Túl a Morva 
vizén Svatopluk Nagy-Morvaországának romjai, a csehek földjén 12 lazán összefüggő törzs él 
a frank uralkodók fennhatósága alatt. A lengyel törzsek a X. század elején alakították 
államukat. A keleteurópai szarmata pusztákon normann eredetű varég törzsek uralkodnak 
szétszórt, apró szláv törzseken. 

A Balkán félszigeten a bizánci császárság alatt szerb és horvát törzsek, bolgárok, szlávok, 
vlahok találhatók. A Dunától északra és a Kárpátoktól keletre kunok kóborolnak, akik hol a 
bizánci birodalomba, hol a Kievi fejedelemségbe törnek be. 

Itália darabokban: a római császári korona Arnulf frank királynál, a lombard vaskorona 
friauli Beregálnál. Velence önálló, Romagnában a pápa az úr. Toszkána önálló grófság. Nápoly 
görög gyarmat, Szicília arab tartomány. 

A Pireneusi félszigeten gót eredetű királyságok és az arab kalifátus vívják háborújukat. 
A Rajnán túl Nagy Károly gall hagyatékán a gótok maradékai élnek, kialakulóban van 

Normandia. A szigeten az ó-gall és a kelta-brit őslakosság összeolvadóban van az anglo-saxo 
néppel, de szervezetté fejlődésüket megakadályozza a dán hódítás, egészen Hódító Vilmos 
normannjainak beözönléséig. 

A Skandináv félszigeten folyik a törzsi háború, kibontakoznak, majd eltűnnek a királyság 
körvonalai. 

Ez a helyzet a feudalizmus hajnalán, melyről találóan jegyzi meg Jászi Oszkár: „A valódi 
egység ebben az időben az egyedüli, melyet az eszmék többsége felfogni képes, az egyedüli, 
melyhez a szokások és érdekek hozzáfűznek nem a törvények, a haza, a faj, a nyelv egysége 
volt, hanem egyszerűen az egyetlen, legfőbb úrhoz való hűség". 

Ebben az időszakban Európa legfiatalabb népe, a magyar, politikailag egységes államot 
alapított a Kárpát-medence gyérszámú szlávval, kevés avar- és bolgár törökkel lakott 
területén. 

Miként alakult a jelentősebb európai országok nemzeteinek további sorsa? 
A mai Angliában a kelta őslakosságot a római hódítás csak kevéssé érintette. A VI. században 

lezajlott angolszász benyomulás nyomán hét germán állam alakult ki, míg a félreesőbb 

1 Elhangzott a XXIII. Honismereti Akadémián, 1995 júniusában Szombathelyen. 
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vidékeken, a hegyekben független brit törzsek éltek. A szervezett formák kialakulását erősen 
késleltette a dán betörés, bár később ezek a hódítók beolvadnak az angolszászokba. 

1066-ban franciásodott normannok törik meg az angolszász uralmat, s bár a köznép angol, 
a hivatalnokok és a uralkodó réteg nyelve a XIII., az udvar nyelve a XV. századig a francia 
marad. Az angolszász hódítás elől a brit őslakosság egy része a sziget nyugati sarkába szorult 
(walesiek, cornwalliek), a bretonok pedig két évszázadon keresztül folyamatosan menekültek 
a kontinensre. A IX. században Nominoe egységes nemzetté szervezte népét és elfoglalta 
Felső-Bretagne-t is. Utóda, Nagy Alán ellenállt a normann hódításnak is, és azok csak 919-ben 
tudták elfoglalni, amikoris a nép egyrésze elpusztult. De már húsz év múlva fegyveres 
szabadságharcban verik ki a normannokat Bretagne-ból. A normann hódítás azonban annyira 
meggyöngítette a breton szellemi életet, hogy egyre kevésbé tudott ellenállni a gall 
behatásnak. 

A inai Németországban a különböző germán törzsek sokáig megtartották nyelvüket. A német 
irodalmat a XIII., XIV. században is frank, aleman, bajor stb. nyelvre fordítják. 

Britanniában néhány kalandor a XIV. században elfoglalta a törzsi anarchiával küzdő 
Irföldet. A hódítók beolvadtak ugyan, de a XVÍ. században már maga Anglia lép fel az írek 
ellen a legkegyetlenebb beolvasztó szándékkal. „Az ír kérdés, mint a centralizált és abszolút 
angol királyi hatalom küzdelme a törzsi szervezetben élő írekkel, jelentkezett" - írja Jászi 
Oszkár (A nemzeti államok kialakulása. Bp. 1912.). Az ír telepeket mindenhol erős angol 
településgyűrűvel vették körül. 

Bretagne, bár nyelvét jórészt elvesztette, erősödő francia befolyással ugyan, de önálló volt a 
XV. század végéig. Különösen V. János idejében erősödött meg az ország gazdaságilag is, és 
amíg Franciaországban Jenna d'Arc a felszabadító háborút vívja, Bretagne semleges maradt . 

3. A XV. század tekinthető azon fordulónak, amikor Nyugat-Európában döntően 
kialakultak az erőviszonyok. Ezzel tulajdonképpen lezárult a hódítások kora és meg-
kezdődött az asszimiláció, vagyis a határokon belül kisebbségbe került népek és nemzetek 
beolvasztása. 

Magyarországon ázsiai eredetű népünk ehhez a kérdéshez egészen másképp nyúlt, mint a 
tőle nyugatra eső, de egyáltalán az európai nemzetek. A türk kultúrkör politikájára jellemző, 
hogy a legyőzött népeket nyelvüket, kultúrájukat, vallásukat nem semmisítik meg, hanem laza 
kapcsolatot vesznek fel velük, s csupán vezetőiket teszik hűbéresükké. így őriztük meg 
magunkat a bolgár, a türk, a szavir, a kazár birodalomban, s így csatlakoztak hozzánk a 
kabarok, székelyek, úzok, besenyők, majd később a jászok és a kunok. Ezek a hozzánk 
csatlakozó rokonnépek nagyfokú autonómiát kaptak (székely határőrszervezet, jászkun 
főkapitányság). De ugyanilyen függetlenséget élveztek az erdélyi és a szepességi szászok, 
vagy a XII. században meghódított horvátok is. 

Szent István királyunk tehát elsősorban nem a keresztény hitéből, hanem az Ázsiából hozott 
uralmi berendezkedés szemléletéből eredően hirdetett türelmet az idegenekkel szemben és 
írta intelmeiben az oly sokszor idézett szöveget: Gyönge az egynyelvű és egy erkölcsű ország. 

A honfoglaláskor itt talált szlávoknak nem adhattunk autonómiát, mert sem területileg, sem 
szervezetileg nem voltak egységesek. Nem tarthatták meg önállóságukat saját fejedelmük 
alatt, mert ilyen sem volt. Ugyanez volt a helyzet a tatár hódítás elől bekéredzkedő kunok 
nyomába jövő volt alattvalóikkal az oláhokkal, akik vezető és saját szervezet nélkül 
szivárogtak be az országba. Csupán a déli határszélen ismerhető fel néhány önkormányzattal 
rendelkező oláh (vlah) terület. Hogy erre a szándék máshol is meg lett volna, mutatja, hogy 
kezdetben csak királyi engedéllyel lehetett Erdélybe oláhot telepíteni, s mikor a kun Tekomir 
fia, Basarab megalakította az első oláh vajdaságot, a korábban Észak-Erdélybe menekült oláh-
és egyéb szláv csoportok egyrésze átment Moldvába. 

A XV. századig tehát a magyarság éppen ezzel a nemzetiségek számára autonómiát 
biztosító politikával tudta megőrizni politikai hatalmát. Ez a politika akkor jutott csődbe, 
amikor megindult a Balkánról a török elől menekülő népek (elsősorban oláhok és szerbek) 
hatalmas és rendezetlen tömege. 

A középkori államok Európában nem nemzeti államok voltak, így Magyarország sem az 
volt. Az uralkodó és az egyes nagybirtokosok adópolitikai szempontból szívesen telepítettek 
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idegeneket az országba és birtokukra. így például a török elől a XV. század második felében 
menekülő szerbeket Brakovich György és Kinizsi Pál ezrivel telepítette a birtokára. 

Talán még ez sem jelentett volna katasztrófát, ha a nagymennyiségű idegen nép beözönlését 
nem követi a török és az osztrák pusztítás, mely az Alföld és Dunántúl magyar népének nagy 
részét fizikailag kiirtotta, és Erdély kivételével mindenhol megbénította a magyarságot. 

4. Ortega írja, hogy Európában az államok nem azért lettek egynyelvűek, mert egynyelvű 
népek állottak össze és alakítottak országot, hanem azért, mert egy fennálló állami és nemzeti 
keretet egyik, vagy másik nép politikai, kulturális vagy számbeli hegemóniája egynyelvűvé 
tette. Ez a megfogalmazás az európai nemzetiségi politika alaptörvényének tekinthető. 
Ellentétét, a magyar nemzetiségi politikát Szekfű Gyula fogalmazta a legtalálóbban: „a 
magyar nemzetállam sem fizikailag nem nyomta el nemzetiségeit mint az angolok, sem 
gazdaságilag, mint a poroszok s később a csehek, sem nyelvileg, mint a franciák, belgák." 

Nézzük most meg, miként érvényesült ez a kétféle nemzetiségi alapelv a továbbiakban. 
Angiin a XVI. században lép fel központosított államapparátusának teljes erejével az írek 

beolvasztásáért. Minden ír tartozott borotválni a bajuszát, levágni hajfürtjeit, levetni ír 
köpenyét és ruházatát, angolul beszélni s gyerekeit angolul taníttatni. Az eredmény: a XIX. 
század végére Írországban a lakosságnak már csak 34 %-a tud írül. Hasonló eszközökkel érte 
el Anglia, hogy Walesban a XIX. század végére a lakosságnak már csak 32,4, Skóciában 4,6 
%-a ismerte eredeti anyanyelvét. 

Ebben az időszakban (XVII. század első fele) tette I. Rákóczi György Erdélyben az általa 
kinevezett oláh ortodox püspök kötelességévé, hogy „a szegény oláhságnak a maguk született 
anyanyelvén prédikáljon", minden szertartást oláh nyelven végezzen. 

1581-ben adatja ki Geszti Ferenc dévai főkapitány Tordai Mihály oláh püspökkel az első 
oláhnyelvű bibliafordítást. János Zsigmond református püspöke 1567-ben rendeletileg 
kötelezi az oláh papokat, hogy az istentiszteletet szláv helyett oláh nyelven tartsák. 

Magyarországon ezen időszakban az államnyelv a latin és a német volt. A magyar 
államnyelv kérdése, először az 1790/91-es országgyűlésen merült fel, Bécs akkor is azonnal a 
nemzetiségi nyelveket kezdte támogatni. A török alól „felszabadult" magyarság olyan 
helyzetbe került, hogy még ha próbált volna erőteljes nemzeti politikát folytatni, az Ausztria 
leghevesebb ellenállásába ütközött volna. Helyesen mutat rá Asztalos Miklós: "a török okozta 
vérveszteséget az ausztriai kormány miatt nem tudta többé a magyarság kiheverni." 

A mohácsi vész idején Erdélyben a lakosságnak mindössze 25 %-a oláh s ez az arány 1720-ra 
is csak 48 %-ra nő. Egyáltalában: a középkori Magyarország lakosságának 77 %-a volt magyar 
s a török pusztítás és az azt követő német „felszabadítás", telepítés, majd a Rákóczi 
szabadságharc következtében a XVI11. század második felére már csak három millióan 
voltunk, szemben ötmillió nemzetiséggel. A XVII. században a zsoldba fogott horvátokból, 
szerbekből, vlahokból, rácokból, bunyevácokból és egyéb kevert délszlávokból a bécsi 
kormányzat által kialakított határőrvidékek megakadályozták, hogy Délmagyarországon a 
török kiűzése után az elpusztult magyarok helyét a magyarság foglalja el. 

Erdélyből a székelység Mária Terézia fegyveres vérengzése elől tömegével menekült 
Moldvába, ugyanakkor a két oláh fejedelemség belharcai miatt az oláhok ezrével jönnek át 
engedélyezve, vagy tiltva a határon, Temesközbe s onnan a Marostól északra. 

5. Eközben Európában az uralkodó nemzetek tűzzel s vassal irtották nemzetiségeiket: 
szellemileg és fizikailag egyaránt. A XIX. század elején az oroszok betiltják a lengyel nyelv 
használatát a hivatalos életben. A XVIII. század végére F.lzász-Lotharingia, a történelmileg 
német terület teljesen elfranciásodik. A XVIII. század végére kihal Anglia őslakóinak nyelve. 

Körülbelül abban az időben, amikor Anglia erős terrorral lépett fel az ír nyelv eltiltása és 
megszüntetése érdekében, rendeli el Pázmány Péter a pozsonyi gimnáziumokban a magyar, a 
német és a tót nyelv oktatását. Valamivel később (1686), hagyja meg Apaffi Mihály a 
kinevezett oláh püspöknek, hogy Gyulafehérvárott, Hunyad és Máramarosban oláh nyelvű 
iskolát tartson fenn, a fehérvári oláh nyomdát újra üzembe helyeztesse, s pópának csak oláhul 
tudó embert alkalmazzon. 

A XIX. század második felében Oroszország is meghirdeti nemzeti politikáját. Katkow 
szavaival: „Oroszországnak állami egységre, és erős orosz népességre van szüksége. 
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Alkossunk ilyen népességet a minden lakosra nézve közös nyelv, közös hit, és a szláv 
közösség alapján. Mindent, mi utunkba fog állni, fel fogunk dönteni." 

Lengyelországban kötelező tanítási nyelvvé teszik az oroszt. 
A XIX. század derekán Belgiumban a francia nyelvet tették hivatalossá. Erről az időszakról 

olvassuk: „így történt meg, hogy két millió ember felett oly nyelven uralkodnak, 
parancsolnak, bíráskodnak, melynek egy szavát sem értik, vagy minden percben félreértik." 
(Oetker, Fr.: Der Sprachen- und Rassenstreit in Belgien. Preusische Jahrbücher, 1872.263. old.) 

Schleswig-Holteinben 1888-ban 160 000 dántól tagadják meg a németek, hogy gyermekeiket 
anyanyelvükön oktathassák. 

1872-ben Bismarck eltiltja a lengyel iskolákból a lengyel nyelvet, 1884-ben kiutasítanak 
Poroszországból minden lengyelt. 

II. Miklós cárnak összes lengyel alattvalói orosz nyelven kénytelenek hűségesküt tenni, a 
lengyel nyelvet száműzik a templomokból is. Besszarábiában az oroszok betiltanak minden 
románnyelvű lapot. 

1862-ben a brabanti esküdtszék hét flamandot ítél halálra, s végeztet ki anélkül, hogy az 
elnök, a közvádló, az ügyvédek egy szót is értettek volna a nyelvükön. 

1880-as törvény értelmében az iskolában - szünetben is - bretonul beszélő gyermekeket 
szigorúan büntették. 

Ukrajnában az oroszok betiltották a nemzeti iskolákat. Beszarábiában az ortodox papoknak 
a románok számára is oroszul kellett misézniük. 

A sors fintoráként: az ismét Németországhoz került, de már elfranciásodott 
Elzász-Lotharingiában betiltották a francia nyelv használatát (1871). 

6. A XIX. század második felében Magyarországon felmerül a magyar nyelv tanítását heti 
néhány órában a nemzetiségi iskolákban is kötelezővé tévő törvénytervezet gondolata. A 
nemzetiségek tiltakozása miatt azonban az 1868. évi XXXVIII. törvénycikk 11. és 55. szakaszai 
még kötelező nyelvnek sem írták elő a magyart. 

Amikor aztán az 1879. évi XVII. törvénycikk vére kötelezővé teszi az államnyelv oktatását, 
Európa tűzzel-vassal már gyakorlatilag asszimilálta nemzetiségeit, s a vért még le sem törölte 
kezéről, máris mély megértéssel fogadta a Kárpát-medence nemzetiségeinek fülsiketítő 
lármáját, amellyel azok a magyar állam tétova lépéseit fogadták. 

Az 1868. XXXVIII. törvénycikk 44. §-a Európában egyedülálló módon, megadja minden 
egyénnek a lehetőséget, hogy hivatalos érintkezésben a saját anyanyelvét használja. 

Az anyaországukból irányított nemzetiségi izgatók azonban rendkívül ügyesen 
kihasználták a szinte korlátlan sajtószabadságot. Tevékenységük eredményeképpen a 
szabadságharc és az abszolutizmus miatt a magyarokkal rokonszenvező Európa a 
századfordulóra ellenséges érzelmű lett. Jól mutatja be ezt a folyamatot Jeszenszky Géza Az 
elveszett presztízs (Bp. 1986.) című munkájában. 

A magyar kormány événte nagy összegekkel támogatta a tisztán kisebbségi, ortodox és 
egyesült egyházakat, s eltűrte, hogy az erdélyi kisebbségi bankintézetek a legszorosabb 
pénzügyi kapcsolatot tartsák fönn anyaországukkal. 

A helyzetet helyesen ismerte fel és fogalmazta meg Bajza József: „Magyarország 
elnemzetiségesedéséért nem a magyarság hibás. Csak abban, hogy mikor a hatalom birtokába 
került, elmulasztotta a helyzet súlyosságának felismerését és a preventív védekezést." 
Magyarország tehát nem volt hajlandó (vagy képes) követni az erőszakos denacionalizásnak 
az Európában oly nagyszerűen bevált, nagy népek által nyújtott példáját. Mindez azonban 
semmit sem használt az ellenséges propagandával szemben, mert nem tudott hasonló 
intezitású és ügyességű ellenpropagandát alkalmazni. 

7. A századfordulóra Európa államalkotó népei már nagyjából hegemón helyzetben 
vannak, már ami az állami egységet illeti. De a hamu alatt izzik a parázs. 

Jellemző példa Spanyolország, amelyet sokan az egyik legegységesebb nyelvű államnak 
tartanak. Pedig a kasztíliai külön irodalmi nyelv, közel áll hozzá az aragóniai és andalúziai. 
Catalónia és Valentia nyelve a délfranciához áll közel. Galicia és Asturia népei Portugáliával 
beszélnek közös nyelvet. Andalúziában néhány vidéken a beszélt nyelv inkább arabos, mint 
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spanyol, az andalúziaiak nem is értik. Asturiában, s Galíciában sok helyen egyik völgy lakói 
nem értik a másik völgy nyelvét. A catalánok ki nem állják az aragonit s mindketten lenézik 
Castiliát. 

Schleswig-Holsteinben a dán nyelvet már csak a porosz állam által állandóan üldözött 
vándortanítók oktatják. 

1909-ben a breton képviselőd nem tudják elérni, hogy breton gyermekek bretonul 
tanulhassanak az iskolákban. Ez az a Franciaország, mely oly együttérzéssel hallgatja a mi 
nemzetiségeink panaszkodását amiatt, hogy gyermekeiknek heti néhány órában magyarul 
kell tanulniuk. Pedig ekkoriban divatos közmondás Franciaországban: „Les pommes de terre 
pour le cochons, les épluchures pour les Bretons." Magyarul: A krumplit a disznónak, a héjját 
a bretonnak. 

1906-ban százhúszezer lengyel gyermek sztrájkol a németnyelvű hitoktatás ellen. 
Az orosz iskolapolitikáról írja Dr. Th. Scheimenn 1908-ban „A tanítás után a lengyel 

gyerekek családjaikhoz visszatérve, hol oroszul sem nem beszélnek, sem nem értenek, 
elfeledik azt a néhány betanult szót és frázist, s nem tudnak sem oroszul, sem anyanyelvükön 
sem egyebet." 

7. Tudom, hogy ezeket az adatokat tulajdoniképpen nem volna szabad így egymás mellé 
tenni, hiszen mindegyik országban, mindegyik népcsoport esetében mások voltak a föltételek 
és az összefüggések. Azt is tudom, hogy azért sem hasonlíthatók össze indulati torzulások 
nélkül ezek a jelenségek, mert minden nemzetnek, nemzetiségnek a maga sérelme fáj a 
legjobban. 

Nem is érdemes rőffel, dekával latolgatni ezeket a dolgokat. Elég ha a végeredményt 
tekintjük. A XX. század elejére Európa legtöbb országában elfogytak, vagy legalábbis 
meggyöngültek a nemzetiségek, a Kárpát medencében pedig olyannyira megszaporodtak és 
megerősödtek, hogy erőteljes és eredményes elszakadási akcióba kezdhettek. 

Csak a XX. század második felére érkezett el Európába a demokratizálódási folyamat odáig, 
hogy a különböző nemzetiségek kulturális, gazdasági, politikai autonómiához jutva - ha még 
egyáltalában fel tudnak támadni - ismét esélyesekké váljanak a megmaradásra. 

Amit az Arpádházi magyar királyok a legtermészetesebb módján megadtak minden 
beköltöző szásznak, kunnak, jásznak, azt a XX. században a fejlett demokráciával rendelkező 
nyugat-európai országok, mint demokráciájuk vívmányát emlegetik. 

Jászi Oszkár, akit nem lehet a magyarság iránt különösebben elfogult történetírónak 
nevezni, megállapítja, hogy Kossuth alkotmánytervének a nemzetiségekre vonatkozó 
passzusai több mint ötven esztendővel megelőzték például az osztrák szociáldemokrata párt 
legradikálisabb nemzetiségi programját. Nem rajtunk múlott, hogy Kossuth elképzelései nem 
valósulhattak meg. 

Végezetük föltehetjük a kérdést: melyik nemzetiségi politika a célravezetőbb tehát? Azt amit 
Európa alkalmazott, a nemzetiségét tűzzel-vassal beolvasztani törekvő; vagy a mienk, amely 
autonómiát, önrendelkezést adott a betelepült népeknek csaknem egy évezreden keresztül? 
Hiszen Európában létrejöttek a nemzeti, vagy legalábbis nemzetinek tekinthető államok, 
Magyarország pedig elvesztette területének túlnyomó részét, s a magyar nemzet egyharmada 
is idegen fennhatóság alá került. 

A történelem ugyan nem ismer mi lett volna ha és hogyan lett volna jobb kérdésfeltevéseket, 
mégis úgy érzem, hogy a mi nemzetiségi politikánk - bármily öngyilkosnak tűnik is - hosszú 
távon talán célszerűbb. 

Hiszen a nemzetiségeiket tűzzel-vassal irtó, erőszakkal beolvasztó országok sem váltak 
igazán egységes nemzetűvé, nyelvűvé. Sőt: éppen most, a XX. század során lobbannak fel a 
lángok az elfojtott nemzetiségi öntudat parazsából. Spanyolországban ahogy megszűnt a 
Franco féle fasiszta diktatúra, a katalánok, baszkok azonnal hozzáláttak nemzetiségi 
autonómiájuk újjászervezésének. És ne csak a terrorista módszerekkel dolgozó baszk 
szeparatistákra gondoljunk, hanem az aprólékosan kidolgozott katalán önkormányzatra, 
valamint a belgiumi németek, a dániai németek, az Oland szigeti svédek önrendelkezésére, 
különösen pedig a dél-tiroliak megnyugtatónak tűnő berendezkedésére, kik 40 éven át 
harcoltak az olaszokkal, amíg kivívták mostani, mindenki számára példamutató helyzetüket. 
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Nem lehet közömbös ugyanis egy ország boldogulása szempontjából, hogy állampolgárainak 
kisebb vagy nagyobb része mennyire tekinti hazájának azt az országot, amelyben él. 

A történelmi Magyarországon a szepességi vagy az erdélyi szászok, bármennyit is 
veszekedtünk, sőt esetenként harcoltunk egymással, több mint hét évszázadon keresztül 
kitartottak szülőföldjükön és tudjuk milyen jelentősek voltak az ország szempontjából azáltal, 
hogy értettek a bányászathoz, az iparhoz, fejlett gazdasági kultúrát hordoztak a középkorban, 
majd a svábok, a kapitalizmus kialakulása idején is. A korszerűtlen, idejétmúlt nemzetiségi 
politikájú szlovák és a román uralmat azonban nem bírták 70 esztendeig sem, visszatelepültek 
több évszázada elhagyott hazájukba. Vajon mit nyert a szlovák és a román állam azáltal, hogy 
így léptek egyet az általuk olyannyira áhított nemzetállam felé, de elvesztették Dél-Erdély és 
a Szepesség, vagy Gömör hagyományos német bányász és iparos rétegét. 

Biztos vagyok benne, hogy hosszú távon első királyunk elvei a helyesek, éspedig nemcsak 
humánus, de reálpolitikai szempontból is. Európa nyugati része már felnőtt toleranciában és 
belátásban erre a szintre. Itt az idő, hogy Európa keleti részén lévő, ebben a században alakult 
államok is kinőjék nacionalista gyermekbetegségeiket és felemelkedjenek a Szent Istváni 
szellem magaslataira. 

Halász Péter 

Bukovinai székely pár, Izmény (Hajdú D. Dénes felvétele) 
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