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Bodó Barna

A rendszerváltás és a határon 
túli magyarság

Mi határozza meg egy ország 
nemzetpolitikáját? Mitől függ, hogy 
egy olyan ország, amely esetében 
az országhatár és a nemzet határa 
(jelentős mértékben) külön-
bözik, miként értelmezi helyzetét 
és szerepét, miként viszonyul 
a nemzet országhatárokon túli 
részeihez? A kérdés kikerülhe-
tetlen, mivel Európának éppen 
abban a térségében, Közép-Kelet-
Európában, ahol a legtöbb ország 
esetében a két határ nem esik 
egybe, a nemzetpolitikai gyakorlat 
igen eltérő (volt és az részben 
ma is az), a szomszédost tagadó 
és az országokat egymással 
szembe fordító nemzetpoliti-
kára is találunk példát. Bár a 
RETÖRKI 2020. novemberi konfe-
renciáján való részvételre szóló 
felkérés a magyar rendszerváltást 
megelőző nemzetpolitikai válto-
zások bemutatására vonatkozott, 
kisebbségi léthelyzetű magyar-
ként alapvető dilemmám: miért 
van az, hogy miközben a román 
politika a kommunizmus alatt is 
igényt tartott a nemzeti legitimá-
cióra, a legitimitás vonatkozá-
sában igencsak rosszul álló kádári 
politika nem. Sokan, sokféle kont-
extusban teszik fel a kérdést: 
lehetnek-e a kommunisták naci-
onalisták, mi több: patrióták? Az 
tagadhatatlan, hogy több kommu-
nista országban felkarolták a naci-
onalizmust.1 Ceaușescu „nemzeti 

1 Mevius, Martin: A kommunizmus és a nacionalizmus viszonyának újraértékelése. [Ford. Nóvé Béla]. Regio, 2010/2, 3–31.
2 Cs. Gyímesi Éva: Honvágy a hazában. [1986.] In: Uő: Honvágy a hazában. Esszék, interjúk, publicisztikai írások. Budapest, Pesti Szalon. 

1993, [139–147.] 139.
3 Szűcs Jenő: Nemzet és történelem. Budapest, Gondolat, 1984, 144.

sztálinizmusa” egy bevett 
modellnek volt a túlhajtása. Az 
egyik ország a mindennapi naci-
onalizmust, a nemzeti mivolt 
mindennapi megvalósulását is 
elhajlásnak értékeli és elutasítja, 
a másik viszont vállalja a nemzeti 
kommunizmust, és ezzel egy 
fogalmi ellentmondást is. Ezekre 
a kérdésekre, vállalt feladatom 
jegyében, nem térek ki, de jelzem, 
hogy témánkat illetően további 
kutatási dilemmák fogalmazhatók 
meg.

FOGALMI KERETEK

Ha az otthon és a haza egy 
személy esetében nem azonos, 
akkor ő kisebbségi. Jogfosztott 
kisebbségi. A jogfosztottság a 
haza (nem)létéhez kapcsolható. 
Cs. Gyímesi Éva még a diktatúra 
idején világosan fogalmazott: „…
az otthon és a haza analógiája 
nyilvánvaló. Egyik a személyes, 
másik a nemzeti önazonosság 
megnyilatkozásának és kiteljesí-
tésének szabadságát és keretét 
nyújtja, mi pedig neki adjuk 
cserébe s önként értékteremtő 
munkánk gyümölcseit. Otthon 
lenni a hazában nem más, mint 
személyes és nemzeti önazo-
nosság összhangjában élni olyany-
nyira magától értetődő módon, 
hogy az identitás kérdése fel se 
merüljön.”2 A szülőföld, Szűcs 

Jenő értelmezésében, elsősorban 
élmény és tapasztalat. A szülő-
földhöz kapcsolódik az otthon-
tudat, a mindennapi lét felsza-
badultsága, természetessége, 
miközben a haza és a kapcsolódó 
patriotizmus tudatosan teremtett 
világot, kialakított és vállalt 
viszonyt feltételez.3 

A határon túli nemzetrészekkel 
kapcsolatos politika vonatko-
zásában nem létezik egységes 
(közép-)európai fogalomhasz-
nálat. Egyes országokban a 
szándék is hiányzik azt illetően, 
hogy a kisebbségben élő nyelvi/
nemzeti közösségekkel kapcso-
latos politikát fogalmi szinten arti-
kulálják. Magyarországon nem ez 
a helyzet.

A külhoni magyarsággal kapcso-
latos politika, vagyis a magyar-
ságpolitika a magyar állam és a 
külhoni magyarok viszonyrend-
szerére vonatkozik. A nemzetpoli-
tika a kormányzati nemzetépítés, a 
nemzetpolitikai stratégia a külhoni 
magyar közösségek gyarapodása 
érdekében fogalmaz meg célokat a 
magyarországi politika és közigaz-
gatás, valamint a határon túli 
közösségek, ezek közképviselete 
számára. Nemzetiségpolitikáról 
a szocializmus idején beszéltek, 
de a gyakorlatban semmit nem 
jelentett, mert a nyelvi, egyéni 
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jogok biztosítását kizárta a 
rendszer ideológiája. Az etnopo-
litika azt mutatja meg, ahogyan 
a közhatalom intézményei egy 
multietnikus államban az etnikai 
közösségek közötti viszonyokat 
szabályozzák, illetve a különböző-
ségeket kezelik. A kisebbségpoli-
tika minden országnak a területén 
élő kisebbségi közösségekkel 
kapcsolatos politikáját jelenti – két 
összetevője az identitáspolitika 
(önazonosság megőrzése) és a 
szociálpolitika (a kisebbségi létből 
fakadó hátrányok tompítása). 
Végül pedig, egyes szerzők szerint, 
a kisebbségpolitika a kisebbségi 
elitek társadalomszervezését, a 
közösség reprezentációját és a 
közösségi érdekek politikai érvé-
nyesítését is jelenti.

A kisebbségekre vonatkozó foga-
lomhasználat megtévesztően 
szétágazó, és konceptuális bonyo-
dalmak által terhelt. A felbuk-
kanó fogalmak (kisebbségek, 
nemzetiségek, kisebbségi nemze-
tiségek, őslakos kisebbségek, 
népcsoportok, etnikai csoportok, 
„etnonacionalista csoportok”, 
lingvisztikai csoportok, helyi 
nyelvi közösségek) sora arra 
utal, hogy a kisebbségfogalom 
értelmezésében politikai tét rejlik, 
a fogalomértelmezés módjában a 
befogadás és kizárás mechaniz-
musaihoz történő viszonyt lehet 
és kell keresni.

Lássunk néhány közép- és 
kelet-európai esetet. A külhoni 
románokra vonatkozó hivatalos 
stratégia (2017)4 körülírja a 
feladatot, de magát a (szak)

4 Románul: Strategia Națională pentru Românii de Pretutindeni, 2017–2020. Lásd: http://www.mprp.gov.ro/web/wp-content/

uploads/2017/10/Strategia-Nationala-2017-2020_site.pdf (Utolsó letöltés: 2020. 11. 28.)
5 A hazatelepülés kérdésén túl a még létező külhoni német közösségeket támogatják oktatás, kultúra, műemlékvédelem területén. 

Lásd: Aussiedler- und Minderheitenpolitik in Deutschland. Bilanz und Perspektiven. Szerk. Christoph Bergner – Matthias Weber. München, 

R. Oldenbourg Verlag, 2009.
6 Lagzi Gábor: „Lengyelek, de másak”. Lengyel kisebbségi közösségek a volt Szovjetunió területén és Lengyelország nemzetpolitikája. Budapest, 

EÖKiK, 2009, 5.
7 Győri Szabó Róbert: Kisebbségpolitikai rendszerváltás Magyarországon. Budapest, Osiris, 1998, 7.

politikát nem nevezi meg. A 
németországi nemzeti kisebb-
ségekért és az ország határain 
túli németekért felelős politikus 
hivatalos neve: szövetségi 
kormánybiztos a hazatelepülés és 
a nemzeti kisebbségek ügyeiben 
(Beaufragter der Bundesregierung 
für Aussiedlerfragen und nationale 
Minderheiten).5 Angol nyelvű 
dolgozatok szerint a határon 
túli lengyeleket illetően az 
országban van diaszpóra politika 
és határon túli lengyelekkel 
kapcsolatos politika – anélkül, 
hogy a vonatkozó politikát külön 
kifejezéssel illetnék. A lengyel-
országi közgondolkodásban a 
keleti országokban élő (kisebb-
ségi) lengyelek sorsa (az alacsony 
lélekszám okán) nem hangsú-
lyos kérdés.6 A fogalmi kavalkád 
egyrészt tudatos, az egyes 
országok egyáltalán nem töre-
kednek közös, vagyis (egymástól, 
bárki által) számon kérhető 
álláspont kialakítására, a nemzet-
politikát mindenhol belügynek 
tekintik, és ennek értelmében 
nyilvánulnak meg.

A romániai kommunizmus foga-
lomhasználata (nemzetiség, 
együtt élő nemzetiség, illetve a 
nacionálkommunizmus idején 
bevezetett „magyar nyelvű 
román” idióma) azt kívánta 
sugallni, hogy a kisebbségek integ-
rációja tökéletes, minden a legna-
gyobb rendben. Közben maga a 
kisebbség egyre inkább veszélyez-
tetettnek és peremre szorultnak 
érezte magát.

TAGADÁSTÓL A LASSÚ 
KIBONTAKOZÁSIG

A budapesti kormányok magyar-
ságpolitikáját illetően állítja 
Győri Szabó Róbert: „A keleti 
blokkban a ’40-es évek végétől 
Magyarország volt szinte az 
egyetlen állam, amely az inter-
nacionalista szemléletet követve, 
nem folytatott semmiféle nemzet-
politikát, anyanemzetként nem arti-
kulálta magát.”7 Szerzőnk szerint 
a határon túli magyar kisebbsé-
geket egyszerűen magára hagyta 
az akkori (szovjetizált) magyar 
külpolitika. Mentség nincs, nem 
érdekes, hogy a téma kényes 
volt, csak az, hogy a budapesti 
kormányok viszonyulás-hiánya azt 
jelentette, nem érdekelte őket a 
külhoni magyarok asszimilációja, 
a szomszédos országok homoge- 
nizációs, beolvasztási politikájára 
semmilyen válasz nem született. 

Mi lett volna a feladat? A kérdésre 
az egyetlen természetes válasz: 
kiállni mellettük, amikor egyé-
nekkel és közösségekkel 
szemben erőszakot alkalmaztak, 
vigyázni nyelvhasználati, kultu-
rális jogaikra, különösképpen az 
anyanyelvű oktatásra, támogatni 
kellett (volna) a kisebbségi közös-
ségépítést, a magyarok politikai 
képviseletét, a magyar egyesüle-
teket, a kisebbségi eliteket.

Budapesten látszólag elfo-
gadták az automatizmus elvét, 
amely szerint az osztályharccal 
egyszerre a nemzeti ellentétek 
is eltűnnek, továbbá azt, hogy 
a nemzetiségi kérdés minden 
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ország belügye, hiszen a szocializ-
mushoz való viszony (a jövőben, 
valamikor) felülírja a nemzeti 
különbségeket. Ezt a szomszédos 
országok másként látták, ezekben 
a kisebbségek nélküli nemzet-
állam megteremtése kiemelt 
cél volt. Magyarországon nem 
tekintették kiemelt kérdésnek a 
nemzet(ország)építést, elfogadták 
a szovjet kontrollt, nemzeti célok 
helyett az életszínvonal-politika 
volt a központi kérdés. A határon 
túli magyarokat illetően azért sem 
lépett fel Magyarország, mert 
a pártvezetés elkötelezett híve 
volt a nemzetfeletti szocialista 
integrációnak, például a KGST 
munkamegosztásának.

8 Lelkesen ünnepelte Marosvásárhely dolgozó népe a Magyar Népköztársaság kormány- és pártküldöttségét. Kállay [sic!] Gyula elvtárs 

beszéde. Vörös Zászló, 1958. 02. 26. 4. 
9 „Itt laknak magyar származásúak is. A nacionalizmus mélyen él az emberek gondolkodásában. Sokszor nem is tudatosan hat és 

húz vissza. Mi természetesen elsősorban forradalmárok vagyunk. A határok problémája csak alárendelt kérdés. Élhet egy magyar 

dolgozó Magyarországon rabságban és élhet a Román Népköztársaságban szabadon.” Szántó Jenő: Befejeződött a Magyar küldöttség 

romániai körútja. Népszabadság 1958. 02. 27. 1. Tanulságos, hogy a romániai Vörös Zászló és Előre Kádár ezen szavait nem közölte.
10 Nagygyűlés a fővárosi Köztársasági stadionban. Kádár János elvtárs beszéde. Előre, 1958. 02. 28. 4.
11 Jegyzőkönyv az MSZMP PB üléséről, 1964. január 7. 15. MNL (Magyar Nemzeti Levéltár) OL (Országos Levéltára) 288. f. 5/324. ő. 

e. Online: https://adatbazisokonline.hu/pdfview2?file=static/documents/mszmp_mdp/HU_MNL_OL_M-KS_288_05_03240.

pdf#search=&page=45 (Utolsó letöltés: 2021. 12. 11.)

A magyar politikában 1966-ig a 
határon túli magyarok kérdése 
nincs jelen: ekkor az MSZMP 
kongresszusán történik rá első 
alkalommal hivatalos utalás. Ez 
nem jelenti azt, hogy például a 
magyar–román kapcsolatokban 
a kérdés nem merülne fel: ilyen 
esetekben az 1960-as évek végéig 
a magyar fél retirál. Lássuk a 
folyamat néhány jelentéses 
mozzanatát.

1958. február 20–28. Magyar párt- 
és kormányküldöttség Erdélyben. 
Február 25-én Marosvásárhelyen 
Kállai Gyula államminiszter 
kijelenti: „Megmondjuk világosan: 
nekünk semmiféle területi 
igényünk sincs. Azt tartjuk, hogy 
Magyarországnak van épp elég 

földje, hogy azon – testvéri egyet-
értésben a szomszéd népekkel 
– felépítse a maga szocialista 
hazáját…”8 Kállai után Kádár János 
pohárköszöntőjében köszönetet 
mondott az 1956-ban és 1957-ben 
nyújtott „segítségért”, beszélt 
a nacionalizmusról, valamint 
alárendelt kérdésnek nevezte a 
határok problematikáját.9

1958. február 27. Kádár János 
Bukarestben, a fővárosi 
Köztársasági Stadionban 
rendezett nagygyűlésen a követ-
kezőket mondta: „Ebben a szel-
lemben mondjuk ki, hogy a 
Magyar Népköztársaságnak nincs 
egy országgal sem területi, sem 
más igénye.”10 

1960. június 20–25. A Román 
Munkáspárt kongresszusán részt 
vevő magyar delegációt Kádár 
János vezeti. A romániai magyar 
kisebbség kérdéséről nem 
tárgyalnak.

1964. január: Vita a békepoli-
tikáról. Kádár János a Politikai 
Bizottság ülésén így fogalmaz: 
„Öt szomszédunk van, mind az 
ötnél van valami tőlünk, s az öt 
közül négy szocialista ország. A 
véleményem az, hogy végül is a 
kommunizmus eszméje győzni 
fog, és ez meg fogja oldani a népek 
kérdéseit, a nemzeti fejlődés prob-
lémáit, a határvitákat. [Kiemelés 
általam – B. B.]”11

1966. március 10–11. Kádár János, 
az MSZMP KB első titkára és Kállai 

Kállai Gyula, Kádár János, Ion Popescu budapesti román nagykövet, Szir-
mai István, a beszédet mondó Münnich Ferenc, valamint Marosán György a 
Romániába utazó magyar párt- és kormányküldöttség búcsúztatásán, 1958. 
február 20-án. „Nekünk semmiféle területi igényünk nincs!” – mondta 
Kállai Gyula Marosvásárhelyen. Fotó: FORTEPAN / FSZEK Budapest Gyűjte-
mény, Sándor György, 119080-as számú fotó
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Gyula, a forradalmi munkás-pa-
raszt kormány elnöke baráti láto-
gatásra Bukarestbe érkezik. A 
kisebbségi magyarok helyzetéről 
nem tárgyalnak.12

1968: Az MSZMP KB Agitációs és 
Propaganda Bizottsága álláspontja 
a határon túli magyar kultúrát 
illetően: „hagyományai, nyelve 
révén egyben része a magyar 
kultúra egészének is. Éppen ezért 
az eddiginél több gonddal ápoljuk 
kapcsolatainkat a szomszédos 
szocialista országokban élő 
magyarok kultúrájával, érezzünk 
e kultúrák fejlődéséért mi is 
felelősséget.”13 

1970 vége: Kádár érzékeli a közvé-
lemény, a kulturális elit nyomását, 
a kétfrontos „békülve haragvó”14 
politikát választja. Bár egyetértett 
a határon túli magyarokért aggó-
dókkal, igyekezett visszafogni a 
folyamatokat. Mintha jobban félt 
volna a magyar nacionalizmustól, 
mint a romántól. 1971 január-
jában a pártvezetés napirendre 
tűzi a magyar–román kapcsolatok 
kérdését, és a Bukarest által 1964 
óta folytatott politikára vonatko-
zóan először jelenik meg a félre-
érthetetlen minősítés: erőszakos 
asszimiláció.

1971. június: A választásokat 
követően elfogadják a magyar 
külpolitika alapelveit. Első alkalom, 
hogy nyilvános dokumentumban 

12 Vincze Gábor: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája, 1944–1989. http://vincze.adatbank.transindex.ro/index.

php?action=ev&ev=1966 (Utolsó letöltés: 2021. 12. 11.)
13 Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottsága ülése, 1968. március 26. Idézi: Bárdi Nándor: Látszat és való. In: Kisebbségek 

és kormánypolitika Közép-Európában (2002–2004). Szerk. Blénesi Éva – Mandel Kinga. Budapest, Gondolat – MTA Etnikai-nemzeti 

Kisebbségkutató Intézet, 2004, [231–258] 235.
14 Földes György kifejezése. In: Földes György: Magyarország, Románia és a nemzetiségi kérdés, 1956–1989. Budapest, Napvilág, 2007, 

139.
15 Niculescu-Mizil, Paul (1923–2008): román kommunista vezető, miniszterelnök-helyettes (1972–1981), tanügyminiszter (1972-1976).
16 A beszélgetésről Komócsin Zoltán készített emlékeztetőt a PB-tagok és a KB titkárai részére. MNL OL M-KS 288. f. 11/3020. ő. e. Lásd: 

Földes i. m. 2007, 138.
17 Kádár János előadói beszéde. Népszabadság, 1975. 03. 18. 4.
18 A találkozóval kapcsolatban bővebben lásd: Földes i. m. 2007, 214–221.
19 Uo. 300.

az MSZMP kinyilvánítja, 
Magyarország érdekelt a határon 
túli magyarok ügyében.

1972. február 24–25. Bukarestbe 
látogat Kádár János, az MSZMP 
KB első titkára és Fock Jenő, 
a minisztertanács elnöke. A 
kétnapos tárgyalás végén aláírják 
a barátsági, együttműködési és 
kölcsönös segítségnyújtási szer-
ződést. A közös nyilatkozatban – 
a román fél ellenállása miatt – a 
nemzetiségi kérdés nem szerepel. 
Az egyik találkozón Kádár János 
mondja Paul Niculescu-Mizilnek15 
(aki Bukarestben akkor a magyar 
ügyek „felelőse”): „Mi internaci-
onalisták vagyunk és maradunk. 
Egyes kényes szervezeti vagy 
nemzetiségi kérdésnél [sic!] azt 
meg tudjuk tenni, hogy hallga-
tunk, de nem hurrázhatunk. Nem 
kellemes számunkra, ha közvéle-
ményünk egy része a magyarság 
árulójának tekint bennünket. Ezt 
a román elvtársaknak is meg kell 
érteniük.”16

1975. március 17–22. Az MSZMP 
kongresszusán Kádár János: „Arra 
törekszünk, hogy a hazánkban élő 
német, szlovák, délszláv, román 
és más nemzetiségek, valamint 
a szomszédos országok magyar 
nemzetiségű lakossága, hidat 
alkossanak országaink között.”17 
Ezzel elismerik a magyaror-
szági kisebbségek és a határon 
túli magyarok kettős kötődését: 

nemzeti kultúrájukhoz és ahhoz az 
országhoz, ahol élnek. A hivatalos 
külpolitika (még) nem változik, de 
a határon túli magyar közössé-
gekre ezek után odafigyelnek. 

1977. június 15–16. Debrecenben, 
majd másnap Nagyváradon talál-
kozik az MSZMP KB első titkára, 
Kádár János és az RKP főtitkára, 
államelnök, Nicolae Ceauşescu. 
Magyar részről a találkozó egyik 
legfontosabb célja „a nemzeti-
ségek összekötő szerepének” 
kiemelése. Megegyeznek a 
főkonzulátusok mielőbbi megnyi-
tásában, a kishatárforgalom 
bővítésében, kívánatosnak 
tartják az egymás fővárosaiban 
történő kulturális házak felállítá-
sának meggyorsítását. A kijelölt 
célok megvalósulása lassú és 
részleges.18

1983. január 11–12. Országos 
ideológiai és művelődéspoli-
tika tanácskozáson Aczél György 
beismeri: „nem szemléljük közöm-
bösen, ha bárhol a nemzetiségek 
hátrányos megkülönböztetésnek 
vannak kitéve, ha korlátozzák 
őket az anyanyelv használatában, 
az anyanyelvi oktatás biztosítá-
sában, ha nem tudják tartani a 
kapcsolatot más országbeli roko-
naikkal, barátaikkal”, ugyanakkor 
kiderül, hogy az MSZMP nem lát 
esélyt arra, hogy a román pártra 
gyakorolt nyomás fokozásával 
eredményt érjen el.19 
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1984. november 1. A szomszédos 
országokban élő magyar kisebb-
ségekkel kapcsolatos feladatok és 
intézkedések politikai összehan-
golása céljából – korábbi kezde-
ményezés alapján – Nemzetiségi 
Koordinációs Bizottság (NKB) 
néven operatív bizottság alakult 
a KB Tudományos, Közoktatási 
és Kulturális (TKKO), Külügyi, 
Agitációs és Propaganda Osztályai, 
valamint a Külügyminisztérium 
(KÜM) és a Művelődésügyi 
Minisztérium (MM) képviselőinek 
a részvételével. 

1964 több kutató (Bárdi Nándor, 
Mák Ferenc, Győri Szabó 
Róbert) szerint korszakhatár. 
Földes György számol be arról, 
hogy 1964-ig a magyar vezetők 
Romániával szembeni magatartá-
sára a „tárgyalni, a problémákat 
szóvá tenni, vitatkozni, de nem 
összeveszni” elv volt érvényes,20 
ami a kisebbségi kérdés levételét 
jelentette a tárgyalások napirend-
jéről. A hetvenes évek közepétől 
az asszimilációs politikák megerő-
södése miatt a külhoni magyarok 
kulturális, oktatási intézmé-
nyeinek a leépülése kerül a 
középpontba. 

20 Uo. 61.
21 Uo. 191.

Hallgatni már nem lehetett. 
Érzékelte ezt az MSZMP felső 
vezetése is, főleg, mert jeles 
magyar írók, tudósok megszó-
laltak, jelezték a gondokat, 
kimondták: tenni kell valamit. 
A pártvezetés tudomásul vette: 
már nem lehet úgy tenni, mintha 
semmi nem történne. Főleg, hogy 
1974-ben Nicolae Ceaușescu a 
Magyar Nemzetiségű Dolgozók 
Tanácsának ülésén a román nyelv 
jobb elsajátítását kérte számon, 
a modernizációra való utalással 
és a testvériség hangoztatásával 
újabb impulzust kapott a magyar 
iskolák, a magyar intézményrend-
szer felszámolása. Takács Lajos 
egyetemi tanár a magyar párt- és 
állami vezetés támogatását kérte 
a magyar nemzetiség fennmara-
dása érdekében, mert Erdélyben 
a magyar–román viszony a mély-
pontra süllyedt.21 

A kronológia tételei mutatják, 
hogy a pártvezetés belátta és 
korrigálni szándékozott (még nem 
tudni hogyan) a korábbi bűnös 
tétlenséget. De Kádár megnyilat-
kozásai azt is jelzik, hogy bár az 
MSZMP-ben elindult a váltás, ő 
maga bizonytalan, mintha mente-
getőzne… A pártvezér látta a 

problémát, de zavarban van, hogy 
lépnie kell. 

VESZÉLY ÉS FELELŐSSÉG

Erdélyben a magyar elit teljesen 
tudatában volt a veszélynek, 
hogy Ceaușescu egyre durvább 
rendszere létében fenyegeti a 
magyar közösséget. Az 1970-es 
évek első fele még az intézmény-
építésé, ekkor úgy tűnt, hogy van 
lehetőség bizonyos helyi értékek 
megmentésére, engedni látszott 
a hatalmi szorítás. De 1975-től 
kezdődően egyértelműen megmu-
tatkoztak az 1971-es ideológiai 
fordulat hatásai. A városi és falusi 
települések helyzetéről szóló, az 
úgynevezett szisztematizálási vita 
már a társadalmi homogenizá-
ciós politikának a része. Elindult 
az önálló magyar iskolák felszá-
molása, tagozatosítása – pár év 
alatt alig maradt városi magyar 
iskola, tagozatosítással mindenütt 
a román nyelv vált az iskolák belső 
nyelvévé. Ezt követte a magyar 
nyelvű iskolák vezetésének romá-
nosítása. Következett a román 
anyanyelvű szaktanárok magyar 
iskolákba való tömeges kineve-
zése, az általuk tanított tárgyak 
„nyelvcseréje”. Megváltoztatták 
az utcaneveket, hogy megtörjék 
a helyi hagyományt. A magyar 
egyetemi végzetteknek a 
Kárpátokon túli területekre 
való rendszeres kihelyezése, az 
egyetemi magyar nyelvű képzési 
szakok folyamatos sorvasztása. 
Tömegessé vált a lakosságcsere: 
moldvai, oltyán gyermekek 
Erdélybe, Székelyföldre hoza-
talával teljes román osztályok 
indítása, ez a 80-as évek elejétől 
csak Háromszéken évente kb. 
4–500 gyermeket jelentett. Magyar 
településnevek (pontosabban, ha 
a település neve nem tekinthető 

Az 1970-es évektől Ceaușescu egyre durvább rendszere létében fenyegette a 
magyar közösséget. Az autóban Nicolae Ceaușescu román pártvezető integet 
(Nagybánya, 1969). Fotó: FORTEPAN / Sütő András örökösei, Új Élet szer-
kesztőség, 174707-es számú fotó
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a hivatalos román név magyar 
fordításának, pl. Szászváros nem 
az Orăştie név fordítása)22 hasz-
nálatát betiltják a sajtóban.23 
Összefoglalva: az anyanyelv 
használatának visszaszorítása, 
az asszimilációs törekvések az 
oktatásban és az ügyintézésben, 
a kétnyelvű feliratok eltűnése, a 
kulturális intézmények látványos 
tartalmi kiüresítése, a helyi 
magyar nemzetiségű káderek 
kiszorítása, esetenként a kollektív 
szintű nacionalista megbélyegzés 
– homogenizáció minden szinten. 
Közben folyamatosan erősödött a 
titkosszolgálati megfigyelés. 

A pártvezetés gyakorlatilag kizárta 
soraiból azt a reprezentatív 
politikai és kulturális elitet, amely 
magyarként közvetítő szerepet 
játszott a magyar közösség és 
a pártvezetés között (Domokos 
Géza, Sütő András, Fazekas János, 
Király Károly). Az intézmények 
nélküli, lecsupaszított kisebbségi 
társadalmat csupán az egyház és a 
nagyobb településeken spontánul 
megszerveződő értelmiségi 
csoportok, informális hálózatok 
fogták össze. 1984-ben eltávolí-
tottak minden olyan értelmiségit 
a különben kirakatintézményként 
létrehozott Magyar Nemzetiségű 
Dolgozók Tanácsából, aki nem 
mutatott teljes lojalitást a kommu-
nista párt iránt. Az MNDT elnöki 

22 Településnevek kérdése: Nagyváradot a századfordulón románul Oradea Marenak hívták, majd a „nagy” jelentésű Mare utótag 

lekopott. Zsombolya kisváros sokáig románul Jombolia, majd kialakul a ma használatos Jimbolia névváltozat. Mindkét névfejlődés jól 

mutatja, milyen nyelvből milyenre történt fordítás. Példák még idézhetők.
23 Az 1970-es évek eleji rendelkezés főleg a németeket sújtotta, hiszen számukra Nagyszeben Hermannstadt, Brassó Kronstadt, 

Gyulafehérvár Karlsburg, Szászváros Broos – és folytathatnánk. Ezek a példák is jelzik, hogy a román településneveket a magyar 

nevekből kiindulva alakították ki.
24 Novák Csaba Zoltán: Holtvágányon. A Ceaușescu-rendszer magyarságpolitikája II. 1974–1989. Csíkszereda, Pro-Print, 2017. 
25 Bretter György (1932–1977): filozófus, egyetemi oktatóként hangadó és szaktekintély volt (nemcsak) a fiatalok körében (Gaál Gábor 

irodalmi kör, Diotima-kör), generációk életszemléletét határozta meg, szellemi környezetéből nőttek ki a rendszerváltó értelmiség 

jelentős képviselői.  
26 Szilágyi Aladár: A Ceauşescu-rendszer magyarságpolitikája. [Beszélgetés Novák Csaba Zoltán történésszel]. Érdes Erdély (Erport.ro). 

http://erport.ro/tobbszemkozt/a-ceauescu-rendszer-magyarsagpolitikaja-2 (Utolsó letöltés: 2020. 11. 30.)
27 Vincze Gábor: Egy magyarellenes pamflet fogadtatása Erdélyben a nyolcvanas évek elején. A magyar–román propagandaháború 

előzményei. Látó, 2006. november. https://epa.oszk.hu/00300/00384/00043/496.html (Utolsó letöltés: 2020. 11. 30.)
28 Lăncrănjan, Ion: Cuvînt despre Transilvania. Bukarest, Editura Sport-turism, 1982.

tisztségét Gere Mihály, a Központi 
Bizottság tagja vette át, így ettől 
kezdve megszűnt az MNDT közve-
títői szerepe, kizárólag propagan-
daszerepet töltött be.24 

Az idősebb generáció tagjai, akiket 
Novák Csaba Zoltán hatvannyol-
csoknak nevez, egyfajta válaszút 
elé érkeznek: választaniuk kell az 
ellenállás, a visszavonulás vagy a 
kollaboráció között. Mindegyikre 
volt példa. Király Károly egyfajta 
etnikai disszidenssé válik, nem az 
ideológiát bírálja, hanem annak 
kisebbségpolitikai vonatkozásait. 
Sütő András újraértelmezi az 
ifjúkori önmagát, és eljut egyfajta 
félig-meddig disszidens maga-
tartásformáig. Bár nagyon sokan 
a visszavonulást, az elhallgatást 
választják, amikor szükség van 
egyféle szimbolikus gesztusté-
telre, mint például a Ion Lăncrănjan 
könyvének megjelenését elítélő 
levél aláírására, akkor vállalják. 
Félnek, mégis kifejezik, ha mérsé-
kelten is, a rendszerrel szembeni 
nemtetszésüket. 

Novák külön kiemeli annak 
fontosságát a magyar kulturális 
ellenállás történetében, hogy 
Nagyváradon létrejön egy alter-
natív magyar közösségi színtér, 
és megjelenik egy új generáció, 
amely beírja magát a „tiltako-
zástörténetbe”, az új generáció 

zöme a Bretter-nemzedék25 tagja. 
A kolozsvári egyetemi padokból 
érkeznek, nem is akarnak integ-
rálódni abba a pártba, amely a 
régieket is kilöki. Novák nyilat-
kozza egy interjúban: mindennek 
megvolt a reakciója is, hiszen előbb 
félénkebb, később merészebb 
ellenzékiség bukott a felszínre az 
idősebb generáció soraiban, aztán 
megjelent az Ellenpontok, illetve 
elindultak a Limes-kör találkozói, 
megszülettek szövegeik…26

Ion Lăncrănjan 1982-es pamflet-
jére máig sokan úgy emlékeznek 
Erdélyben és Magyarországon, 
hogy azzal vette kezdetét a magyar- 
ellenes kampány. Vincze Gábor 
kimutatta, hogy ez nem így van, 
ugyanis Erdély (és ezzel együtt 
Magyarország) múltjának átírása, 
magyar történelmi személyiségek 
(Kán László erdélyi vajda, Kinizsi 
Pál, Dózsa György és mások) „kisa-
játítása” román részről régtől fogva 
elterjedt gyakorlat volt.27 A Cuvînt 
despre Transilvania (Gondolatok 
Erdélyről)28 külön figyelmet 
érdemel, mert a legmagasabb 
pártvezetés (Vincze Gábor felté-
telezése szerint Elena Ceaușescu) 
támogatása állt mögötte. A kiadás 
célja a román közvélemény felkor-
bácsolásán, a magyar kisebbség 
elleni uszításon túl – Vincze 
szerint – megfélemlíteni a vezető 
magyar értelmiséget, nehogy az 
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újabb kisebbségellenes intézke-
dések esetén tiltakozni merészel-
jenek, továbbá az országok közötti 
kapcsolatok rontásával kikény-
szeríteni a román és magyar 
pártvezető újabb találkozóját. 
Az összeválogatott szövegekből 
álló kötet frissen írt negyedik 
fejezetében Lăncrănjan bírálta 
a párt korábbi magyarságpoliti-
káját, illetve azt, hogy a „folyton 
követelőző” magyar kisebbség 
„túlzott igényeit” „mindig túlsá-
gosan kielégítették”, ezáltal 
juttatva „többlet jogokhoz” azt. 
Lăncrănjan burkoltan rehabili-
tálta a két világháború közötti 
Románia kisebbségpolitikáját, 

29 Száraz György: Egy különös könyvről, Valóság 1982. október, 95-105.
30 Csoóri Sándor: Romániai magyar írók között. Irodalmi Ujság, 1954. 09. 25. 6.
31 Giurescu, Constantin C. (1901–1977): román történész. Az 1938-ban bevezetett királyi diktatúra idején miniszter, 1950-ben bezárták, 

N. Ceaușescu idején rehabilitálták, ezt „megszolgálta”.
32 Histoire de la Hongrie des origines á nos jours. Szerk. Pamlényi Ervin. Budapest, Corvina, 1974.; A History of Hungary. Szerk. Pamlényi 

Ervin. London: Collet–s, 1975. 
33 Vincze i. m. 2006.
34 Makkai László: Egy kis szakmai ördögűzés. Történelmi Szemle, 1975/4, 751–754.

és ami eladdig elképzelhetetlen 
volt, Magyarországot és annak 
politikai vezetését (sőt: magát, 
Kádár Jánost!) áttételesen irre-
dentizmussal vádolta. Végül és 
egyáltalán nem utolsósorban a 
„külső és belső magyar revizio-
nista igény” hangoztatásával a 
vádlottak padjára ültette a magyar 
kisebbséget. Bár akkor ez nem 
kapott nyilvánosságot: csaknem 
a teljes akkori felelős magyar 
elit (Kolozsvár, Marosvásárhely, 
Szatmárnémeti, Nagyvárad, 
Székelyföld, Bukarest) megszó-
lalt, memorandumok, beadvá-
nyok születtek, pártvezetőknek 
leveleket küldtek.  

A Lăncrănjan-pamfletre válaszul 
jelentette meg Százaz György 
a Valóság 1982. októberi 
számában az Egy különös könyvről 
című tanulmányát,29 melyben 
élesen bírálja a román író-pub-
licista Gondolatok Erdélyről 
című propagandakönyvének 
szemléletét és tartalmát.

Mivel ennek a közvetlen politikai 
hátterű történész-támadásnak és 
a kialakult helyzetnek voltak előz-
ményei, röviden vegyük számba 
ezeket.

Csoóri Sándor 1954 őszén 
Romániai magyar írók között 
címmel számolt be az Irodalmi 
Újságban erdélyi tapasztalata-
iról, ez volt az első hiteles kép az 
erdélyi magyarság helyzetéről.30 

A következő fontos mozzanat: 
1975-ben Constantin C. Giurescu 

román történész31 (a 2. bécsi 
döntés 35. évfordulója ürügyén 
folytatott nagyszabású sajtó-
kampány idején) kirohanást 
intézett a Revista de Istorie 
(Történelmi Lapok) 6. számában 
a Magyarország története előző 
évben Franciaországban, illetve az 
év tavaszán Londonban megjelent 
kötete miatt.32 Azzal vádolta a 
magyar szerzőket, hogy „megis-
métlik az 1944 előtti történetírás 
tévedéseit és előítéleteit”.33 Erre 
Makkai László határozottan vála-
szolt,34 sorra megcáfolva a román 
történész állításait. Giurescu 
vádaskodásait nyugati nyelveken 
is megjelentették, ami hozzájárult 
ahhoz, hogy Budapesten végre 
elérkezettnek lássák az időt Erdély 
történetének a megírására.

Mivel korábban erre nem volt 
példa, a bukaresti pártvezetés 
meglepődött és felbőszült azon, 
hogy egy (különben: elismert) 
magyarországi történész szembe 
mert szállni a kurzus favori-
zált professzorával: a Román 
Kommunista Párt Központi 
Bizottsága 1975. szeptember 
22-i ülésén a főtitkár-államelnök, 
Nicolae Ceauşescu éles hangon 
kelt ki a magyar történészek 
„támadásai” ellen, és kijelentette, 
ezt nem lehet szó nélkül hagyni.

A Magyar Nemzet 1977-es kará-
csonyi és a következő hétvégi, 
1978-as újévi számában jelent 
meg Illyés Gyula Válasz Herdernek 
és Adynak című kétrészes esszéje, 
amely mondanivalójával és fogad-
tatásával rányomta bélyegét a 

Csoóri Sándor írása az Irodalmi 
Újságban (1954) az első hiteles tu-
dósítás volt az erdélyi magyarság 
sorsáról. Fotó: ARCANUM Adatbá-
zis / Irodalmi Újság
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hetvenes évek végének szellemi, 
mi több, politikai életére.35 Az írás 
feltűnést keltett, mivel az erdélyi 
és általánosságban a kisebbségi 
sorsban élő magyarság sérel-
meiről az akkori magyar nyil-
vánosságban egyáltalán nem 
esett szó. Illyés megállapítja: „A 
világon mintegy tizenöt-tizenhat 
millió magyar él. Ebből azonban 
csak tízmillió az ország területén, 
határain belül; a többi kívül, jelen-
tékeny részben úgy tapadva a 
térképbeli országra, mint kenyérre 
a héja. Jól oda kell néznünk, hogy 
a valóság és vele egy eltakarha-
tatlan kérdés határait lássuk.” 
Bár a korabeli hivatalos politika a 
magyar kisebbségi népcsoportok 
kérdését megoldottnak tekin-
tette, a helyzet alapvetően más: 
„A nemzeti kisebbségek jogait 
semmiféle nemzetközi megál-
lapodás nem védi.” És tételesen 
sorolja a jogsértéseket, kezdve az 
oktatással, el egészen „a kisebb-
ségi és nemzeti, elemi emberi 
jogok sérelméig”. Eladdig sehol 
sem tapasztalható nyíltsággal 
mutatott rá az erdélyi magyarok 
jogfosztottságára. Az esszé utolsó 
mondatai: „A múlt szigorú vizsgá-
lata, a félreértések tisztázása […] 
utat nyit. Segít tényekkel elosz-
latni, mindörökre, az egykori 
jóslatok borúlátását. Ősi hiedelem, 
hogy az állhatatos szembenézés 
oroszlánt meghátráltat. Hitem, 
hogy az emberiségre pirkadás jön. 
A vadszelídítő tekintetektől.”

Illyés Gyula esszéjére négy 
hónappal később jött meg a 
„hivatalos” román válasz: Mihnea 
Gheorghiu KB-tag, a Ceaușescu 
által alapított Társadalmi 
és Politikai Tudományok 

35 Illyés Gyula: Válasz Herdernek és Adynak. Magyar Nemzet, 1977. 12. 25. 13., 1978. 01. 01. 9.
36 Bozóki András: A magyar demokratikus ellenzék: önreflexió, identitás és politikai diskurzus. Politikatudományi Szemle, 2010/2, 7-45.
37 A rendszerkritikus megnyilatkozásokat illetően lásd: Ripp Zoltán: Rendszerváltás Magyarországon, 1987–1990. Budapest, Napvilág, 

2006.
38 A Hazafias Népfront hivatalosan a magyar társadalmat leképező szervezet volt, kötődését a pártvezetéshez mi sem bizonyítja jobban, 

hogy vezetői közül többen jelentős pártpolitikai tisztséget is viseltek.

Akadémiájának elnöke, a 
Luceafărul című, közismerten 
harcos kommunista irodalmi lap 
1978. május 6-i számában (Huni 
la Paris – Hunok Párizsban) durván 
nekiment Illyés Gyulának.

Illyés Gyula írása hangütés volt. 
Következtek jeles magyar írók, 
történészek, közéleti személyek 
úgynevezett „tudat-tisztító” 
(Csoóri Sándor kifejezése) írásai, 
nyilatkozatai: Száraz György, Für 
Lajos, Fekete Gyula, Csoóri Sándor, 
Cseres Tibor, Csurka István, 
Köteles Pál, Schöpflin György, 
Székelyhidi Ágoston, Görömbei 
András. Kialakultak a helyzetér-
telmezés egyetemi (Szeged: Ilia 
Mihály, Budapest: Czine Mihály) és 
szerkesztőségi műhelyei (Tisztatáj, 
Alföld).  És 1986-ban megjelent 
a monumentális Erdély története 
három kötetben (főszerkesztő 
Köpeczi Béla, szerkesztők Makkai 
László, Mócsy András, Szász 
Zoltán). 

Bozóki András teszi fel a kérdést: 
miért az értelmiségiek kerültek 
közel a politika formálásának 
lehetőségéhez a hanyatló Kádár-
korszak idején?36 Mik voltak az 
ellenzéki megszólalás lehetőségei 
az első és második nyilvános-
ságban, hogyan különült el, majd 
olvadt össze a kettő? További 
kérdések: ellenzékiek voltak-e a 
megszólaló értelmiségiek, vagy 
pedig olyan gondolkodók, akiket 
véleményük vállalása tett rend-
szerkritikussá?37 Érdekfeszítő 
kérdések, többen kutatják ezeket 
(Bozóki András, Csizmadia Ervin, 
Szalai Erzsébet). Ami bizonyos: a 
megnyilatkozók felelősségüknek 
tartották, hogy kimondják azt, 

amit a politika elhallgat(tat)ott. 
Felelősségük egyéni és személyes. 

Az bizonyos, hogy a párt pozíciói 
a kulturális és a tudományos 
életben voltak a leggyengébbek. 
Lényegében az értelmiségi létről, 
a párt és az értelmiség viszonyáról 
volt szó. És a kritikus értelmiségiek 
egyre erőteljesebben nyilatkoztak 
meg.

A NEMZETPOLITIKA 
INTÉZMÉNYESÜLÉSE

A probléma felismerését 
követően következnie kellett az 
intézményesülésnek. 

A határon túli magyarság helyze-
tével kapcsolatosan több intéz-
ményben indult el adatgyűjtő, 
helyzetleíró tevékenység. A kezde-
ményezések mögött felismer-
hetően jelen volt a pártpolitikai 
nyitás a kérdéskör tekintetében. 
1968-ban a Hazafias Népfront38 
kért átfogó jelentést a határon túli 

„A számokkal mérhető meggyen-
gülésnél szinte katasztrofálisabb 
lett, ami a nemzeti tudatot érte. 
Szellemi összetartó erő – a közér-
zés kohéziója – nélkül nincs nem-
zet.” Illyés Gyula Válasz Herdernek 
és Adynak című, Magyar Nemzetben 
közölt esszéje nagy vihart keltett. 
Fotó: FORTEPAN / Szalay Zoltán, 
191170-es számú fotó
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magyarság kulturális helyzetéről, 
1972–1973-ban az MSZMP KB 
rendelt meg egy helyzetjelentést 
Magyarország és a szomszédai 
közti kulturális kapcsolatokról. El 
kellett dönteni, hogyan kezeljék 
a helyzetet: a „tárgyalni, a prob-
lémákat szóvá tenni, vitatkozni, 
de nem összeveszni” álláspontját 
valló Kádár Jánosnak, és a vele 
azonos nézeten lévőknek, így az 
erdélyi Balogh Edgárnak („Ne 
lőjünk arra a repülőgépre, amely 
túszokat szállít.”) van igaza, vagy 
azoknak, akik a kemény fellépést 
tartották volna szerencsésnek. 
Illyés Gyulának, és az örökébe lépő 
Csoóri Sándornak meg társainak 
célja: „elköteleződésre, vállalásra 
késztetni az MSZMP-t nemzet és 
nemzetiség ügyében”.39 

A politikában és a kultúrában sorra 
jöttek létre a változás személyek 
köré szerveződő gócpontjai. Az 
államapparátusban Köpeczi Béla 
és Pozsgay Imre, a külügyi appa-
rátusban Szűrös Mátyás, Tabajdi 
Csaba, Szokai Imre képviselték a 
magyarságpolitika kialakításának 
szükségességét. A folyamatot 
segítette a média, a népi írók és 
gondolkodók, illetve a demokra-
tikus ellenzék és kialakuló intéz-
ményei (Beszélő, Hírmondó, Erdélyi 
Magyar Hírügynökség), továbbá a 
New Yorkban megalakított Magyar 
Emberi Jogi Alapítvány (HHRF).

A nemzetiségtörténeti kutatások 
koordinálására 1974-ben az MTA 
keretein belül külön bizottságot 
hoztak létre.40 Az 1978-ban a 

39 Földes i. m. 2007, 61., 133., 283.
40 Az itt idézett adatok Bárdi Nándor Otthon és haza. Tanulmányok a romániai magyar kisebbség történetéről c. munkájából (Csíkszereda, 

Pro-Print, 2013.) származnak. Internetes kereséssel az MTA-bizottság tevékenységéről nem sikerült további információt feltárnom.
41 Ennek a tevékenységnek egyik eredménye: Cholnoky Győző – Futala Tibor – Kertész Gyula Nemzetiségi bibliográfia és dokumentáció 

hazánkban a kezdetektől napjainkig. Könyvtári Figyelő 1993/4, 545–560.
42 Juhász Gyula: A Magyarságkutató Csoport három éve. Nyelvünk és Kultúránk, (73) 1988, 7-9.
43 Szűrös Mátyás 1988. január 25-én, a Kossuth Rádióban elhangzott interjúját közli: Mérleg és számvetés tizenhárom év után. A 

magyarságpolitikai rendszerváltás kezdetei. Szerk. Tabajdi Csaba. Budapest, Codex Print Kft., 2001, 55–61.
44 Szokai Imre –Tabajdi Csaba: Mai politikánk és a nemzetiségi kérdés. Magyar Nemzet, 1988. 02. 13. 10–11. Újraközlés: Mérleg és 

számvetés… i. m. 2001, 33–54.

Gorkij Könyvtárban a magyaror-
szági nemzetiségekre vonatkozó 
adatgyűjtés mellett megindult a 
nemzeti kérdésre és a határon 
túli magyarokra vonatkozó szak-
irodalom hivatalos gyűjtése, 
földolgozása is.41 1981–1982-
ben a Magyar Írószövetségben 
kezdődött el egy, a határon túli 
tudományosság helyzetét vizsgáló 
program, majd beadványokra 
válaszként 1985-ben a Széchényi 
Könyvtár keretében létrejött a 
Magyarságkutató Csoport (később 
Intézet). Az induláskor 3 fős 
csoport 1987 végére elérte a 18-as 
létszámot, tagjai történészek, 
szociológusok, irodalomtörténé-
szek, néprajzosok. Első kutatási 
témájuk: A magyar kisebbségek 
és szórványok története és jelene 
1919–1985. 1987-es beszámolóját 
Juhász Gyula, az intézet vezetője 
így zárja: „Lemaradásunk óriási! 
40 év mulasztásait nem lehet 1–2 
év alatt pótolni.”42 

1988-ban a magyar politika egyér-
telműen a kulturális nemzetfo-
galom mellett foglalt állást, és 
elutasította a magyar kisebbségi 
kérdések szomszédos országok 
belügyeként való kezelésének 
elvét. Ebből az is következett, 
hogy a határon túli magyarsággal 
kapcsolatos kérdések a szom-
szédsági kapcsolatok megkerül-
hetetlen részévé váltak.

Január végén egy, a Kossuth 
Rádióban sugárzott interjúban 
Szűrös Mátyás, az MSZMP KB 
titkára, az Országgyűlés Külügyi 

Bizottságának elnöke bejelentette, 
hogy a határon túli magyarok a 
magyar nemzet részét képezik, 
ezért Magyarország felelősséget 
érez és visel irántuk, s nemzet-
közi kapcsolatai alakításában 
tekintettel lesz az ő érdekeikre is. 
Szűrös először említi a Romániából 
magyar földre menekülőket.43

Pár hét múlva a Magyar 
Nemzetben megjelenik Szokai 
Imre és Tabajdi Csaba közös 
tanulmánya: Mai politikánk és 
a nemzetiségi kérdés,44 amelyet 
korszakhatárnak tekintenek a 
magyarországi kül- és kisebb-
ségpolitika alakulásában. Bár a 
szerzők  arra a kérdésre keresték 
a választ, hogy a magyarországi 
szocializmus, melynek időszerűt-
lensége kiderült, hogyan fejlődhet 
a nemzeti keretek között, eljutnak 
a mindmáig érvényes tételig: a 
határon túli magyarsággal kapcso-
latos kérdések a szomszédsági 
kapcsolatok megkerülhetetlen 
részét képezik. A határon túli 
magyarok, ha idegen állampol-
gárok lettek is, a nemzetből nem 
váltak ki, ezért a magyar diplo-
mácia érdekeik képviseletére és 
egy nemzetközi kisebbségvédelmi 
rendszer kidolgozására törekszik. 
Kijelentik,  hogy a mindenkori 
magyar politika „létparancsa” 
a kapcsolattartás a határokon 
túli magyarokkal, a kisebbségi 
jogegyenlőség kérdése sohasem 
lehet lezárt, és nem tekinthető egy 
ország kizárólagos belügyének. 
Politikai elvárásokat fogalmaznak 
meg: nemzeti tudat újjáértékelése, 
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az etnikai kisebbségek helyze-
tének jogi kodifikálása és a létpa-
rancs: „szolidárisnak kell lenni a 
szerte a világon élő magyarokkal”. 
A dolgozat további fontos üzenete: 
nemzeti konszenzus nélkül nincs 
eredményes nemzetpolitika. 

1989. február 16-án létrejött 
a Magyar Kisebbségvédelmi 
Egyesület, elnöke dr. Szabó 
András, tagjai közül többen a 
következő időszak magyarságpo-
litikájának intézményi szereplői 
lesznek.45  Az egyesület elemzé-
seket és tájékoztató anyagokat 
állítottak össze.

És több lépésben elkezdődik 
az állami intézményi keret 
kialakítása. 

Elsőként a Nemzetiségi 
Kollégium46 jön létre (1989. április 
24.) Pozsgay Imre vezetésével, 
a következő szerepkörrel: segíti 
a kormány munkáját vélemé-
nyezői és tanácsadói formában az 
addig gazdátlan és felelős nélküli 
területen (magyarországi kisebb-
ségek és a határon túli magyar 
közösségek ügyének figyelemmel 
követése és felügyelete), segíti a 
kormányt a nemzetiségi politika 
elveinek a kialakításában és 
gyakorlatának megvalósításában. 
A Kollégium köztes intézmény 
volt, nem kapcsolták közvetlenül 
rá valamelyik közigazgatási intéz-
ményre, ezért választ kellett találni 
a kérdésre: ki és miként építi be a 
megfogalmazott javaslatokat a 
politikai gyakorlatba?

45 Tóth Pál Péter: Magyar Kisebbségvédelmi Egyesület. Regio, 1990/4, 224–226.
46 Az alapító dokumentum szerint az intézmény neve Nemzetiségi Kollégium, de szerepel még a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Kollégium 

névváltozat is.
47 Mák Ferenc: Az új nemzeti politika és a Határon Túli Magyarok Hivatala, 1989–1999. Magyar Kisebbség, 2000/3, 237–293.
48 Bálint-Pataki József: Értekezés a Határon Túli Magyarok Hivataláról. Neve több volt, mint áruvédjegy. Felvidék Ma, 2011. 05. 23. https://

felvidek.ma/2011/05/ertekezes-a-hataron-tuli-magyarok-hivatalarol/ (Utolsó letöltés: 2020. 12. 04.)

Ennek a gondolatnak a jegyében 
a Minisztertanácsi Hivatal létre-
hozza a Nemzetiségi Titkárságot, 
utóbb Nemzeti és Etnikai 
Kisebbségi Titkárságot (1989. 
október 1.), vezetésével Tabajdi 
Csabát bízzák meg. A két, szinte 
azonos feladatkörrel létreho-
zott szervezet – a Kollégium és a 
Titkárság – voltaképpen kiegészíti 
egymás munkáját: a Kollégiumon 
belül megfogalmazott ajánlások a 
Titkárság adminisztratív közremű-
ködésével jutnak el a kormányzati 
feladatot ellátó döntéshozói szer-
vezetekhez. Mák Ferenc felveti, 
hogy a Titkárság létrehozására 
azért is szükség volt, mert „a 
Kollégiumon belül aktív szerephez 
jutó, meghatározó egyéniségek 
mögött már az elképzelt refor-
mokon túlmutató társadalmi 
pluralizálódás, a többpárti demok-
rácia valós igénye állt.”47 

1989. október 18-án az 
Országgyűlés elfogadja az 
Alkotmány módosításáról 
szóló 1989. évi XXXI. törvényt. 
A módosítás 34. paragrafusa a 
nemzeti és nyelvi kisebbségeket 
államalkotónak minősítette, és 
fennmaradásukkal kapcsolatban 
alapvető állami kötelezettségeket 
fogalmazott meg.

Következzenek 1990 legfontosabb 
magyarságpolitikai történései. 

Németh Miklós kormánya 
1990. március 29-én létrehozza 
A határon túli magyarságért 
Alapítványt és a Dunatáj Intézetet, 
utóbbit az 1986-ban létrehozott 
Magyarságkutató Intézet jogutód-
jaként.48 Az alapítvány a határon 
túli közösségek támogatásában 

meghatározó szerepet játszó 
Illyés Közalapítvány elődje. Az 
Antall-kormány által 1990 júli-
usában létrehozott IKA körül 
kialakul egy tanácsadói, politiku-
sokból és szakemberekből álló 
elit, célja a támogatáspolitika 
adományozói és befogadói oldala 
közötti párbeszéd intézményes 
kereteinek kialakítása. Létrejön 
egy határon túli irodahálózat is. 
Az Illyés Közalapítványból nő ki 
az Új Kézfogás Alapítvány (1994) 
majd Közalapítvány (1995). A 
Dunatáj Intézetet a magyar külpo-
litika elméleti megalapozása és 
gyakorlati támogatása érdekében 
hozzák létre, rangos külföldi 
tudományos intézetek mintájára, 
a már létező Külügyi Intézet és a 
Széchényi Könyvtár keretében 
működő Magyarságtudományi 
Intézet kiegészítésére. Az Antall-
kormány idején az Intézet a 
nemzetpolitika megalapozásában 
fontos szerepet játszott (tagjai 
Bíró Gáspár, Hornyik Miklós, 
Molnár Gusztáv és Szilágyi Imre), 
1992-től a Teleki László Alapítvány 
keretében működik 2006-os 
megszüntetéséig.

1990. április 20–21-én a Kollégium 
szervezésében kétnapos nemzet-
közi kisebbségjogi konferenciát 
tartanak Dobogókőn A kisebbségi 
jogok az 1990-es években címmel, 
amelyen tizenhárom ország, 
az Európa Tanács, valamint az 
Európai Parlament szakértői és 
politikusai vesznek részt. 

1990. május 3. Az Országgyűlés 
létrehozza az Emberi jogi, kisebb-
ségi és vallásügyi bizottságot 
(EJKVB) Fodor Gábor (FIDESZ) 
elnökletével.
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1990. május 15. Az Országgyűlés 
elfogadja a szomszédos orszá-
gokban élő magyar nemzeti 
kisebbségek helyzetéről szóló 
határozatot, amely alapvető 
fontosságúnak nevezi a kisebb-
ségi identitások védelmét és 
fejlesztését, az egyéni és kollektív 
jogok törvényes biztosítását, 
a közéletben való részvételt, 
az önszerveződés és az önkor-
mányzat kereteit, a kulturális 
autonómia garantálását, az 
anyanyelv használatát, az oktatást, 
a kulturális életet, a vallásgyakor-
lást és a tájékoztatást. 

1990. május 24. Antall József a 
kormánya megalakulását követő 
első sajtótájékoztatón bemutatja 
Entz Gézát, aki a Miniszterelnöki 
Hivatalba (MEH) kinevezett 
politikai államtitkárként a nemze-
tiségi és kisebbségi ügyek felelőse. 
Entz az 1990 szeptemberében 
létrejövő Határon Túli Magyarok 
Titkársága vezetője.

1990. augusztus 30. A kormány 
létrehozza a döntés-előkészí-
tési, kapcsolattartási, elemzé-
si-értékelési, illetve koordinálási 
feladatok ellátására szakosí-
tott intézményét, a Nemzeti és 
Etnikai Kisebbségi Hivatalt, elnöke 
Wolfart János. 1991. január 1-től 
a NEKH kiválik a MEH szervezeti 
keretei közül, ezután országos 
hatáskörű államigazgatási 
szervként tevékenykedett.

1991. október 31. Megjelenik 
Entz Géza és Wolfart János közös 
állásfoglalása A kisebbségi kérdés 
kezelése a kormányzati munkában 
címmel. Megállapítják, hogy a 
kormánynak figyelembe kell 
vennie, hogy egész Európában, 
a közép-európai régióban pedig 
kifejezetten felértékelődött 
a kisebbségek és az etnikai 
közösségek kérdése. A két aláíró 

49 Mák i. m. 2000.

célszerűnek tartja az „érdemi 
koordináció” felülvizsgálatát.49 
1991 végén az egyes határon túli 
közösségekkel foglalkozó szakmai 
bizottságokként „munkacsopor-
tokat” hoznak létre.

A napi gyakorlata során derült ki, 
hogy a Miniszterelnöki Hivatalon 
belül Titkárságként történő 
működés számos köz- és állam-
igazgatási bonyodalmat okoz, 
s hogy célszerű lenne, ha tevé-
kenységét önálló hivatalként 
végezné. Ezért a kormány önálló 
országos hatáskörű szervként 
létrehozza a Határon Túli 
Magyarok Hivatalát (1992. május 
29.). Ismételten meghatározta a 
Külügyminisztérium felügyele-
tébe átsorolt, címzetes államtitkár 
által irányított Hivatal feladatait: 
a) folyamatos kapcsolatot tart a 
világban élő magyarok szerve-
zeteivel – különös tekintettel a 
szomszédos országok kisebbsé-
geire –, valamint az egyes országok 
kisebbségi kérdéseiben illetékes 
kormányzati szervekkel; b) tevé-
kenysége során együttműködik 
az érdekelt minisztériumokkal, 
országos hatáskörű szervekkel 
és más szervezetekkel, továbbá 
koordinálja a magyar kisebb-
ségekkel, illetve diaszpórával 
kapcsolatos kormányzati tevé-
kenységet; c) elemzéseket és prog-
nózisokat készít mindazon folya-
matokról, amelyek befolyásolják 
a kisebbségek, mindenekelőtt a 
magyarság helyzetét; d) vizsgálja 
a kisebbségi kérdés rendezését 
befolyásoló európai és egyéb 
nemzetközi folyamatokat; e) figye-
lemmel kíséri a magyar politika 
és a kisebbségi kérdés összefüg-
géseit, részt vesz az ezzel kapcso-
latos külpolitika alakításában, 
képviseletében.

1992 szeptemberében jelent meg 
a Külügyminisztérium keretében, 

a Bába Iván irányításával kidolgo-
zott kisebbségpolitikai koncepció, 
amely elvi alapokra helyezte 
a kisebbségi kérdés európai 
fórumokon és a diplomáciai 
kapcsolatokban történő megje-
lenítését. Alaptételei: a cél – a 
kisebbségek jogainak garantálása 
lakóhelyükön, kisebbségi identi-
tásuk megőrzésének biztosítása 
szülőföldjükön, lakóhelyükön, 
következésképpen az elvándorlás, 
hazatelepülés, szétszóródás 
kiváltó okainak a megszüntetése; 
eszközként hozzájárul az emberi 
jogokon alapuló megközelítésben 
rejlő lehetőségek jobb kihaszná-
lásához, ezzel párhuzamosan a 
kollektív jogok garantálásához, 
az autonómiák egyre bővülő 
köreinek kiépítéséhez, azaz a 
de facto önrendelkezés egyre 
nagyobb lehetőségeinek elérése, 
ami természetesen csak fokról 
fokra érhető el; és biztosítékot 
jelenthet a nemzetközi közösségek 
garanciáinak elérése az emberi 
és kisebbségi jogok, valamint az 
autonómiák biztosításában.

A magyar politika jó ideig járatlan 
úton elindulva létrehozta a 
nemzetpolitikai felelősségvállalás 
intézményi kereteit, a szakértői 
műhelyek pedig kidolgozták a 
kérdéskör kezeléséhez szükséges 
elméleti kereteket. A HTMH másfél 
évtizeden keresztül nemzetpo-
litikai intézményként szolgálta a 
magyarságpolitikát és a kisebb-
ségi közösségépítést egyaránt. 


