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Nemzeti kisebbség – etnikai 

csoport 
• Nemzeti kisebbség: egy másik, állammal bíró 

nemzettel identifikálódnak, vagy ha államuk nincs is, 

annak létrehozására törekednek; „autochton”, azaz 

őshonos kisebbségek, amelyek jelenlegi kisebbségi 

státusza egy más állam keretei közé történő 

integrálódás vagy a földrajzi határok módosításának 

következménye (magyarországi szlovákok, szerbek, 

románok stb.). 

• Etnikai csoport: a közösségnek közös kulturális 

identitástudata van, mely megkülönbözteti őket a 

társadalom más csoportjaitól (cigányok). 



Magyar kisebbségek 
Magyarország 1910-ben: 18,3 millió lakos 

• 1920 – Trianon: a terület 71%-át, a népesség 64%-át 
veszíti el: 93 000 km2-en 8 millió lakos maradt. 

1920–1940 között az utódállamokba került egy kb. 3 
millió lelkes magyar kisebbség. Ebben az időszakban  

• a kisebbségi magyarságnak volt saját politikai 
érdekvédelme, 

• a magyar értelmiség és középosztály többé-kevésbé 
tartotta korábbi pozícióit, 

• erőszakos betelepítések csak a földreformok során 
elkobzott magyar nagybirtokokon voltak jellemzőek, 

• a korábbi nemzetiségi arányok hozzávetőleg 
megmaradtak. 



Alapvető változások 1945 után a 

kisebbségi létben 1. 
A demokratikus kisebbségi politizálás lehetősége 

megszűnt 

• A két világháború között kisebbségi magyar pártok 

működtek, melyek működése 1945 ellehetetlenült. 

• Helyettük felülről létrehozott szervezetek kerültek 

(CSEMADOK, MAT).  

• A kisebbségi érdekvédelem köre szűkült:  

• nincs mód önálló kisebbségpolitikára, 

• csak a többségi pártvezetés magyarságpolitikáján 

belüli érdekérvényesítésről beszélhetünk. 



Alapvető változások 1945 után a 

kisebbségi létben 2. 

Pártállamok 

• Jövőképüket a magyar kisebbségek így nem 

fogalmazhatták meg, intézményeiket nem 

szervezhették, vezetőiket nem választhatták. 

• Hivatalosan a nemzetiségi kérdések szőnyeg alá 

söprése történt: a lenini nemzetiségpolitika 

megoldja a problémákat. 

• 1956-ig sehová nem lehetett magánútlevéllel 

utazni, a kapcsolatok így gyengültek. 



Alapvető változások 1945 után a 

kisebbségi létben 3. 

Államosítás, kollektivizálás, egyházi/közösségi 

tulajdon elvétele 

• Lehetetlenné vált a saját közösségi 

intézményrendszer fenntartása, emiatt 

• az addig teljes rétegzettségű magyar kisebbségi 

társadalmak homogénebbekké lettek (eltűntek a 

vállalkozók, földbirtokosok, városi polgárság, 

tulajdonos parasztság, az 1950-es évektől égető 

értelmiséghiány), 

• + a holokauszt és a lakosságcsere hatása => a városi 

és vidéki középosztályt sújtotta leginkább. 



Alapvető változások 1945 után a 

kisebbségi létben 4. 
A magyarság mint legnagyobb kisebbség 

• A zsidóság megsemmisítése, majd a németek 

kitelepítése (később kivásárlása) után a Kárpát-

medencében a magyarság lett a legnagyobb nemzeti 

kisebbség. → 

• A többségi nemzetpolitikák tehát elsősorban a 

magyarokra fókuszáltak → a kisebbségi kérdések 

mint magyarkérdés jelentek meg. 

• Etnikai kisebbségként időközben megjelent a 

cigányság. 



Alapvető változások 1945 után a 

kisebbségi létben 5. 
Az identitás megtartásának legfontosabb elemei  

• A nyelvhasználat joga az élet teljes területén → 

• Ez azonban autonóm intézmények hiányában az eseti 

nyelvhasználat engedményére redukálódott (az 1960-as 

évektől általános lesz a kétnyelvűség). 

• Kell saját elit → a kisebbségi elit viszont csak a kommunista 

párt szárnya alatt szerveződhetett (párttagság). 

• Kell a történeti-kulturális örökség tudatos vállalása és 

továbbépítése → ebből az örökségből csak a baloldali 

hagyományba beilleszthető elemek/személyek kerülhettek 

felhasználásra. 



A magyarságpolitikák 

szakaszai 
I. 1944–48: a megtorló magyarságpolitika 

időszaka a kollektív bűnösség elve alapján 

 

II–III. Az 1950-es évektől változó intenzitással, 

de kétféle modell van jelen: 

• Integratív, ill. diszkriminatív modell → 1990 

felé haladva utóbbi erősödik, 

 végső célja mindkettőnek a többségi 

nemzetbe történő integrálás/beolvasztás.  



I. 1944–48: Csehszlovákia 
• 1945. április → kassai kormányprogram:  

• Csehszlovákia felbomlása a magyarok és 
németek bűne. 

• 1945 augusztus: magyarok (650 ezer) és németek 
(3,5 millió) állampolgárságának elvétele, vö. Beneš. 

• Ezt követően etnikai tisztogatás:  

• deportálások Csehországba: kb. 50 ezer fő, 

• elűzés, kényszerű reszlovakizáció (azaz a 
magyarok eredetileg szlovákok, akiket vissza kell 
szlovákosítani – 350 ezren választották). 

• 1946–47: lakosságcsere, kb. 70 ezer szlovák és 130 
ezer magyar 

• lakosságcsere = a kisvárosi, falusi középosztály 
meggyengítése, felszámolása 



 I. Jugoszlávia 1944–90 
• 1944–45:  vérengzések a Vajdaságban 

• Tito partizánjai hozzávetőleg 40 ezer magyart 

gyilkoltak meg. 

• Erőszakos betelepítések a magyar tömbök 

szétdarabolására →  

– 1945–48 között 226 ezren költöznek a Vajdaságba. 

• Javulás az 1960-as évektől, a Vajdasági Autonóm 

Tartomány keretein belül: nyelvhasználat joga az 

oktatásban és a közigazgatásban. 

• A magyarok száma a Vajdaságban  

• 1971: 477ezer 

• 1991: 341ezer 

• Horvátország: 35 ezer, Szlovénia 10 000. 



I. 1944–48: Románia  
• Észak-Erdély elvesztése után 

1944-ben itt is súlyos atrocitások, a 

továbbiakat a bevonuló és a román 

hatóságokat kiparancsoló szovjet 

csapatok akadályozták meg. 

• Az 1944 végén alakult Magyar Népi 

Szövetség elnyomása (majd 

feloszlatása 1953-ban). 



II–III. Az 1950-es évektől 
II. Integrációs periódus 

• A kommunista rendszeren belül kísérlet a nemzetiségi 

status quo megteremtésére, 

• pl. a kollektivizálás mindenütt magyarul történt. 

III. Diszkriminatív szakasz 

• A rendszer növekvő válsága miatt a szocialista 

kisebbségi politika az 1970-es évektől mindenütt 

átfordul homogenizációs törekvésekbe. 

• A nemzeti kommunista pártok mindinkább a saját 

nemzeti szimbólumokat, függetlenségi 

hagyományokat helyezik előtérbe, → 

• Ezekkel szemben a magyar kisebbségek részéről 

egyfajta új identifikáció a válasz (vö. pl. táncház). 



Románia 
• A központosító kommunista politikának az erdélyi román regionális 

törekvések is áldozatul estek. 

• Az RKP-n belüli román nemzetépítés egyik fő célja a városok 

elrománosítása → 

• vö. szocialista iparosítás (Kolozsváron többség: 1957; 

marosvásárhelyi iparfejlesztés román betelepítéssel 1958-tól). 

• Magyar Autonóm Tartomány 1952–1968: 

• A sztálini nemzetiségpolitika átültetése szovjet utasításra => 

• a Székelyföld szocialista társadalommá alakítása magyar 

keretek között zajlott, így a társadalmi-kulturális konfliktusok 

nem kaptak nemzeti karaktert. 

• A tartományon kívül fokozott asszimilációs nyomás és 

intézményleépítés, 

• az erdélyi magyar értelmiség megosztása → Kolozsvár mellett 

Marosvásárhelyen is létrejött egy központ. 



Románia 
• 1956 és hatása:  

• általános jogszűkítés, letartóztatások, 

• mivel Kádár 1956 után lekötelezettje lett a Romániának, a 
román kommunisták szabad kezet kaptak a kisebbségi 
ügyekben. 

• 1960: a MAT átalakítása Maros-Magyar Autonóm Tartománnyá:  

• A kulcspozíciók románok kezébe kerülnek, mert tartottak egy 
kommunista ellenközpont kialakulásától. 

• 1968 után a Ceauşescu-rendszer keményvonalasabbá válása: 

• A MAT megszüntetése: újra megyék → csak kettőben magyar 
többség. 

• Demográfiai helyzet: stagnál, majd erősen romlik, 

• 1948: 1,55 millió; 1966: 1,62 millió; 1992: 1,59 millió; 2001: 1,4 
millió a magyarság lélekszáma, elöregedő kisebbségi 
társadalom. 

• Magyar tömbök:  

1. az országhatár mentén (Szatmár, Bihar, Arad, Temes)  

2. Székelyföld (Hargita, Kovászna) + Maros megye 



Csehszlovákia 
• 1949: CSEMADOK 

• 1952: taktikai enyhülés:  

• Kormányhatározattal újra egyenjogú 

állampolgárok. 

• A kollektivizálás előtt párthatározattal bővítették a 

nyelvhasználatot (a kuláktalanítás elsősorban 

magyarok kitelepítését jelentette). → 

• Ismét működhettek az alap- és középfokú oktatási 

intézmények, de általában kétnyelvűvé alakították 

őket.  

• Irányított migráció: szlovák betelepítések megindítása. 

• 1954: magyar nemzetiségűek ekkor szavazhattak 

először. 



Csehszlovákia 
• 1960: a közigazgatási határok átszervezésével a magyar 

tömbök megbontása => 

• a 7 magyar többségű járásból csak kettő maradt 

(dunaszerdahelyi, komáromi). 

• 1968-hoz közeledve mind több kulturális engedmény 

történt, melyeket 1970-től, Husák visszatérésétől 

(„normalizáció”) kezdtek leépíteni. 

• Fő magyar tömbök a mai Szlovákia területén: 

• nyugaton: Csallóköz; Mátyusföld, Alsó-Garamvidék, 

• középen: északnógrád, kishont, gömöri palócvidék, 

• keleten: felső-Bodrogköz + Ungvidék. 

• A magyar kisebbség lélekszáma 1991-ben 570 ezer fő. 



Kárpátalja 
• A legsanyarúbb sors 

• 1945 után kb. 100 ezer katonakorút 

deportáltak, 1/3-uk meghalt;  

• vö. 1941: 245 ezer magyar; 1959: csak 

146 ezer → ez 1989-re 156 ezerre 

nőtt. 

• A nemzeti törekvések csak kulturális 

szinten:  

1963: magyar tanszék Beregszászon.  



Diaszpóra 
• A történeti Magyarország és az utódállamok 

területén kívül további 1,5–2 millió főre tehető 

a magyar – magyar identitású személyek 

száma.  

• A század második felében a képzettek és 

fiatalok túlsúlyban. 

Ausztria: 

• Kb. 5 ezer fő Burgenlandban => osztrák 

identitás, magyar anyanyelv.  

• Bécs vs. Burgenland törésvonal.  



Magyarország 
A párt és az etnikai azonosságtudat: 

• Nemzeti kötődés helyett 

internacionalizmus  

• Hipotézis: idővel a nemzeti érzés teljesen 

elveszíti jelentőségét, 

• ugyanakkor sajátos nacionalizmus: 

• a párt a nemzeti hagyományok egy részét 

saját politikája előképeként jelenítette meg: 

pl. Táncsics- vagy Petőfi-kultusz, de 

Rákóczi és Kossuth is, vö. bankjegyek, 

utcák elnevezése. 



Magyarország: de facto etnikai homogenitás 

• A magyar társadalom 1945-re etnikailag újra homogén lett, 

ami 1948-ig még erősödött is. => 

• A kitelepítések és áttelepülések következményeként 1949-

ben a népesség 98,9%-a magyarnak vallotta magát (1990: 

97,8%). 

Magyarországi kisebbségek jellemzői:  

• előrehaladott asszimiláció,  

• vö. sok vegyes házasság,  

• nincs konfliktus a többségi társadalommal,  

• az anyanyelvi oktatás jórészt csak alapfokon adott. 

• Kádár-kor: a kisebbségek helyzete nem központi kérdés. 

• Jellemző folyamat az elmúlt három évtizedben nő a 

kisebbségi kötődésűek száma, de az anyanyelv ismerete 

nélkül. 



Kisebbségi csoportok 
• Németek: a legnagyobb kisebbség (1990: 37000 német 

anyanyelvű), kb. 1946-47-ben 190 ezret telepítettek ki. 

• Szlovákok: 11 település, ahol 1000 főnél többen élnek (1990: 
13000 szlovák anyanyelvű). 

• Horvátok: 1990-ben 18000 horvát anyanyelvű személy. 

• Zsidóság: „erős kulturális önazonosság-tudattal rendelkező 
felekezeti hátterű csoport”: 

• Létszám a holokauszt után: 

• 1946 végén a Zsidó Világkongresszus szerint 165 ezer fő él 
Magyarországon (kikeresztelkedettek és nem válaszolók 
nélkül). 

• 1949-es népszámlálás: zsidó vallású 134 ezer, 

• erős nőtöbblet. 

• 1945 után körükben igen erős asszimiláció  

• kikeresztelkedések, vegyes házasságok, 

• kivándorlás: 1945-55 között legálisan kb. 40-50ezer fő, 

• következmény: az 1960-as évekre 20-30 ezer csak a 
felekezeti kötődésű zsidóság száma. 



A cigányság etnikai 

csoportjai 
1. oláh cigány → magukat romnak, romának 

mondják (köztes csoport: romungro) 

2. magyar cigány → magukat muzsikusnak 

mondják 

3. román cigány → magukat beásnak mondják. 

• Ezt a logikát a foglalkozási csoportok 

árnyalják (muzsikus, vályogvető, kolompár, 

teknővájó, lovári). 



Kemény István: A magyarországi 

cigánylakosság 
• 1971-ben folytatták a vizsgálatokat, 1974-ben jelentek meg az 

eredmények a Valóságban. 

• Első probléma: kit tekintsenek cigánynak? 

• Anyanyelv, kisebbségi identitás szerint nem lehet vizsgálódni. 

• Azokat a személyeket vonták be a vizsgálatba, „akiket a nem 

cigány környezet cigánynak tekint”. 

• A vizsgálat szerint a cigányság létszáma 1971-ben 320 ezer fő 

• területi megoszlásuk: 

• Legnagyobb az arányuk Szabolcs-Szatmár, Hajdú-Bihar és Békés 

megyében (a lakosság 5%-a, a cigány népesség 25%-a) → itt a 

legrosszabbak a jövedelmi- és lakásviszonyaik, 

• Észak-Magyarországon (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád) is 

kb. 5%-os az arányuk, itt a cigány népesség 20%-a él, 

• Dél-Dunántúlon 4% körüli a cigányság aránya, Nyugat-Dunántúlon 

csak 1,3%. 

• Legkedvezőbb a helyzete a budapesti iparvidék cigány lakosságának. 



• Anyanyelv szerinti megoszlás:  

• 224 ezer magyar 

• 61 ezer cigány 

• 25 ezer román → erős a nyelvi 

asszimiláció 

• A román cigányok 94%-a községekben 

lakik, ez több mint a többi nyelvi csoport 

esetében (76-78%), többségük Dél-

Dunántúlon él → vö. a letelepedettség és 

nyelvhasználat közötti összefüggés. 



Családi viszonyok 

• Átlagos családnagyság: 4,5 fő ( a teljes 

lakosságban 3,18 fő, az aktív 

háztartásfővel rendelkezőknél 3,4), 

• erős rokonsági rendszer, több 

generáció együttélése jellemző, 

• egy lakásban lakók átlagos száma: 5,6 

fő,  

• az öt- és több tagú háztartások aránya 

37%, a hat vagy több gyerekes 

családok aránya 22,5%. 



1945-ös földosztás 
• Egy igénylő átlag 5,1 holdat kapott. 

• A cigányok kimaradnak, noha kb. 25%-uk 

mezőgazdasági napszámból tartotta fenn 

magát, ill. kb. 80%-uk a falvak peremén lakott. 

• Emiatt később a téeszekbe sem vették fel 

őket, mert nem volt földjük. 

• Hagyományos szakmáik 1945 után 

rohamosan visszaszorultak, 

• pl. lókereskedő, vályogvető, teknőkészítő, 

fémmunkások. 



1950-es évek 
• Az ipar állandó munkásként csak korlátozottan tartott rájuk 

igényt → sokszor a munkaerőhiány ellenére: 

• hagyományos szakmáik miatt hiányzott az ipari/gyári 

munkaszocializációjuk 

• a gyerekkori nélkülözés miatt sokan gyenge fizikumúak, 

ill. betegesek. 

• Sem anyagi, sem élelmiszertartalékaik nincsenek: a 

kétheti, havi fizetéssel szemben napi bevételre van 

szükség. 

• Vö. szegénység mikroökonómiája: a cél a veszteségek 

minimalizálása, nem pedig a haszon maximalizálása  

• 1960-ban a munkaképes korosztálynak csak 30%-a volt 

állandó alkalmazott. 

• Idénymunkáik → általában mezőgazdasági napszámos-

munka → itt általában napi bérezés volt. 



Az MSZMP PB határozata a 

cigányság helyzetéről (1961) 1. 
• A pártállam keretei között tekinti át az integráció 

lehetőségeit (helyzetelemzés és feladatok kijelölése) 

• Kb. 200 ezer cigányról szól, három csoportban, 
erősen normatív módon: 

1. beilleszkedettek (kb. 30%): „felhagytak a cigány 
életformával”, 

2. „beilleszkedésben lévők”: 30%, külön telepeken, 
putrikban élnek, alkalmi munkák, alacsony 
kulturális színvonal, 

3. „be nem illeszkedettek”: ált. nincs 
munkaviszonyuk, e csoport „kerüli a tisztességes 
munkát”. (PB hat. 240.) 



• Munkaképesek tagolódása: 33% állandó, 32% alkalmi munka, 35% 
nincs munkaviszony, 

• iskolák: ált. 2-3 osztály, 

• tanulás: otthon általában az elemi feltételek is hiányoznak, 

• munkakereséskor a jelentkezőket általában elutasítják: 

• a tervteljesítésre és a dolgozók elutasítására hivatkoznak, 

• lakhelyek: 2100 cigánytelep (kommunális, egészségügyi és 
kulturális elhanyagoltság,) 

• beköltöztetés a falvakba: nagy ellenállás a lakók részéről. 

• Megítélésük: 

• helytelen, hogy ha nemzetiségnek tartják őket, ti. nem azok! →  

• ez csak konzerválná különállásukat, lassítaná 
beilleszkedésüket. 

• PB-határozat: a cigányság „bizonyos néprajzi sajátossága ellenére 
sem alkot nemzetiségi csoportot” → feladat: „az állampolgári jogok 
és kötelességek” érvényesítése. 

Az MSZMP PB határozata a cigányság 

helyzetéről (1961) 2. 

PB hat. 242. 



Az 1960-70-es évek főbb jellemzői 1. 
• A tanácsi szerveket, mezőgazdasági-ipari üzemeket 

kötelezték, hogy segítsék elő a helyben történő, minél 

szélesebb körű munkavállalást: 

• ennek hatására az 1960-70-es évekre jellemző: 

• a férfiak először általában az építőiparban, majd 

nehéziparban találtak munkát. 

• Az ipari munka előnye: állandó jövedelmet biztosít ↔ 

mezőgazdasági napszám, 

• továbbá: erdőgazdaság, utcaseprők. 

• Nagymértékű ingázás: 1978-ban pl. Budapestre 36 ezer 

cigány ingázott. 

• A munkában leginkább immobil: bányász, kohász, 

általában a szakmunkások. 

• Otthoni, jól fizető kampánymunkák idejére a jobb cégek 

fizetetlen szabadságra elengedik őket. 



• Nők: 

• a sok gyerek miatt korlátozott munkavállalási 

lehetőségek, 

• kisközségekben nincs óvoda, napközi, 

• marad az alkalmi mezőgazdasági munka (a nagyobb 

gyerekeket is viszik, pl. gyógynövény-, csiga- stb. 

gyűjtés). 

• Hagyományos mesterségeik továbbélési lehetőségei: 

• szegkovács: pl. Nógrád megyében 1951-ben alakult 34 fővel 

a szegkovács KTSZ → a szénbányáknak készítenek 

sínszeget (1979-re már 200 tag); vö. még Budapest: Pest 

megyei Lakatos és Kovács KTSZ, 

• teknővájók: erdőgazdaságoknál + faárukészítés, 

• zenészek: munka mellett kiegészítő kereset a zenélés, 

• lókereskedők: autókra/használtcikk-kereskedésre álltak át, 

illetve fuvaroznak. 

Az 1960-70-es évek főbb jellemzői 2. 



Munkaerőpiac és képzettség összefüggései 

• Aki munkát kap, szakképzetlensége miatt nem válogathat → 

• piszkos, nehéz munkákat kínálnak → iskolázottság. 

• Az általános iskolát kb. 70% nem végzi el (1970-es évek), felső 

tagozatba csak 30%-uk jut. 

• A szülők csak pár osztályt járatnak a gyerekekkel → nem tudnak 

továbbtanulni, →  

• csak 10-12% szakmunkás közöttük, a többi betanított és 

segédmunkás. 

• Saját értelmiség híján minta sincs előttük, illetve a tanultak nem 

mennek vissza (ez mára változott). →  

• Az iskolázatlan réteg újratermelődik:  

• 1969-70 nagykanizsai járás: a szülők 62%-a analfabéta, 38% 

minimális íráskészséggel, 

• az 1970-ben indult 15 ezer cigány elsős közül csak 3000 jutott 

el a nyolcadikig. 



Az iskolázottság és a jövedelem 

közötti összefüggésről 

• Az alacsony kereset és az alacsony 

iskolai végzettség konzerválja az 

alacsony életszínvonalat.  



Lakásviszonyaik 
• 1964-es felmérés az 1961-es PB-hat. alapján 

• 31 ezer épületben (barakk, telep, barlang), 49 ezer 

„lakásféleségben” 55 ezer család élt (kb. 220 ezer 

személy) → ezek 70%-a cigány → cél: a telepek 

felszámolása. 

• Az új otthonhoz való jutás elgondolt módozatai: 

1. családi ház építése OTP-hitelből → állandó 

munkaviszony kell hozzá, 

2. a helyi tanács vesz a kisebb falvakban üresen álló 

házakat, 

3. tanácsi bérlakás juttatása, 

4. cs-lakások: „szerényebb igényszintű állami, tanácsi 

lakások építése”. (Huszóczy 1983: 276.) 



Lakásviszonyaik 
• 1965–75 között az 55 ezer családból 18 ezer 

került jobb lakásba (kb. 75 ezer fő). 

• A telepek felszámolását lassító tényezők: 

• az építőanyagok ára megemelkedett → az 
esetleges önrészt nem tudják előteremteni 
(35-40 ezer Ft), 

• az idősek általában maradnának, 

• a „telepi putrikat” általában több család lakja, 
de csak egy-egy tud elmenni. (Huszóczy 
1983: 278.) 

A tapasztalatok összegzése a 
telepfelszámolásról (1974-es vizsgálat): 

• tovább nőtt a különbség cigányok és nem 
cigányok között 



Egészségi állapotuk 
• Egészségügyi helyzetük rossz; jellemző: 

• alultápláltság → kevés vitamin és állati 

fehérje → angolkór, 

• asztma, tbc,  

• fertőzések (bél- és légúti); bőrbetegségek. 

 

• Következmények:  

• az átlaghoz képest 10-15 évvel rövidebb 

várható élettartam. 



Önmegítélésük 
• Visszatükrözi a társadalom megítélését: 

• Jóléti, műveltségi skálákon legalulra 

helyezik magukat. 

• Cigányságukra egyszerre büszkék és 

szégyellik. 

• Vállalni akarják, de szabadulnak tőle 

→ „társadalmi hasznosságuk tudata” 

(Hankiss) éppen hogy kezd kialakulni. 

(idézi Kozák 1983:  121-122.) 


