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JAVASLAT
a nemzetiségi törvény elveire

Az MSZMP. illetve a Magyar Népköztársaság nemzetiségi politikájának
szocialista elvei egy hosszabb történelmi fejlodés eredménye~ént alakultak ki, s ezek napjainkra megszilárdultak. A gyakorlat szempontjából meghatározó jogi szabályozás azonban korábbi keletü és szórványos,
hiányosságai, következetlensége, sok esetben tulzottan általános jellege a nemzetiségi kérdéshez való viszony még ki nem kristályosodott
jellegét tükrözik.
Az ország gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális életének megujulása, a politikai intézményrendszer reformja megkivánja az ezeknek
szerves részét képez6 nemzetiségpolitikJi gyakorlat megujitását is.
Ezért - és a kisebbségi kérdés megnövekedett jelentosége miatt - indokolt, hogy a Magyar Népköztársaság szocialista elveken alapuló nemzeti~
ségpolitikai törekvései az Alkotmány módositása mellett önálló, magas~
szintü jogstabályban (törvényben) is kifejez6djenek.

1.

A törvény társadalmi funkciói
- A Magyar Népköztársaság ~llami keretében szabályozza a nemzeti többség és a kisebbségek társadalmi viszonyát, állapitsa meg az együttélés számukra egyetemlegesen érvényes norméit.
- Biztositsa a kisebbs~gek joOi védelm~t és a társad0lmi változások
tendenciájával összhangban alckitsa ki a kisebbsége~ fej16dés~hez

- 2 -

szükséges jogi kereteket, ezzel javitsa a kisebbségek azonosulási lehetőségeit a társadalom közös céljaival.
- A jog eszközével segitse elo annak tudatosulását a közgondolkodásban,
hogya Magyar Népköztársaság a magyarságnak és a kisebbségeknek közös
állama, javitsa a kisebbségi jogok gyakorlásához szükséges kedvező
társadalmi közhangulatot, s ezzel járuljon hozzá a társadal~m egységének erosödéséhez, olyan értékek megszilárdulásához, mint a tolerancia,
szolidaritásés
internacionalizmus; juttassa kifejezésre társadalmi
rendszerünk humanizmusát.

II.

A törvényalkotás

során különösen az alábbi elvek érvényesüljenek:

- A Magyar Népköztársaság ne~ magyar nemzetiségü állapolgárai polgártársaikkal azonos kötelezettségekkel és jogokkal rendelkeznek.
Az egyenjogu részvétel a társadalom életében csak ugy járhat együtt a
nemzetiségi azonosság megőrzésével, ha a nemzetiségiek mint egyének és
a nemzetiségek mint. kollek.tivák IIkülön-II,_vagy IItöbblet-" jogokkal és
azok gyakorlásához társadalmi feltételekkel
rendelkeznek.
A nemzetiségek az'évszázados együttélés és a közös tevékenység során az
ország tarsadalmának integráns részévé váltak. Egyenjoguságuk és a kol-1ekt iv azonosság megőrzéséhez szükséges "több 1et-" jogai k .forrása tehát
az ország siocialista társadalmában érvényesülő néphatalom elve, s nem
a nemzeti többség jóindulata.
A Magyar Népköztársaság ne~zetiségi politik~ja az aktiv kis~bbs6gvédelem talaján áll, támogató ielleqü. Mondja ki tehát a törvény, hogya

-
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nemzetiségek kollektiv egyéniségének megorzéséhez, nyelvük, kulturájuk
fejlodését is magában foglaló társadalmi felemelkedéséhez a politikai,
jogi, kulturális és gazdasági-pénzügyi keretfeltételeket a szocialista állam biztositja.
Természetesen a törvénynek a passziv kisebbségvédelem rendelkezéseit, s
ezek szakcióit is rögzitenie kell. Megfogalmazásuk során sz~m elott kell
tartani a nemzetközi jognak azokat a dokumentumait, amelyekhez a Magyar
Népköztársaság csatlakozott és kihirdetett.
(az Emberi jogok egyetemes nyilatkozata, a diszkriminációt tiltó nemzetközi konvenció stb.)

-,A Magyar Népköztársaság nemzetiségi politikájának

szubje~tuma maga a

nemzetiségi lakosság.
Ebbol következ5en választott képviselak utján részese a néphatalom helyi,
területi és orszá.gos szintü gyakorlásának,elvileg tehát a'nemzetiségi
politika alakitásának, az érvényesüléséhez szükséges feltételek megteremtésének, a megvalósitás ellenőrzésének is. A kisebbségi helyzet természete, különösképpen pedig a Magyarországon törté~elmileg kialakult
nemzetiségi viszonyok - a sz6rvány-jelleg, az álta16nosan jellemzo egyes
közigazgatási egységeken, településeken belüli számbeli kisebbség, stbindokolttá teszik, hogyanemzetiségiek,
élve a saját autonom szerv~zetek'alakitásának jogával, érdekeik képviseletére létrehozhassák a döntéshozatali szinteknek megfelelo, azokkal partneri viszonyban álló választott testületeiket; ezek összefog~sára, a nemzetiségi ér2ekek or_szagos szintU képviseletére, a nemzetiségi politika megva16sitásának
ellen6rzésére, társadalmi szervezetet (szövetséget) működtessenek.
'

,

A nemzetiségek kollektiv egyéniségének megörzéséhez szüksé;es kereteket
tartalommal maga a nemzetiségi lakosság tölti meg~ )
~-----_. _ ..
....._"

-~

0.z állami (tanácsi) szervek és társadalmi szervezetek lt e l fenntartott
intézményekben nemzetiségspecifikus tevékenys0get folytat, valamint a
á
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nemzetiségi közösségek szervezése, a nemzetiségi kulturák ápolása céljából az egyesülési jog alapján önálló egyesületeket is müködtet.
- A Magyar Népköztársaság sikraszáll a területén élo nemzetiségek és a
velük egy nyelvü nemzetek, nemzetiségek kapcsolatainak szabad érvényesüléséért.
Külpolitikájában képviseli a nemzetis~geknek e kapcsolatokhoz füzod5
érdekeit, törekszik szükséges keretek kialakitására, amelyeket a nemzetiségek szervezeteik és intézményeik utján önálló szubjektumként
hasznositanak.

II I.

A jogosultság körének megállapitásához elengedhetetlen a nemzetiség, illetve a nemzetiséghez tartozás fogalmának a mai hazai realitás talaján álló
meghatározása, ami feltételezi - a törvény szövegében haszn~latos terminusok egyértelmüsége érdekébe~ - a nemzet-nemzetiség (nemzeti kisebbség~ .
állam-társadalom fogalmak viszonyának elvi tisztázását.
A nemzeti kisebbség fogalma csak akkor válik megrag~dhatóvá, ha a nemzetet nem azonositjuk a róla elnevezett államalakulat pOlgárainak összességével, tehát az adott ország társadalmával (a (iberalizm~s politikai
nemzet foga lma) .
A kulturális-kommunikációs közösségként felfogott nemzet, awelyne~ földraJzI elhelyezkedése nem szükségképpen esik egybe a többségét ~agáb~n
foglaló állam határaivalh igy nem kritériuma az önálló államiság, teszi
értelmezhetové a nemzeti kisebbség fogalmát mind a szomszédos, 'vagy távolabbi állam területén élonemzet töredékeként, mind pedig az adott
országban számbeli kisebbségben lévo, a társadalmi, a saját nyelvi-
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kulturális fejlettségnek egy meghatározott fokát elért, a többségtől etnikailag eltéro, de ~
anyanemzettel nem rendelkezo embercsoport jelentésben. Logikailag e nemzetfelfogás tükrében értelmezhető tisztán számos
fontos, a kisebbségi kérdéstöl elválaszthatatlan fogalom, pl. a kisebbségek társadalmi integrációja, ennek tükrében válik tarthatatlanná az a
- régiónkban sajnálatosan elterjedt - felfogás, amely az államban a nemzeti többséget képviselö hatalmi eszközt lát, slevezethetövé a nemzetiségi jogok rendszere a néphatalom elvéböl.
Meggyözödésem, hogya jelzett fogalmak viszonyának átgondolatlanságából
erednek a kettős nemzeti hovatartozás ról szóló nem veszélytelen nézetek.
Ugy vélem, a következetes gondolkodás számára világos, hogy ha elfogad.......---...
nánk a kettős nemzet hovatartozás tanát, visszal epnánk a/kettös\ nemzet j
I
.
---fogalmat, hiszen az egyik kötodés a politikai nemzetnek, a másik a kulturális-kommunikációs közösségnek szól~~ls tág tér nyiIna a ~isebbségekkel szembeni társadalmi kötelezettséget elháritó politikai sandaság, a
manipuláció, a beolvasztó törekvések előtt.
.

í

A kettős kötődés azonban létezik, különösképp pedig a magyarorszagl nemzetiségeknél. Kötődnek a szülőföldhöz, az ország társadalmához, annak a
magyarsággal közösen kialakított arculatához, politikai berendezkedés~hez stu. E köt6désa társadalmi integráltság - jobb hiján - a sorsközösség szóval tehető értelmessé, amely mellett jelen van egy többé-kevésbé
intenziven átélt másság-tudat, mint sajátos csoportot képző er~, egy
számos tényező követ~eztéb2n gyengülő kötődés a nyelvhez, a kulturális
örök séqhez , ide értve J szokás és hagyományrendszer fennmarcdt eleii12
it
is; az ezekre· is épülö uj kulturális értékekhéz, az adott nemzetiség
lassan feltáru~ó magyarországi történelméhez stb. Ezek, kimU~eltebb formában, képesek - és ennek jelei föllelhetők - az ország területén elszórt
csoportokat integráini és a szomszédos vagy távolabbi nemzetek· kulturális-kommunikációs közösséqénez
12. kapcsolni.
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A jogosultak, tehát a nemzetiségiek fogalmába tartozók körét ezek figyelembe vételévei lehet és kell definiálni.
A törvény személyi hatályán tul - tekintettel arra, hogy a nemzetiségi
lakosság nem zárt régióként körülhatárolható tömbben él - indokolt egyes
intézkedéseinek területi érvényéveI is foglalkozni.
A nemzeti többség és kisebbség viszonyát szabályozó általános normák természetesen országosan érvényesek. Szükséges azonban, hogy a törvény a
nemzetiségi jogok érvényesitési feltételeinek pl. a kétnyelvü közigazgatásnak, az anyanyelvü oktatásnak, stb. kialakitására külön kötelezettséget állapitson meg azokon a településeken, ahol nemzetiségi lakosság éla
A kötelezettségnek nem lehetnek a nemzetiségiek létszámával vagy számarányával összefüggo kritériumai. (Lásd pl. a Politikai Bizottság 1978-as
határozatát a kétnyelvü feliratok használatáról 1/3-os nemzetiségi lakosságarány esetén) Ugyancsak nem lenne szerencsés a nemzetiségileg vegyes
terület vagy település tényének megállapitása a nemzetiségiek nehezen
körülhatárolható oshonos volta alapján (l~sd Lendva község statutuma).
A kétnyelvü helynévtábl~k alkalmazásáról szerzett tapasztalatok is arra
intenek, hogya tanácstestUletek - sokszor szükkeb'ü - d5ntéseiben, vagy
az eredményében a nemzetiségiek arányától és öntudatátél függö esetleges
helyi referendumban sem találhatunk garanciát az ilyen tipusu kötelezettségek érvényesitésére. Törvényben nehezen definiálható komprom~sszumként
kinálkozik annak kimondása, hogy a meghatározott jogok gyakorlásának feltételeit minden olyan településen biztositani k~ll, ahol a nemzetiségiek
jelenléte a mindennapok során kimutatható. A kötelezettség vállalása és
teljesitése függ!let az adott d6ntési szintnek megfelelo ~emzetiségi érdekképviselet eredményes müködésétöl.

~/

..

7 -

IV.

Szabályozandó kérdések
Terület és településfejlesztés
(a települések, kistájak népesség megtartó képessége szórvány
nemzetiségeink egy-egy csoportja szempontjából a fennmaradás
feltétele)
Nyelvhasználati jog, ide értve a névhasználat, a kétnyelvü anyakönyvezés
stb. kérdését is.
-Az

anyanyelvü oktatáshoz való jog
(az oktatási törvény alapelveinek szellemében)

- A saját kultura ápolásához és fejlesztéséhez való jog, beleértve az anyanyelvü tájékoztatási eszközök használatának lehetőségét
Az önkormányzat és érdekképviselet
jogositványai

joga, szervezete, partneri viszonyai,

A politikai intézményrend~zer müködése a nemzetiségi politika megvaló(Az irányitás intézményei
sitása érdekében.
(t.eljes vertikum), felelősség.)
Kapcsolat az azonos nyelvü nemzetekke~ nemzeti~égekkel.
A hatályosulás garanciáit részben a lehetsége~"szankciók, részben (elsosorban) azok az állami intézményrendszerre kimondott kötelezettség~k adhatják, amelyek" összessége a nemzetiiégi jogok érvényesitési feltéte~iről a szervezett gondoskodást jelentik. További hélkülözhetetlen garancia
a nemzetiségek érdekképviseletének szervezetszerü kiépitése és a szükséges
jogositvánjok birtokában hatásos müködése.
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Budapest, 1988. junius 15.
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(dr.Störk Ferenc)
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