STRATEGIAI FOZETEK 6.
ALLAMPOLGARSAG VAGY
STATUSTORVENY

Az elszakftott nemzetreszek jogdlldsdnak
rendezesi lehet6segei
Kereken 80 esztendeje, hogy a nagyhatalmak Trianonban nyolc reszre osztottak a magyar nemzet addig
egyseges politikai testet. Az6ta a nemzet szamottevo
resze, tabb, mint egyharmada, Magyarorszag hatarain kivul el. Az idok soran tObbfele elgondolas szuletett
arra vonatkoz6an, hogyan lehetne a nemzet politikai,
gazdasagi s kulturalis egyseget helyreallitani, es ezzel
egyutt a kulhoni magyarok problemait megoldani. Az
erre vonatkoz6 elkepzelesek nagyjab61 harom kateg6riaba sorolhat6k.

1.) A nemzet integralasanak es a kUlhoni magyarok
problemainak a megoldasa szempontjab61 a maximumot a hatarok bekes titan tOrteno m6dositasa jelentene.
2.) KazbUlso megoldas lehetne az elcsatolt nemzetreszek reszleges szuverenitasanak biztositasa, vagyis az auton6miak letrehozasa.
3.) A minimumot az jelentene, ha a magyar allampolgarsagot alanyi jogon kiterjesztenek a nemzet
egeszere.
A fenti logika szerint az allampolgarsag kiterjesztese, mint latjuk, mar affele hianyp6t16 megoldaskent
jan csak sz6ba, amely a neinzeti integraci6 vitathat6bb
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es koekazatosabb formait lenne hivatott helyettesiteni.
Nem veletlen, hogy az allampolgarsag kiterjesztesenek
gondolata akkor vet6d6tt fel, amikor a hataron tlili
magyar auton6miak kerdese gyakodatilag lekeriilt a
napirendr6l.
A Magyarok Vilagsz6vetsege, amely korabban hatarozottan kiallt a magyar auton6miak letrehozasa
mellett, 1997-ben k6zzetett inditvanyaban javasolta a
teljes k6nl allampolgarsag kiterjeszteset az egesz nemzetre. A javaslat szerint a magyar allampolgarsag alanyi jogon mindeD magyart megilletne, aki erre igenyt
formal. Az inditvany nagy vitat valtott ki a magyar
politikai eletben, f6kent Magyarorszagon, de a kerdes

h6napokon at foglalkoztatta

-

es megosztotta -

a hata-

ran tlili magyarsagot is. Az allampolgarsag altalaban
sziiletes vagy szarmazas alapjan szerezhetO meg. Minthogy a magyarok t6bbsege vagy az egykori Magyarorszag teriileten sziiletett, vagy magyar allampolgarok
leszarmazottja, az alanyi jogon val6 allampolgarsag
megszerzesenek elvileg nines akadalya. Az akadaly
inkabb politikai termeszetu.
Az allampolgarsagot
peldaul Nemetorszag kiterjesztette mindeD nemetre,
Horvatorszag mindeD horvatra, de hasonl6keppen jart
el Bulgaria, Spanyolorszag, Olaszorszag, es - a zsid6
anyat61 sziiletettek eseteben - Izrael is.
Ugy tunik, hogy az allampolgarsag kiterjesztese a
nemzet egeszere az Uni6 tagorszagaiban j61 kitapinthat6 eur6pai trend, a magyar belpolitikai helyzet azonban egyel6re nem kedvez a hasonl6 jellegu lepeseknek.
Erre eDged k6vetkeztetni az a k6riilmeny is, hogy a
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Magyar Alland6 Ertekezlet legut6bbi iilesen a teljes
k6nl allarnpolgarsag kiterjesztesenek gondolata helyett
"a hataron tuli rnagyarok anyaorszagi jogallasa t6rvenyi szabalyozasanak rnegtererntesere" tett kezdernenyezest. Az elgondolas szerint a hataron tuli rnagyarok
anyaorszagi statusanak az lenne a eelja, bogy er6sitse a
szUl6f61d6n rnaradas eselyeit es lehet6segeit, szernben

a teljes k6ru allarnpolgarsaggal, arnely - allit61ag - serkentene a Magyarorszagra t6rten6 attelepiilest.
Nehez lenne az allarnpolgarsag kiterjesztesenek
rninden varhat6 dernografiai hatasat rnegj6so1ni. De
j6s1atokra talan nines is sziiksegiink. A jugoszlaviai
rnagyarsag t6rneges elvandorlasa ekesen peldazza, bogy
a rnigraci6 vagy rnaradas leginkabb a j6v6 perspektivajanak a fiiggvenye, alliin a statust6rveny vajrni keveset
fog valtoztatni. Ha a gazdasagi helyzet kilatastalanna
valik, s valarnely nepesseg veszelyeztetve erzi rnagat
a t6bbseg altal, a rnigraei6nak sernrni sell kepes gatat
vetni. Az allarnpolgarsag kiterjesztesenek akar pozitiv
hatasa is lehetne ebb61 a szernpontb6l, arnennyiben n6velne az ernberek rnozgasteret, javitana eleteselyeiket,
bizakod6bba tenne 6ket es a j6v6 generaci6ra kivetitett
kilatasokat illet6en er6sit6en hatna.
Magyarorszag belathat6 id6n beliil teljes jogu tagja lesz az Eur6pai Uni6nak. Vele ellentetben Ukrajna,
Jugoszlavia, esetleg Rornania is, ahol a rnagyar nernlet szarnottev6 resze el, rninden bizonnyal sokaig kiviiI rnarad a sehengeni hatarokon. Ebben a helyzetben
a teljes k6ru rnagyar allarnpolgarsag a nernzeti integraci6 fontos lepese lenne, arnely rnegakadalyozna az
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emlitett nemzetreszek teljes leszakadasat. Ugyanakkor
tisztaban kelllennunk azzal, hogy ez a lepes a jelenlegi
politikai viszonyok kozepette nem latszik ma keresztulvihet6nek Magyarorszagon.
Akkor hat mi a teend6? Helyettesithet6-e valamivel
az allampolgarsag? Milyen eredmeny varhato a hataran hIli magyarok magyarorszagi statusanak rendezeset61? Mit fog tartalmazni a "statust rendez6 torveny"?
Milyen jogosultsagokra terjed majd ki?
Egyel6re senki sem tud meg pantos valasszal szolgalni, hiszen a statustorveny a jelen pillanatban alig
tobb egy politikai forum kijelentesenel, egy talalgatasokra okot ado szandek bejelentesenel. Minel bizonytalanabb, korulhatarolatlanabb
a statustorveny, annal
sokfelebbek a vele szembeni tartalmi elvarasok es talalgatasok. Emiatt elkepzelhet6, hogy sok hiabavalo
vitara kerul sor, sokfele magyarazat fog napvilagot latni, amelyek vegeredmenyekent az egyel6re neve nines
statusz bizonyara sokaknak esalodast fog okozni. A
tervezett statustorvennyel
kapesolatos bizonyos feszultsegek mar most is megfigyelhet6ek a hataron hIli
magyarsag koreben. Hire ment peldaul, hogy magyarorszagi jogosultsagokkal kizarolag azok fognak rendelkezni, akik nemzettagsagi igazolvannyal rendelkeznek,
amit valamelyik kulhoni magyar part allit ki reszukre.
Nem tudni, hogy mi a valosagalapjuk ezeknek a talalgatasoknak, a "nemzeti kataszter" ilyeten osszeallitasa
azonban kimondottan karos es veszelyes lenne a hataron hIli magyar kozossegekre nezve. Barmely partot
vagy szervezetet ruhcizzon fel a magyar torvenyhozo
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a tagsagi igazolvanyok kiadasaranak jogaval, az veszelyes politikai eszk6zze valhat a kezeben, amely meg
jobban alaasna a magyar nemzeti k6zbssegek amugy is
nelkiilbzbtt belsa bekejet es egyeterteset.
A hataron tuli magyarok statusat rendeza tOrvenynyel szembeni legfObb ellenvetes azonban abb61 szarmazik, hogy az nem oldja meg a hataron tuli magyarok
Trianon 6ta leteza problemajat. Nevezetesen azt, hogy
kisebbsegi sorsban elnek. A statustbrveny, barmilyen
jogosultsagokkal ruhazza is fel a hataron tuli magyarokat, kisebbsegi mivoltukon semmit sell valtoztat.
Ellenkezaleg, mig korabban csak a tbbbsegi nephez
kepest minasiiltek kisebbsegnek, a statust6rvennyel a
magyar nemzeten beliil is kisebbsegnek lesznek minasitve. Az eddigi "jug6kb61", "romanokb61", "szlovakokb61", "ukranokb61" "statusmagyarok"
lesznek
Magyarorszagon.
Osszefogla16
Teriiletrendezes, 6nrendelkezes, auton6miak nelkiil
nem lehet megnyugtat6 m6don rendezni a hataron tuli
magyarok helyzetet, amit a schengeni soromp6 meg sulyosabba tesz szamukra. A magyar politikai szinteren lathat6an morzsol6dik, apr6penzre valt6dik az auton6mia
igenye. A teljes k6nl magyar allampolgarsag biztositasa
mar p6tmegoldaskent meriiIt fel a Vilagsz6vetseg reszeral, val6jaban erre sincs keszseg. Azok az elkepzelesek,
amelyek a sziil6f6ldbn val6 megmaradas eselyeit es lehetasegeit a hataron tuli magyarok anyaorszagi jogallasa-
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flak a szabalyozas<it61remelik, vajmi kevesse szamolnak
a sz6rvanyosodas, a nemzetreszek felmorzso16dasanak
a veszelyevel. A statustorveny bizonyos partikularis
problemak megoldasara alkalmas lehet ugyan, a magyar
nemzet szetszakitottsagab61 fakad6 problemak kezelesere azonban nem alkalmas, mivel nem sziinteti meg a
kisebbsegi helyzetb61 fakad6 hatranyokat.
Az MVSZ JOT - a Magyarok Vilagszovetsege 1997es inditvanyat tartja mervad6nak, azaz ugy yeti, hogy
a nemzet integraci6ja es a kisebbsegi helyzetb61 fakad6
h<itranyok megszuntetese erdekeben alanyi jogon biztositani kellene a magyar allampolgarsagot mindazok
szamara, akik ezzel a lehet6seggel elni kivannak.
Ugyanakkor politikailag iidvos lenne a status torveny meghozasa is, amellyel azonban azoknak a szemelyeknek a jogallasat kellene rendezni, akik -fiiggetleniil
nemzetisegiikt61 - 6shonos lakoskent a hatar menti
ovezetben elnek. Egy ilyen, esetleg csak az utazast es
munkavallalast
megkonnyit6
tOrvennyel jelent6sen
befolyasolni lehetne a tObbsegeben magyarok altallakott hatar menti tersegek megtart6 erejet, ugyanakkor
szorosabba lehetne tenni a tOrtenelmi Magyarorszag
egykori nepei kozotti kapcsolatot is.
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