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Csak azokon lehet segiteni, akik meg
akarjeikveiltoztatni eletiiket

Gondolatok a kettos aIlampolgarsagr61

A Magyarok Vilagszovetsege jugo-
szlaviai Orszagos Tanacsanak 2000. de-
cember 14-en Zen",n, a Magyar Hazban
megtartott evi kozgyi!lesen - egyebek
mellett - felmeriilt a hataron tuH magya-
rok s"'tusanak kerdese is. A kerdessel
kapcsolatosan a kozgy1lles meger6sltette
a korabbi allaspongat, amely szerint a
vajdasagi magyarsagjov6je szemponga-
b61 tovabbra is a kett6s allampolgarsag
latszik a legcelszen1bb megoldasnak.

Mint ismeretes. a Magyarok ViJag-
szovetsegenek ujonnan megvalasztott
vezet6sege az elmult id6szakban a kiil-
honi aIlampolgarsag intezmenyenek a
bevezetesere szervezett kampanyt. Az
elkepzeles szerint. omit a ViJagszovetseg
Erdelyi Tarsasaga terjesztett el6, a kill-
honi allampolgar nom rendelkezne ma-
gyar szemelyi igawlvannyal, csak ma-
gyar uclevellel. Nem jama vele gem sza-
vazacijog, gem letelepedesi engedely, a
magyar uclevel viszont aclephet6ve ten-
ne a schengeni ha",rokat a kisebbsegek
szamara.

Ajavaslat Erdelyben nagy visszhang-
ra talalt, a ha",ron tUli mas magyar
nemzetreszek awnban egyeb megold..i
javaslatokon gondolkodnak. A felvideki
es karpataljai magyarok peldaul a sta-
tusOOrveny mellett foglaltak aIlast. S7JO-
va!cia es Ukrajna ugyanis nom ismeri el
a kett6s allampolgarsagot, emiatt a kill-
honi allampolgarsag hatranyosan erin-
tone 6ket. A vajdasagi magyarsag esete-
ben m.. a helyzet: a kett6s aIlampolgar-
sag az eddigiek SaTanjarhat6 utnak bi-
zonyult, s az ors7.agban 7.aj16 policikai
fejlemenyek tilkreben ajov6ben megin-
kabb annak latszik.

Az MVSZ JOT ez ev februarjaban
dolgozta ki allaspongat a kett6s allam-
polgarsagra vonatkoz6an, amely az
MVSZ 1998. aprilisi valasztmanyi iilese-
nek azon megla"'san nyugszik, bogy az
MVSZ legf6bb celja a magyar nemzet
egysegenek megteremtese es meg6rzese
az onrendelkezesi elv alapjan. Ennek
egyik lehetseges m6dja a kett6s allam-
polgarsag biztos!"'sa.

Az 1989-es vaIt07.asokat megel6z6en
az alig agarhato allamha",rok, vfzum-
kenyszerek es mas tilalmak tartot",k ta-
vol egymast61 a Karpat-medenceben es
a vllagon el6 magyar nemzetreszeket.
Fel6, hogy az Eur6pai Uni6hoz val6
csaclakozas hasonlo helyz.etet idezhet el6
a Karpat-medencei magyarsag szamara,
amennyiben a schengeni egyezmeny ki-
terjesztese uta7.asi akadalyokat emel Ma-
gyarorszag es a hatarain tw el6 magyar
nemzetreszek koze. A csatlak07.asi tar-

gyal..ok soran ezert elengedhetecleniil
sziikseges olyan jogviszonyt kialaldtani,
amely a ha",ron tuH magyarsag s.amara
biztoslga az akadalytalan kapcsolattar-
tast az anyaors.aggal es a viJag magyar-
sall"val, illetve a kett6s aIlampolgarsagot
mmden magyar szamara, aki azt igenyli.

rot, es az erdekeltek reszere konnyltsek
meg a magyar allampolgarsag megazer-
zeset.

A ha",ron tUlimagyarsag fennmara-
dasanak a kerdese azonban korantsem
szukfthet6 le a s"'tusoorvenyre, a kett6s
allampolgarsag kerclesere vagy a ma-

Az ugynevezett s"'tustorveny ebben
a vonatk07.asban klvan tenni valamit a
hataron tWi magyarok erdekeben,
amennyiben a tervezet olyan igazol-
wnyt iranyoz el6 a kisebbsegben el6k
reszere, amely a tulajdonosat nemzeti
vlzumra is feljogosfga. Ezt az elso lepest
a kes6bbiek folyaman velhet6en tovabbi
lepesek kovetik, amelyekben nagyobb
helyet kapnak a hataron tWi nemzetre-
szek sajatos erdekei es elvarasal. Az egy-
seges rendezesi elv helyett bizonyara
oobbfele megoldasijavaslatban ken gon-
dolkodni, hiszen a ha"'ron tWi magyar
nem7.etreszek helyzete is kiilonbozik or-
szagonkent, ezert mas-mas megoldas kf-
nalkozik esszerunek szamukra.

Az MVSZ JOT ugy veH, bogy a vaj-
dasagi magyarok eseteben a magyar
kormany allaspontja nagyjabol meg-
egyezik elvarasainkkal, amennyiben
nom 7.ark6zik eI a kett6s allampolgarsag
megadasanak a lehet6seget61. Az enel
kapcsolatos koriiltekint6 eljaras min-
denkeppen indokoltnak latszik, hiszen
az MVSZjOT gem Iaga sziiksegesnek es
megval6slthat6nak az automatikusan,
minden!cire kiterjed6 allampolgarsag
azonnaH megadasat. javasolja viszont a
meglev6 allampolgarsagi torveny ogres
rendelkezeseinek feliilvizsgalatat, a bii-
rokratikus akadalyok eltorleset, s ene!
egyiitt azt, hogy a magyar hat6sagok
szelesftsek ki a kedvezmenyezettek ko-

(lEPHAFT P61 korikotur6jo)

gyar Orszaggyi!les altal nyl1jtott bar-
mely kedvezmenyre. A magyar nemzeti
kozossegek hanyadOsanak aligha lehet
ugat allni, ha az erintettek kizar61ag ma-
sok segltsegere vamak, ha nom kepesek
kozossegi erdekeik ha"'rowtt megiele-
nftesere es annak kovetkezetes politikai
kepviseletere. A nemzeti identi",s teren
mutatkoz6 bizonytalansag, a kezdeme-
nyez6kes7.seg hianya, a kisebbsegi on-
szervez6cles er6densege, ajov6re vonat-
koz6 poHtikai elkepze!esek es Wrekve-
sek kusza kevereke, a vezet6k rovidla"'-
sa es kishitl1sege. a ",rsadalom atomiza-
16dasa stb. mind olyan gondot jelente-
nek, amelyek kovetkezmenyeit a kett6s
aIlampolgarsag aligha kepes ellensu-
Iyomi.

A ha"'ron tUli magyarsagnak e1s6-
sorban area leanT sziiksege, bogy meg-
szervene magat, letreh07,za nemzeti in-
tezmenyeit es autentikus kepyiseleti
szerveit, es megallapod..ra jusson a jo-
yore vonatkozo elkepze!eseiben. Ehhez
azonban nom degseges a kiils6 segltseg,
ehhez kezdemenyezo Iclkilletu magyar-
sagra van szilkseg. Anna! inkabb, mive!
csak azokon lehet seglteni, akik maguk
is meg akarjak valtoztatni helyzetilket es
eletiiket.

Dr. H6m Sllndor

(A surm a Magyarok
Vilagszovetsege Jugoszlaviai Orszagos
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Karacsony fele ...

Sup Tii.nderorsZJig tamad fol szivemhen

llyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagara nezek,

MegsZJiU egy titkos,gyiYnyoru igezet,
llyenkor decemberben.

...Bimlmas szivvel jarom a viMgot,

S amit az elet vagoU,
Behegesztem a sebet szivemben,

is hiszek ujra egi suretetben,
IIyenkor decemberben.

...is valahol csak Mtked6 besudet

Hallok, szomorun nezek,

A his Jezuska itt van a kozelben,
Legyii.nk hat jobbak, s higgyii.nk rendii.letlen,
S ne csakcigy decemberben.
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