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Allam polgarscig vagy
statustorven y?

Az elszakltott nemzetreszekjogallasanak rendezesi lehet6segei

Kereken 80 esztendeje, bogy a nagyhatal-
mak Trianonban nyole reszre OSltott3k a ma.
gyar nemzet addig egy.eges politikai teste<.
Az6ta a nemzet szamottevO resze, wbb mint
egyharmada, Magyamrszag hatilrain kfviil el.
Az idOk soran tobbfele elgondolas $lilletett ar-
ra voootkoz6an, hogyan lebetne a nemzet po-
litikai, gazdasagi es kulturilis egy.eget helyre-
aurtani, es euel egyiltt a killhoni magyamk
pmblc!milit megoldani. Az erre vonatkow el-
kepzelesek, narnab61 harom kateg6riaba so-
rolhat6k:

. A nemzet integraIasanak es a killhoni
magyarok pmblemiliook a megoldilsa szem-
pon\ji\b6l a maximumot a hatilrok bekes uton
wrtenO m6dosftasajelentene,

. KozbiilsO megoldils lehetne az elesatolt
nemzetreszek reslleges szuverenitasaook biz-
tos{tilsa,vagyis az auton6miak letreh07.asa.

. A minimumot a magyar anampolgilrsag
aJanyi jogon vaJ6 kitelje$ltese jelentene a
nemzetegeszere.

A fenti logika szerint az i\llampolgilrsilg Id-
teljesnese, mint IiIguk, mar affele hianyp6t16
megoldilskent jon csak swba, amely a nemzeti
integraci6 vitathat6bb es kockilzatosabb formilit
tonne hivatott helyetteslteni. Nem veleden,
bogy az i\llampolgilrsilg kiterjesnesenel: gondo-
lata al:kor vet6dott reI, amikor a hatAron ttUi
magyar auton6miilk kerdese gyakorlatilag leke-
rilIt a napirendrOI.

A Magyamk Vilagszovet.sege, amely korab-
ban hatAmzottan kiilUt a magyar auton6mial:
letrehozasa mellett, 1997-ben kozzetett indlt-
vanyaban javasolta a toties konl anampolgilr-
sag kiteljesztesc!t az egesz nemzetre. Ajavaslat
szerint a magyar aIlampolgilrsag alanyi jogon
mindeD magyart megilletne, aki eHe igenyt
formal. Az indftvany nagy vitAtvaItott ki a ma-
b'Yar polirikai eletben, fOkent Magyamrsza-
gOD, de a kerdes h6napokon at foglaJl:oztatta
- es megosztotta - a hatAmn tUti magyarsilgot
is.

Az allampolgilrsag altalilban slilletes vagy
szarmazas aJapjan S7.erezhetO meg- Minthogy
a magyamk tObbs"egevagy az egykori Magyar-
orszag terill«en sziiletett, vagy magyar anam-
polgilrol: lescirmazotga, az aJanyi jogon vaJ6
aIlampolgilrsag megszerzesenel: elvileg nines
akadillya. Az akadaIy inHbb politikai terme-
$lelli. Az aIlampolgilrsagot peldaul Nemetor-
scig kiterjesltette minden nemetre, Horvator-
slag mindeD horvatra, de hasonl6keppen jar<,
eI Bulgilria,Spanyolorscig, Olaszor$lag, es - a

zsid6 anyatOI sziiletettek eseteben - [zrael is.
Ugy 111nil:,bogy az allampolgilrsag kiterjesne-
se a nemzet egeszere az Vni6 tagorwgaiban
jOI kitapinthat6 eur6pai trend, a magyar bel-
politikai helyzet azonban egyelOre nom kedvez
a hasonl6 jeUegll lepeseknel:,

Erre eDged kovetkeztetni az a kotiilineny is,
bogy a Magyar Anand6, Ertel:ezlet legut6bbi iile-
.en a teljes !:om i\llampolgilrsilg kiterjeszt6c!nel:
gondolata helyett "a hatiIron ttUimagyarok any:>-
orwgi jogAllasawrvenyi szabaIyozilsilnakmegte-
remte.ere" <et<kezdemenyezesL Az elgondolas
szerint a hataron tI1limagyarok anyaorwgi sta-
tusAnak az tonne a cSja, bogy er6s{t.sea sziilOfOl-
don maradils ..elyeit es lehet6segeit, szemben a
teljes kom i\llampolgilrsilggal, amely - aIKt6lag -
serkent6 hatilssallenne a Magyarorwgra tOrtenO
attelepiilesre.

Nehez ,Ienne az aUampolgarsag kiterjesz-
tesenek mindeD varhat6 demogdfiai hatasat
megj6solni. De j6slatokra talon nines is szilk-
segilnl:. A jugoszlaviai magyarsag tomeges
elvandorlasa ekesen peldaZ7.a, bogy a mign\-
ci6 vagy maradas leginkilbb ajovO perspel:tf-
vajanak a fiiggvenye, amiD a stAtustorveny
v~mi I:eves« fog valtoztatni. Ha a gazdasagi
helyzet kilatAstalanna valik, 5 valamely ne-
pesseg veszelyeztetve erzi magat a ti?bbseg
altal, a migraci6nak semmi sem I:epes giltat
vetni.

Az i\llampolgilrsag kiteljesnesenel: aI:ar po-
zidv hatilsa is lehetne, amennyiben novelne az
emberel: mozgAsteret,javltana eleteselyeiket, bi-
lOl:od6bba tonne Ok«, es a jovO generi\ci6ra ki-
vedtett kililti\sokat illet6en erOsft6en hatna.

Magyarorscig belathat6 idOn beliil teljes
jogll tagja lest az Eur6pai Vni6oolt. Vole el-
lentetben Vl:rajna,jugoszlavia, esedeg Roma-
nia is, ahol a magyar nemzetszamottevO resze
el, mindeD bizonnyal sol:ilig I:fviil marad a
schengeni hatArokon. Ebben a. helyzetben a
toties I:om magyar allampolgilrsag a nemzeti
integraci6 fontos lepese leone, arilely megaka-
dalyoZna az emKtett nemzetrc!szek teljes leslO-
kadasaL Vgyaool:l:or tisnaban kell lennilnk
azlOl, bogy ez a lepes a jelenlegi politikai vi-

szonyok kozepette nom latszil: ma I:eresztiilvi-
het6nek Magyamrscigon-

Al:l:or hat mi a teendO? Hely,etteslthet<H:
valamivel az allampolgilrsag? Milyen ered-
meny varhat6 a hatAron tuli magyaml: rna-
gyarorszagi stAtusanak rendezesc!tOI? Mit fog
tartaJmazni a "stAtust rendezO tOrveny"? Mi-
lyon jogosultsilgokra teljed m~d ki?

EgyelOre senki sem tud meg pantos vi\IasszaJ
szolgi\lni. OOzen a satuswrveny ajelen pillaoot-
hall alig tObb egy polirikai f6rum kijelentc!senel,
egy talaIgatilsokra okot ad6 szandek bejelentc!-
senel.

Minel bizonytalanabb, I:olillhatilrolada-
nabb a stAtustOrveny, annalsokfelebbel: a vele
szembeni tartalmi elvarasol: es talalgatilsol:.
Emiatt ell:epzelhetO, bogy sol: hiilbaval6 vitAra
kernl sor, sokfele magyarilzat fog oopvililgot
latni, amelyek vegeredmenyekent az egyelOre
Dove nines status bizonyara sokaknak esaJ6-
dilst fog ol:ozni.

A tervezett stAtustorvennyel kapesolatos
bizonyos feszilltsegel: mar most is megfigyel-
het6el: a hatAron tUti magyan~g koreben.
Hire moot peldaul, bogy magyamrscigi jo-
gosultsagol:l:all:izar61ag azol: fognal: rendel-
I:ezni, akil: nemzettagsagi igazolvannyal ren-
dell:eznel:, omit valamelyik kiilhoni magyar
part alIIt ki reszilkre. Nem tudni, bogy mi a
vaJ6sagalapjuk e;el:nel: a talalgatAsol:nak, a
"nemzeri kataszter" ilyeten osszeallltAsa
azonban kimondottan Hms es veszelyes len-
ne a hatAron tuli magyar kozossegekre nez-
Ye. BarmeIy portal vagy ..ervezet« ruhilz-
zoo reI a magyar torvc!nyhoz6 a tagsagi iga-
zolvanyok kiadasara, az veszelyes politil:ai
eszl:oZ7.e valna I:ezeben, amely meg jobban
aJaasna a magyar nemzeti kozossegek killon-
ben is nelkillozott belsO bekejet es egyeter<e-
set-

A hatilron tUti magyamk stAtusat rendezO
tOrvennyel $lembeni legfObb ,eUenvotes azon-
ban abb6l szarmazik, bogy )1Znom oldja meg
a hatAmn tuli magyarol: Trianon Ota letezO
pmblemajaL Nevezetesen alt, bogy kisebbse-
gi sorsban elnek. A stAtustorveny, barmilyen
jogosultsagokl:aJ ruhazlO is feI a hatAmn tI1li
magyamkat, I:isebbsegi mi,voltul:on semmit
sem valtoztaL EllenkezOleg, mlg I:odbban
esak a wbbsegi nephez kepest minOsilltek ki-
sebbsegnel:, a stAtustorvennyel a magyar
nemzeten beliil is kisebb.egnel: minOs{til:
Oket. Az eddigi ,Jug6kb61", "romanol:b61",
"szloval:okb61", "ukranol:b61" "status magya-
ml:" lesznel: Magyarorszagon-

Osszefoglal6
Terilletrendezes, onrendell:ezc!s, auton6mi-

ilk neJI:Ol nom leh« megnyugtat6 m6don ren-
dezni a hatAron tUli magyarok helyzetc!t, omit a
schengeni sommp6 meg sUlyosabba test sza-
mukra. A magyar poliril:ai szlnteren IiIthat6an
morzsol6dil:, apr6penzre vi\lt6diI: az auton6mia
igenye. A teljes kom magyar i\llampolgilrsilg
biztos{tiIsa mar p6tmegoldilskent merillt reI a
Vililgswvetsc!g reszerOl, vaJ6jaban eIT< SiDes
keszseg.

Azok az eIkepzelesek, amelyek a szillOfOl-
don vaJ6 megrnaradils eselyeit es lehet6segeit
a hatAmn tuli magyamk anyaonzagi jogallasa-
oak a szabalyozasat61 remSil:, vajmi kevesse
scimolnak a s7.6rvanyosodils, a nemzetreszek
felmorzsol6dasanak a veszelyevel. A stAtustor-
veRY bizonyos par<ikularis pmblemak megol-
dasara alkalmas lehet ugyan, a magyar nemz«
szets7.al:ltottsagilb61 fukad6 pmblemak kezele-
sore a7.0nban nom alkalmas, mivel nom sliln-
teri meg a kisebbsegi helyzetbOI fakad6 hatd-
nyokat. -

Az MVSZ JOT a Magyarok Vilagszovetsege

I
1997-es indltvanyat targa mervad6nak, alOz

ugy yeti, bogy a nemzet integraci6ja es a ki- I
sebbsegi helyzetbOI fukad6 hatrilnyok meg- '

I

szUntetese erdekeben alanyi jogon biztosltani
keUene a magyar allampolgilrsilgot mindazok
scimara, akik, ezzel a lehetOseggel elni Idvan-
oak.

Vgyanakkor polirikailag ildvos tonne a sta-
tustorveny meghozilsa is, amellyel azonban
azol:ool: a szemayeknel: a jogillli\sat kellene
rendezni, akil: - fiiggetleniil nemzetisegilkt61- 6shonos Ial:0skent a hatArmenti ovezetben

elnel:. Egy ilyen, esetleg csal: az utazAst es
munkavallalilst megl:onnyft6 wrvennyel jelen-
tOsen befolyasolni lehetne a tobbsegeben ma-
gyarol: altallal:ott hatAr menti ter.egel: meg-
tartO erejc!t, ugyanal:kor szorosabba lehetne
tenni a wrtenelmi Magyarors7.ag egyl:ori ne-
pei 1:07.ottikapesoJatot is.

Dr. H6m S&ndor


