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A megváltozott térkép: új geopolitikai realitások

agyarország közvetlen környezetében 1990 után alapvetô változások történ-
tek: öt addigi szomszédos állam közül három – Csehszlovákia, a Szovjetunió,
valamint Jugoszlávia – felbomlott. Ezek területén 22 új állam jött létre.

Magyarországot 1945–1990 között öt állam határolta, 1990 után már hét szomszé-
dunk van:

Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria. Nemzetközi
jogi szempontból a fenti hétbôl csak két ország – Ausztria és Románia – létezett 1990
elôtt is.

Politikai és nemzetközi jogi szempontból fontos, hogy szomszédaink közül 2004.
március 29-én a NATO tagjává vált Románia, Szlovákia és Szlovénia. A helyzetet to-
vább árnyalja, hogy 2004. május 1-tôl – Magyarországgal együtt – az Európai Unió tag-
ja Szlovákia és Szlovénia is. A nem EU-tag szomszédaink közül viszont Ukrajna és
Szerbia-Montenegró állampolgárainál Magyarország a schengeni elôírások következ-
tében 2003 ôszétôl vízumkötelezettség bevezetésére kényszerült, ami különösen a két
országban élô nagyszámú magyarság miatt érzékeny kérdés. 

Visszatéve a térség geostratégiai átrendezôdésére, az 1990 elôtti status quót illetôen
elmondható, hogy Csehszlovákia két, Jugoszlávia öt, a Szovjetunió pedig tizenöt új,
nemzetközi jogalanyisággal rendelkezô államra bomlott. 

Magyarország környezete, továbbá a közép-európai térség geopolitikai realitása,
erôviszonyai, maga a status quo tehát 1990 után alapvetôen megváltozott.

Nem lehet megkerülni a kérdést: mi okozta az egész térséget átrendezô – Prágától
Közép-Ázsiáig terjedô – változásokat?
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Új konfliktusok

Az események ismeretében nem túlzás azt állítani, hogy a status quo megváltoztatásá-
hoz – a kedvezô világpolitikai, nagyhatalmi konstelláció mellett – döntô mértékben já-
rult hozzá a kisebbségi kérdés, illetve általánosabban fogalmazva az évtizedekig a szô-
nyeg alá söpört etnikai probléma felszínre kerülése. Mindhárom említett ország felbom-
lásában ez játszotta a döntô szerepet.

„ A jelenleg létezô konfliktusok nagyobb részben nem államok között, hanem sok-
kal inkább egy államon belül keletkeznek, amelyek az adott államot az identitásuk
megôrzését követelô kisebbségi csoportokkal állítják szembe” – szögezi le az Európa
Tanács számára készült Gross-jelentés összefoglalója.

A következôkben három példán mutatom be az etnikai konfliktusok szerepét, illet-
ve következményeit az egyes országok felbomlásában és a térség átrendezôdésében.

1. A délszláv háború – Jugoszlávia felbomlása
A délszláv háború voltaképpen három szakaszra osztható: az elsô 1991 nyarától 1992.
január 15-ig tart, amikor is az Európai Közösség elismeri a független Horvátországot
és Szlovéniát. Ezután a harcok súlypontja az etnikailag leginkább kevert Bosznia-Her-
cegovinába tevôdik át. Megkezdôdik Szarajevó számtalan civil áldozatot követelô
ezernapos ostroma (emlékezetes, hogy a Markala piacra becsapódó aknavetôgránát
1994. február 5-én 68, 1995. augusztus 28-án pedig 41 ember életét oltja ki), jóllehet az
Európai Közösség és az USA már 1992. április 6-án illetve 7-én elismerte Bosznia-Her-
cegovina függetlenségét.

A második periódus 1995. december14-ig, a boszniai háborút formálisan lezáró dayto-
ni békemegállapodás ünnepélyes párizsi aláírásáig tart. Ezt követôen a nemzetközi bé-
kefenntartó erôk (IFOR, majd SFOR) jelenlétében megindul a boszniai konszolidáció
lassú, visszaesésektôl sem mentes folyamata.

A háború azonban nem ér véget, csak a színtér változik ismét. A harmadik szakasz-
ban a harcok súlypontja áttevôdik a Szerbia részét képezô Koszovóra. A Koszovón be-
lül többséget képezô albánok elleni népirtás, etnikai tisztogatás az 1999. március 24-
tól június 9-ig tartó NATO-bombázásokig vezetett. A bombázások két és fél hónapjá-
nak idején éjszakánként Szegedrôl látni lehetett a légvédelmi ágyúk torkolattüzeit, a
bombák robbanását, a nyomjelzô rakéták fényét, az olaszországi Aviano légitámasz-
pont környékét pedig – ahonnan a NATO-gépek felszálltak a jugoszláviai célpontok
bombázására – katasztrófaturisták ezrei lepték el – az európai szolidaritás nagyobb
dicsôségére.

Hogy a délszláv válság a háború formális lezárásával korántsem ért véget, és hogy
a hamu alatt tovább izzik a parázs, azt bizonyítják a két albán kisfiú halálát követôen
2004. március 17–18-án kirobbant, 28 halálos áldozatot és mintegy hatszáz sebesültet
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követelô koszovói zavargások. A szerb kormány által etnikai tisztogatásnak minôsített
összecsapások során 25 ortodox templom és kolostor égett le, számos lakóház, iskola
és kórház megsemmisült.

2. Az „orosz Trianon”
A volt Szovjetunió az etnikai feszültségek, a megoldatlan nemzetiségi kérdés valósá-
gos tárháza, ami bizonyos térségekben máig ható fegyveres konfliktusokig vezet.

a) Az orosz etnikum problémája
A Szovjetunió felbomlása után az összorosz lakosság 17,4%-a, azaz 25,3 millió

orosz idegen államokban, utódállamokban kisebbségként él. Ezt a jelenséget nevez-
te el a magyar viszonyokat jól ismerô Ljuba Siselina moszkvai történész „orosz Tria-
non”-nak. 

Néhány példa:
Észtország: a lakosság 30,3%-a orosz
Lettország:  a lakosság 34,0%-a orosz
Kazahsztán: a lakosság 37,8%-a orosz

A fenti adatok ismeretében talán nem is olyan meglepô, hogy a nemrég függet-
lenné vált Lettország – keserû történelmi paradoxonként – az orosz etnikum magas
aránya miatt ellenezte, hogy az Európai Unió készülô alkotmányában külön cikkely
szóljon a kisebbségek védelmérôl.

b) Az Oroszországon belüli nem orosz népesség problémája
Az Orosz Föderáció belül is számos súlyos etnikai feszültség tapasztalható, elsô-

sorban a Kaukázus térségében. Ilyen mindenekelôtt a csecsen kérdés. Napjainkban a
második csecsen háborút lezáró 1996-os békekötést követôen ismét az erôszak egyre
fokozódó spiráljának vagyunk tanúi. Az utóbbi idôben több szörnyû terrorcselek-
mény történt: két belföldi utasszállító repülôgép felrobbantása, a moszkvai metró-
robbantás és az Oroszország szeptember tizenegyedikéjeként emlegetett beszlani
vérfürdô.  

De említhetjük a megoldatlan kérdések között a kaukázusi térség egyéb népeinek
(ingusok, oszétek, dagesztániak) helyzetét vagy a krími tatárok máig rendezetlen
státusát is.

3. A Baltikum kérdése
Észtországban és Lettországban a lakosság harmadát kitevô orosz kisebbség nem kap-
ta meg automatikusan az állampolgárságot. Az állampolgárság elnyerését a hatóságok
az oroszok számára meglehetôsen nehézkessé tették, ezért, illetve az orosz nemzetisé-
gûek hátrányos megkülönböztetése miatt feszültség támadt az érintett országok és
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Oroszország között. Lettországban például nem tölthetnek be bizonyos magas presz-
tízsû foglalkozásokat ( bíró, gyógyszerész stb.) állampolgársággal nem rendelkezô, il-
letve a nemzeti nyelvet nem ismerô személyek.

A többségi nemzet attitûdje a már idézett Siselina megfogalmazása szerint a volt
Szovjetunió területén az oroszok iránt a következôképpen alakult:

„Ha áttekintjük a határon túli oroszok helyzetét, akkor az egyik végleten Fehér-
Oroszország és Kirgízia található, ahol az orosz lakosság és kultúra iránti általános jó-
indulat megmaradt, az orosz megôrizte második állami nyelvként élvezett státusát;
míg az ellentétes pólus Észtország és Lettország, amelyek a legnagyobb orosz diaszpó-
rákkal rendelkezvén diszkriminatív politikát folytatnak az összlakosság majdnem fele
ellen. Ez utóbbiakhoz közelebb található Kazahsztán és Moldova, ezt követi Ukrajna,
majd a többi állam.”1 .

Új megoldási kisérletek

a) Tévhitek, zsákutcás megoldási kísérletek

1. „Majd a demokrácia megoldja”
Több neves erdélyi magyar értelmiségi nyilatkozott így 1989 karácsonyán. Aztán jött a
marosvásárhelyi pogrom 1990. március 19–20-án. Be kellett látni, hogy a demokrácia
önmagában semmit sem old meg – még az olyan tökéletes demokrácia sem, mint a
svájci (lásd példaként a svájci rétorománok helyzetét, akiknek a száma minden adott-
ság ellenére folyamatosan csökken; ôk valószínûleg azért nem fognak hosszú távon
fennmaradni, mert nem akarnak fennmaradni). A kisebbségek különjogaiért a demokrá-
ciában is kemény harcot kell folytatni. Ennek legfrissebb, idôszerû példája az, amikor
az Európai Unió alkotmányának megszövegezésekor kemény francia és spanyol ellen-
állás volt tapasztalható a kisebbségi jogok szerepeltetése ellen.

2. A svájci modell
A magyar politikai közgondolkodást másfélszáz éve mérgezi a „keleti-Svájc”-teória.

Ez a svájci viszonyok tökéletes félreértésén alapuló fantazmagória Kossuth óta (akit
sajnos nem lehet a magyar politikai filozófia legnagyobbjai közé sorolni) búvópatak-
ként jelen van, és általában a legrosszabbkor tör a felszínre. Ilyen legrosszabb pillanat
volt az elsô világháborút közvetlenül megelôzô idôszak, 1912, amikor Jászi Oszkár A
nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés címen jelentette meg átfogó, a nemze-
tiségi kérdést a fenti teória alapján rendezni kívánó mûvét, illetve a világháborút köz-
vetlenül követô idôszak, amikor ugyanô mint a Károlyi-kormány nemzetiségi minisz-
tere ebben a szellemben tárgyalt Aradon a román kormány képviselôivel.
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De mi is a svájci modell lényege, és miért nem használható Közép-Európában?
Svájcban a négy etnikum települési területét közel négyezer méter magas hegyek és

közel háromezer méter magas hágók választják el (ráadásul ezeken a hágókon a XIX.
sz. középéig az év hat hónapjában nem lehetett közlekedni). Az etnikai határok egy-
beesnek a kantonok határaival, az etnikumok között semmilyen keveredés nincs. A
svájci kantonális nyelvvédô és területvédô politika máig hallatlanul erôs – talán azt is
megkockáztathatjuk, hogy ez az államszövetséget (Eidgenossenschaft) összetartó poli-
tikai filozófia alapja. 

Bármilyen furcsán hangzik, Zürichben elképzelhetetlen, hogy valaki támogatást
kapjon a kantontól francia tannyelvû iskola nyitására, Genfben pedig ugyanígy lehe-
tetlen ez német iskola vonatkozásában. Összefoglalva tehát: a kevert etnikumú (közép-
európai) térségek számára a svájci modell abszolút használhatatlan.

A svájci modell mint a konfliktuskezelés eszköze a délszláv válság idején
A nemzetközi közösség – amikor a délszláv háború folyamán az elkerülhetetlenné

vált katonai szerepvállalás mellett a politikai rendezésrôl kellett dönteni – az etnikai el-
különítésen alapuló kantonális berendezkedést találta a legjobbnak Bosznia-Hercego-
vina számára. Az EU külügyminiszterei és David Owen a rendezés alapjának 1993 jú-
niusában a három entitásból álló, de területi integritását megôrzô Bosznia-Hercegovi-
nát határozták meg. Ez lényegében Tudjman és Milosevic javaslatának átvétele volt,
akik néhány nappal korábban arról állapodtak meg, hogy Boszniát „háromnemzeti al-
kotmányos egység” laza konföderációjává kell alakítani.2

Bosznia-Hercegovina elnöksége azonban július 9-én elutasította a közös szerb–hor-
vát javaslatot. Végül, mint ismeretes, 1994. áprilisában a bosnyák–horvát háború véget
értével létrejött a Bosznia-Hercegovina Föderáció – azaz a Bosnyák-Horvát Föderáció.
Ez, valamint a már korábban megalakult Boszniai Szerb Köztársaság – a Republika
Srpska – képezte a rendezés alapelvéül szolgáló két entitást.

A „két entitás, három etnikum” alapelv nyert végül megfogalmazást a daytoni bé-
ke- megállapodásban, amelynek ünnepélyes aláírására 1995. december 14-én került sor
Párizsban. A rendezési folyamat során 1996. február–márciusban megtörtént az enti-
tásközi határvonal létrehozása, valamint kölcsönös területcserékre került sor a Repub-
lika Srpska és a föderáció között. A nyugalom helyreállásához nagyban hozzájárult a
pápa szarajevói látogatása 1997. április 13-án.

Témánk szempontjából azonban talán az a legfontosabb, hogy a helyzet konszoli-
dálódásával párhuzamosan lassan-lassan körvonalazódni látszik a háború elôtti bosz-
niai modell regenerálódása – nevezetesen a soknemzetiségû együttélés. Ez pedig nem
más, mint a svájci modell tagadása. Ezek alapján viszont arra a következtetésre ju-
tunk, hogy a svájci modell – azaz a az etnikailag homogén tömbökbôl álló föderális
állam – alkalmazása háborús vészhelyzetben eredményes eszköz lehet a nemzetközi
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közösség kezében, az akut veszély elmúltával, a konszolidáció folyamán azonban az
élet valószínûleg meghaladja. Ezt látszanak igazolni a boszniai fejlemények is: a bosz-
niai alkotmánybíróság 2001. januárjában kimondta, hogy mindhárom nemzet állam-
alkotó státust élvez mindkét entitás területén, 2002. december 31-én pedig lejárt az
ENSZ békefenntartó missziójának a mandátuma. és a világszervezet kivonult az or-
szágból.

Elméleti közbevetés: a többségi-kisebbségi együttélés két (közép)-európai modellje
Az eddigiek alapján világos, hogy a többségi-kisebbségi együttélés két modellje kü-
lönböztethetô meg térségünkben: az egyikben az adott állam, illetve közigazgatási
egység (tartomány, kanton) területén élô különbözô etnikumok egymástól elkülönül-
ten élnek, illetve az adott térségben egy meghatározott etnikum abszolút – olykor
kizárólagos – többséget képez. A másik modell ennek az ellenkezôje: az adott térség-
ben két vagy több etnikum él együtt. Az egyszerûség kedvéért nevezzük az elsô mo-
dellt svájcinak, a másodikat pedig bosnyáknak. Az elsô kategóriába tartozik például
Dél-Tirol, Koszovó vagy éppen a Székelyföld. A másodikba sorolható a korábban em-
lített Észtország, Lettország, Kazahsztán, illetve a határon túli magyar népcsoport
vonatkozásában a Felvidék, Kárpátalja, a Vajdaság és Erdély Székelyföldön kívüli
része.

Térségünkben a többségi-kisebbségi viszonyt azonban nem csupán az etnikai össze-
tétel arányai szerint vizsgálhatjuk, hanem – ami talán még fontosabb – az etnikai konf-
liktusok megoldásának a módja szerint is. Ebbôl a szempontból is két modellrôl beszél-
hetünk: a fentiek alapján is ismeretes a kérdést a fegyveres konfliktus – akár etnikai
tisztogatás – árán is megoldani kívánó délszláv modell, illetve a törvényes keretek között
folytatott jogvédô harc, a kooperatív modell. A szomszédos országokban élô magyar-
ság Trianon óta folytatott békés jogvédô tevékenysége okán méltán nevezhetjük ez
utóbbit magyar modellnek.  

b) Valódi megoldási kísérletek

1. Új külpolitikai doktrínák, illetve új külpolitikai prioritások
1990 után a legtöbb függetlenné vált, illetve demokratikus berendezkedésû állam új
külpolitikai doktrínát és ennek megfelelô prioritásokat fogalmazott meg. Magyarorszá-
gon ilyen az Antall-doktrína néven ismert, a külpolitika hármas célkitûzését – euroatlan-
ti integráció, a szomszédságpolitika és a határon túli magyarság jogainak biztosítása –
rögzítô prioritáscsomag. Ehhez járult – különösen az 1998–2002-es kormányzati ciklus-
ban – a nemzetpolitikai és nemzetstratégiai gondolkodás beemelése a magyar politikai fi-
lozófiába. Ennek az ideológiai megközelítésnek a terméke például a sokat vitatott ma-
gyar státustörvény.
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Magyarország mellett természetesen a térség többi állama is megfogalmazta a ma-
ga új külpolitika célkitûzéseit és prioritásait. Ezek a megfogalmazások aztán a jogalko-
tás különbözô szintjein, a belsô illetve a nemzetközi jog elemeiként jelentek meg.

Jogi eszközök

a) Új alkotmányok
A demokrácia útjára tért államok többségében új alkotmányt fogadtak el 1990 után.
Ezek az alkotmányok lényegében kivétel nélkül az állam kötelességévé teszik a hatá-
ron túli honfitársak védelmét. Néhány példa:

A román alkotmány (1991) szerint: „Az állam támogatja a kapcsolatok erôsítését az or-
szág határain kívül élô románokkal, és az állampolgárságuk szerinti állam törvényhozá-
sát tiszteletben tartva cselekvôen lép fel etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásuk
megtartásáért, fejlesztéséért és kifejezéséért”. (7. cikk: A külföldön élô románok).3

A horvát alkotmány (1991) 10. cikkelye szerint: „A Horvát Köztársaság különleges fe-
lelôsséget érez a horvát nemzet más országokban élô részei iránt, és különleges védel-
met biztosít számukra.”

Az ukrán alkotmány (1996) kimondja: „Ukrajna támogatja az állam határain kívül
élô ukránok nemzeti, kulturális és nyelvi szükségleteinek kielégítését” (12. cikkely).

A lengyel alaptörvény (1997) vonatkozó cikkelye: „A Lengyel Köztársaság támoga-
tást nyújt a külföldön élô lengyeleknek, hogy fenntartsák kapcsolatukat nemzeti kul-
turális örökségükkel” (6. cikk).4

Érdemes megjegyezni, hogy a szlovén alkotmány (1991) nemcsak a határon túli szlo-
vének jogvédelmérôl gondoskodik, hanem nagyvonalúan az állam kötelességévé teszi
az ôshonos magyar és olasz kisebbség védelmét is: „Az állam saját területén védi az
ember jogait és alapvetô szabadságjogait, biztosítja az ôshonos olasz és magyar nem-
zeti közösség jogait. Gondoskodik az ôshonos szlovén nemzeti kisebbségekrôl a szom-
szédos országokban, a kivándorolt szlovénekrôl és a vendégmunkásokról, valamint
elôsegíti kapcsolataikat hazájukkal. Azok a szlovének, akik nem szlovén állampolgá-
rok, Szlovéniában külön jogokat és kedvezményeket élvezhetnek. E jogok és kedvez-
mények fajtáit és kereteit törvény állapítja meg” (I. szakasz, 5. cikk).5 Hasonló megfogal-
mazásokat tartalmaz az 1991-ben elfogadott macedón és a 2001-ben módosított szlovák
alkotmány is. 

Magyarország bizonyos mértékig kivétel, hiszen nálunk nem született új alkotmány,
hanem az 1949-es alkotmány többszörösen módosított változata van érvényben. A ha-
tályos magyar alkotmány a következôképpen fogalmaz: „A Magyar Köztársaság fele-
lôsséget érez a határon kívül élô magyarok sorsáért, és elômozdítja a Magyarországgal
való kapcsolatuk ápolását” (6. cikkely 3. bek.).
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b) Státustörvények
A határon túli nemzetrészek védelmének sajátos jogi eszközei az úgynevezett státus-
törvények. Az ilyen törvények a külföldön élô honfitársak, illetve azonos etnikai és
kulturális gyökerû személyek helyzetét, státusát szabályozza az anyaországban.

Néhány térségbeli ország hasonló jogszabálya (státustörvénye):
A szlovák törvényhozás 1997 februárjában fogadta el a külföldi szlovákokról szóló tör-

vényt, amely megfogalmazza a „külföldi szlovák jogállását”. A törvény szerint ez a státus
a szlovák nemzetiségû, etnikai származású, illetve nyelvi-kulturális tudattal rendelke-
zô nem szlovák állampolgárt illeti meg. Aki a feltételeknek eleget tesz, külföldi szlovák
igazolványt kap, melynek birtokában széles körû kedvezmények igénybevételére jogo-
sult Szlovákia területén (korlátlan idejû tartózkodás, tanulás, munkavállalás, ingat-
lanszerzési jogosultság, utazási kedvezmények stb.).6

A román parlament a következô évben alkotta meg a Támogatás a nagyvilág román kö-
zösségeinek címû törvényt (1998. július, 150. tv.). A törvény sajátossága, hogy fôként Ro-
mánián kívül nyújt támogatást a román származású személyek számára.

A fenti két törvény közös jellemzôje, hogy – ellentétben a magyar kedvezménytör-
vénnyel – valamennyi határon túli szlovákra, illetve románra érvényes, beleértve ter-
mészetesen a nyugatiakat is. 

Az orosz duma 1999. márciusában fogadta el „Az Oroszországi Föderációnak a kül-
földön élô honfitársakra vonatkozó állami politikájáról” intézkedô szövetségi tör-
vényt, amelynek alapvetô célja „a nemzetközi jog általánosan elfogadott elveivel és
normáival összhangban” a honfitársak támogatása és segítése.7

A lengyel modell – némiképp hasonlatosan a magyar státustörvény által bevezetett
magyarigazolványhoz – az úgynevezett lengyel kártya kibocsátását irányozza elô. A ter-
vezet szerint a kártya hivatalos okmány, amely azonban nem az állampolgárságot, ha-
nem a lengyel nemzethez való tartozást igazolja. Az okmány tulajdonosa jogosult az
ország területén a korlátlan ideig történô tartózkodásra, továbbá a közéleti jogok gya-
korlására. Lényeges különbség azonban a magyar és a lengyel szabályozás között,
hogy az utóbbi esetben a kártya által biztosított kedvezmények mindenkit megilletnek,
aki magát a lengyel nemzethez tartozónak vallja – azaz a nyugati emigráció is a ked-
vezményezettek közé tartozik.8

Az egyes szomszédaink részérôl hevesen bírált magyar státustörvény akkor szüle-
tett meg, amikor az ô hasonló jogszabályaik – mint láttuk – már évek óta hatályban vol-
tak. A magyar státustörvényt – hivatalosan 2001. évi LXII. törvény –, 2001. június 19-én
fogadta el 92%-os többséggel az Országgyûlés. Az elôadásnak nem célja a magyar ked-
vezménytörvény értékelése. Itt mindössze annyit jegyzek meg, hogy Adrian Nastase
román miniszterelnök két nappal a törvény elfogadása után felkérte a Velencei Bizottsá-
got, hogy mondjon véleményt a jogszabályról. A független szakértôkbôl álló neves tes-
tület 2001. október 19–20-án kelt jelentésében a törvényt a nemzetközi joggal általában
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összhangban állónak ítélte, egyben felhívta a figyelmet arra, hogy néhány, idegen ál-
lampolgárokat külföldön érintô kérdésben ki kell kérni az érintett állam egyetértését.9

c) A kettôs állampolgárság
2003 nyarán a szerb vezetés nyilatkozata, illetve a vajdasági magyarok ilyen irányú ha-
tározott igénye nyomán a kettôs állampolgárság kérdése a magyar politikai közvéle-
mény figyelmének középpontjába került.

A kettôs állampolgárság, illetve az állampolgárság egyszerûsített megadása az azo-
nos etnikumú, illetve kultúrkörhöz tartozó személyek számára az Európai Unió egyes
tagországaiban is bevett gyakorlat. Spanyolország például tíz év helyett kétéves tar-
tózkodás után ad állampolgárságot a spanyol anyanyelvû dél-amerikaiak számára. A
hatályos olasz állampolgársági törvény (1992) szerint pedig tíz év helyett három év
után adható állampolgárság azon személyek számára, akiknek felmenôje olasz állam-
polgár volt.

A közép-európai országok közül érdemes megemlíteni Románia és Lengyelország
gyakorlatát. Az 1991-es román állampolgársági törvény lehetôvé teszi a kettôs állam-
polgárságot. A jogszabály alapján mintegy háromszázezer moldovai kapta meg – illet-
ve: vissza – a román állampolgárságot. A törvény „ki nem mondott célja az volt, hogy
a kettôs állampolgárság az államokat elválasztó határokat átlépve egy politikai közös-
ségbe egyesítse az összes románt, és ekképp lépést tegyen Románia és Moldova lehet-
séges újraegyesítése felé”.10

A magyar gyakorlathoz visszatérve megállapítható, hogy egyrészt a magyar jog-
rend is ismeri a kettôs állampolgárság fogalmát, másrészt a hatályos magyar állampol-
gársági törvény (az 1993. évi LV. törvény) lehetôvé teszi a magát magyar nemzetiségû-
nek valló, magyar felmenôjû kérelmezô kedvezményes honosítását, azaz az általános
nyolcéves várakozási idô helyett egyévi Magyarországon lakás után terjesztheti elô ké-
relmét a fenti kategóriába esô személy. A határon túli magyar szervezetek azonban a
szülôföld elhagyása nélküli magyar állampolgárság megszerzését tûzték ki célul. Ezen
kérdés megoldása körültekintô, minden szempontot figyelembe vevô tárgyalásokat
igényel. Ebben az ügyben 2004 ôszén komoly belpolitikai viták robbantak ki. A
Magyarok Világszövetségének kezdeményezése nyomán az Országgyûlés 2004. szep-
tember 13-án ügydöntô népszavazást rendelt el a kettôs állampolgárságról. A 2004.
december 5-ei referendum elõtti belpolitikai csatározások szinte kettéosztották a
magyar társadalmat.  

d) Alapszerzôdések
A határon túli kisebbségek védelmére szolgáló jogi eszköztár egyik fontos elemét az
alapszerzôdések alkotják. Térségünkben 1990 után az államközi kapcsolatok (újra)sza-
bályozásának általánosan elterjedt formája lett az alapszerzôdések kötése. A kétoldalú
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kapcsolatok új alapokra helyezésének mintája az 1991 júniusában kötött német–lengyel
alapszerzôdés volt. Ennek a szerzôdésnek a 20., 21. és 22. cikkelyei részletes kisebbség-
védelmi elôírásokat tartalmaznak.11

Ezt követôen Németország valamennyi szomszédjával, illetve térségbeli partneré-
vel hasonló szellemû és tartalmú alapszerzôdést kötött. (A német–magyar alapszerzô-
dés aláírására 1992 februárjában került sor.) Magyarországnak kisebbségvédelmi szem-
pontból a legfontosabb a magyar–szlovák és a magyar–román alapszerzôdés (1995.
március, illetve 1996. szeptember). Érdemes megemlíteni, hogy a térségben Lengyelor-
szág, Románia és Oroszország gyakorlatilag valamennyi szomszédjukkal megkötött
alapszerzôdéssel, illetve kétoldalú kisebbségvédelmi egyezményekkel törekszik hatá-
ron túli kisebbségeinek védelmére. Magyarország szintén kétoldalú kisebbségvédelmi
egyezményeket kötött azon szomszédaival és térségbeli partnereivel ahol magyarok
élnek (ilyen például az ukrán, a szlovén, a horvát, a jugoszláv és az orosz egyezmény,
illetve nyilatkozat, általában 1991–92-bôl).

e) Új állami hivatalok, kormányzati szervek – államigazgatási eszközök
A fentebb ismertetett kezdeményezések következtében óhatatlanul szükségessé vált,
hogy az államigazgatási struktúra keretében létrejöjjenek azok a szervezeti egységek,
amelyek az érintett kérdéskör kezelésére hivatottak: új állami hivatalok, kormányzati
szervek alakultak a határon túli kisebbségek védelmére, illetve a korábban ismertetett
jogszabályok végrehajtására. Szlovákiában például a Miniszterelnöki Hivatal keretében
dolgozik a határon túli szlovákokért felelôs kormánybiztos. Romániában 2001 szeptem-
berében hozták létre a Nagyvilág Román Közösségeinek Támogatását Célzó Tanácsot,
amelynek elnöke a miniszterelnök, és havi rendszerességgel ülésezik. Oroszország meg-
felelô szerve a Határon Túli Honfitársak Állandó Bizottsága. Magyarországon a Határon Tú-
li Magyarok Hivatala a kérdés gazdája. Emellett érdemes megemlíteni a Magyar Állandó
Értekezletet (Máért), amely politikai konzultatív testület, tagjai a parlamenti képviselet-
tel rendelkezô szomszédos országokbeli magyar szervezetek, a magyarországi parla-
menti pártok, a magyar kormány, valamint a nyugati magyarság képviselôi. Az elsô
Máért-ülésre 1999 februárjában került sor. Az értekezlet évente legalább egyszer, a mi-
niszterelnök meghívására ül össze. 

f) Az Európai Unió jogalkotása – nemzetközi jogi eszközök
Az utóbbi idôben a kisebbségek ügye – amellett, hogy az egyes országok belsô politi-
kai és jogi életének fontos eleme, valamint a kétoldalú kapcsolatok állandó tényezôje –
a multilaterális diplomáciában, illetve az Európai Unió jogalkotásában is egyre fonto-
sabb szerepet játszik. Az EU alkotmánya preambulumába – magyar javaslatra – sike-
rült beépíteni a nemzeti és etnikai kisebbségek védelmérôl szóló passzust.
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Politikai eszközök

a) Politikai szervezetek, érdekvédelmi szervezetek, pártok alakítása

Fôként magyar sajátosság, hogy az 1989–90-es változások hajnalán, az elsô lehetôséget
kihasználva a szomszédos országokban élô magyar közösségek sorra megalakították
érdekvédelmi szervezeteiket, politikai pártjaikat. Ezek közül a legfontosabbak:
Felvidék Magyar Koalíció Pártja (az Együttélés, a Magyar Kereszténydemokrata 

Mozgalom és a Magyar Polgári Párt egyesülésébôl jött létre)
Erdély RMDSZ (Romániai Magyar Demokrata Szövetség), 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (Kolozsvár, 2003. december 13.)
Magyar Polgári Szövetség

Vajdaság VMDK (Vajdasági Magyar Demokratikus Közösség)
VMSZ (Vajdasági Magyar Szövetség)

Horvátország HMDK (Horvátországi Magyar Demokratikus Közösség)
Horvátországi Magyar Néppárt

Szlovénia Muravidéki Magyar Önkormányzat
Kárpátalja KMKSZ (Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség)

UMDSZ (Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség)

b) Regionális és kisebbségi autonómia

Nemzetközi tapasztalatok szerint az autonómia a kisebbségek megmaradásának leg-
fontosabb eszköze. Az anyaország kedvezmények adásával – például státustörvény al-
kotásával vagy a kettôs állampolgárság bevezetésével, illetôleg az állampolgárság egy-
szerûsített megadásával – jelentôs mértékben segíthet, de a megmaradást, a szülôföl-
dön való boldogulást leginkább az autonómia garantálja. Az európai uniós tagság és a
nyugat-európai modellek átvétele ezen a téren is jelentôs elôrelépést jelent. Ha ugyanis
Nyugat-Európában bevett gyakorlat az autonómia (lásd Dél-Tirol, a Baszkföld, Kataló-
nia), ez nem tagadható meg a közép-európai kisebbségektôl sem.

Az autonómia kérdése a közelmúltban az Európa Tanácsban is napirendre került. AZ
ET Parlamenti Közgyûlésének 2003. június 3-án elfogadott 9824. számú dokumentuma
Az autonóm régiók pozitív tapasztalatai mint az európai konfliktusok megoldását ösztönzô for-
rás címet viseli. A svájci Andreas Gross, a szocialista képviselôcsoport tagja által készí-
tett, korábban már említett jelentésen alapuló, 1334. sz. határozat (2003. június 24.) 11.
pontja szerint:

A „területi autonómia” kifejezés olyan rendezési megoldásra vonatkozik, amelyet ál-
talában szuverén államokban alkalmaznak, ami által egy adott régió lakói szélesebb
körû jogokat élveznek sajátos földrajzi helyzetüknek megfelelôen, és amely megvédi,
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illetve támogatja kulturális vagy vallási hagyományaikat. A „kulturális autonómia” kife-
jezés azt jelenti, hogy lehetôvé teszik a nyelvi és kulturális jogok gyakorlását. Ez az ese-
tek nagy részében a decentralizáció elvének érvényesítésével jár együtt.

Lényegében ezen gondolatmenet szem elôtt tartásával fogalmazták meg a kárpát-
medencei magyar nemzeti közösségek is autonómiakoncepcióikat.

Kárpátalján már 1991–92-ben, Ukrajna függetlenné válásakor szóba került elôször a
különleges közigazgatási státus (értsd: területi autonómia) bevezetése, majd – amikor
ez nem sikerült – a különleges gazdasági övezet létesítése. Azonban a kezdeményezô
magyar és ruszin politikai erôk gyengesége, illetve a többségi ellenállás miatt egyik el-
képzelés sem valósult meg.

A kilencvenes években a vajdasági magyarok jelentkeztek a legkidolgozottabb auto-
nómiakoncepcióval. Azonban a VMDK európai színvonalú hármas – személyi elvû,
kulturális és területi – autonómiatervezete a kedvezôtlen nemzetközi helyzetben, a
délszláv háború közepette, szükségszerûen kudarcra volt ítélve.

Legutóbb Erdélyben, a Magyar Nemzeti Tanács alakuló ülésén (Kolozsvár, 2003. de-
cember 13-án) került sor a Székelyföld különleges jogállású régióvá alakítását célzó ke-
rettörvénytervezet bemutatására.

A tervezett kerettörvény tulajdonképpen három részbôl áll. Az elsô a régió közjogi
státusát definiálja, továbbá a régiók mûködési feltételeit és a fontosabb intézmények
hatáskörét rögzíti. A második és a harmadik rész (Törvény a Székelyföld különleges jog-
állású régió létrehozásáról; Székelyföld különleges jogállású régió autonómiájának sta-
tútuma) – mint a címekbôl is kitûnik – a terület különleges jogállású régióvá alakításá-
nak mikéntjét és a tulajdonképpeni autonómiastátusát foglalja magába. Az utóbbi sze-
rint a Székelyföld régióban a közhatalmat az Önkormányzati Tanács, illetve az Önkor-
mányzati Bizottság gyakorolná. A régió élén elnök és alelnök állna, akiket az Önkor-
mányzati Tanács a saját kebelébôl választ meg. Az elnök és az alelnök nem lehet azo-
nos nemzetiségû. A statútum szerint a régió területén be kell vezetni az abszolút és fel-
tétlen, a közélet minden szegmensére vonatkozó kétnyelvûséget.

A következô években minden bizonnyal az autonómiáért folytatott küzdelem fog
állni az erdélyi magyar törekvések homlokterében.

Összefoglalás

Végezetül a fentiek összefoglalásaként megállapíthatjuk a következôket:
1. A kisebbségi kérdés az 1989–90-es változások egyik döntô tényezôje volt. Ok és oko-

zat egyszerre: egyrészt kétségtelen, hogy kedvezô világpolitikai konstellációban fel-
színre törhettek az évtizedekig elnyomott, szônyeg alá söpört jogos követelések,
másrészt, ha már így történt, ez a kérdéskör a változások egyik legfôbb motorjává
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vált. Az is nyilvánvaló, hogy bizonyos országokban a folyamat korántsem zárult le.
A megnyugtató rendezés még várat magára.

2. A kisebbségi kérdés és a nyomában keletkezô etnikai konfliktusok kezelésére a nem-
zetközi közösség nem volt felkészülve, emiatt általában késve reagált. Mindeneset-
re mind a nemzetközi közösség, mind az érintett államok végül is új megoldási kí-
sérletek – jogi és politikai eszközök – széles tárházát vetették be a kérdéskör kezelé-
sére, több-kevesebb sikerrel. Hosszabb idô szükséges annak eldöntéséhez, hogy
ezen eszközök közül melyek bizonyulnak sikeresnek.

3. A magyar diplomácia az 1990 óta eltelt idôszakban kormányzati ciklusoktól függet-
lenül meglehetôsen óvatosan és körültekintôen, de lényegében ugyanazokat a jogi
és politikai eszközöket alkalmazta, amelyeket a térség államai. A magyar gyakorlat-
ban példamutató volt az 1993-as kisebbségi törvény, amely a hazai kisebbségek
helyzetét rendezte. A nagy vihart kavart státustörvény évekkel késôbb született
meg, mint szlovák és román megfelelôi. A kettôs állampolgárság ügyében még fo-
lyik a megoldási lehetôségek keresése.

4. A szomszédos országokban élô magyarság a változások elsô lehetôségeit kihasznál-
va azonnal megalakította érdekvédelmi szervezeteit, politikai pártjait. Az 1990 óta
eltelt idôszak tényei alapján megállapíthatjuk, hogy kisebbségi jogai érvényesíté-
séért folyatatott harcát maradéktalanul az európai normák, a nemzetközi jog és az
állampolgárságuk szerinti ország belsô jogrendje szerint vívta. Ezen harc keretében
jelenleg a nyugat-európai tapasztalatok szerint a megmaradás legfôbb zálogaként
elismert regionális autonómia kivívása van napirenden.
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Résumé

György Éger: The Minority Question in the Eastern half of Europe after 1990

New geopolitical realities were born after 1990. Central Europe, and within it Hungary,
got into a new geostrategic situation. With the dissolution of Czechoslovakia, Yugo-
slavia, and the Soviet Union, 22 new states came into being. It was only Austria and Ro-
mania that remained from the former neighbors of Hungary: the other five neighboring
states were formed at that time. The new situation brought about new conflicts,
including the Southern Slav wars, the “Russian Trianon”, and the issue of the Baltic
states. The attemtps to solve these problems were sometimes based on false premises,
such as the improper use of the Swiss model. The more successful attempts were born
in legal and political areas. Regarding the former one, new constitutions were drafted,
attempts were made to introduce the Benefits Law and dual citiyenship, basic treaties
were concluded, and new state organizations were established. As regards the latter
one, political and other organizations which aimed at protecting the minorities’ rights
were called into being, and regional and minority autonomies were created.

György Éger: Die Minderheitenfrage in der östlichen Hälfte Europas nach 1990

Nach 1990 bildeten sich neue geopolitische Realitäten heraus. Mitteleuropa und
innerhalb dessen Ungarn gelangte in eine neue geostrategische Lage. Durch den Zer-
fall der Tschechoslowakei, Jugoslawiens und der Sowjetunion kamen in diesem Raum
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22 neue Staaten zustande. Von den früheren Nachbarn Ungarns blieben allein Öster-
reich und Rumänien bestehen, die anderen fünf Nachbarländer entstanden neu. Die
neue Situation brachte auch neue Konflikte mit sich: die Jugoslawienkriege, das „rus-
sische Trianon" und die Frage des Baltikums. Die neuen Lösungsversuche basierten
auf vielen Irrglauben, so auf der nicht zutreffenden Interpretation des schweizerischen
Modells. Zu wirklichen Lösungsversuchen kam es auf nachstehenden Gebieten: auf
dem Gebiet des Rechtswesens kamen neue Verfassungen zustande, die Frage des
Statusgesetzes, der doppelten Staatsbürgerschaft tauchte auf, Grundverträge wurden
abgeschlossen und neue staatliche Ämter wurden ins Leben gerufen. Auf dem
politischen Gebiet bildeten sich politische und Interessenvertretungsorganisationen
auf ethnischer Grundlage, außerdem wurden regionale und Minderheitenautonomien
geschaffen. 

György Éger: Le problème des minorités en Europe de l'Est après 1990

De nouvelles réalités géopolitiques sont apparues après 1990. L'Europe Centrale, la
Hongrie y comprise, est entrée dans une nouvelle étape géostratégique. Avec la
dissolution de la Tchécoslovaquie, de la Yougoslavie et de l'Union Soviétique, 22
nouveux États sont nés. Ce n'étaient que l'Autriche et la Roumanie qui sont restées
intactes parmi les anciens pays voisins de la Hongrie: les cinq autres pays voisins se
sont formés en ce temps-là. La nouvelle situation a créé de nouveaux conflits dont la
guerre yougoslave, le "Trianon russe" et le problème des États baltiques. Les tentatives
pour résoudre ces problèmes ont été basées quelquefois sur de fausses prémisses
comme p.ex. l'adoption impropre du modèle suisse. Des tentatives plus fructueses sont
nées dans les domaines juridique et politique. En ce qui concerne le premier, de
nouvelles constitutions ont été formulées, on a essayé d'introduire la Loi de Bénéfices
et la double nationalité, des traités de base ont été conclus et de nouvelles organisations
d'État ont été établies. En ce qui concerne le deuxième domaine, des organisations
politiques et d' autres sortes d'organisations destinées à protéger les droits des mino-
rités ont été mises à pied ainsi que des autonomies minoritaires ont été créées.
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