
A U D I A T U R    E T    A L T E R A    P A R S                       SZERKESZTI: ALULÍROTT 
2005. február                                                                                                         V. évf. 1. szám 
 
 

A  L  T  E  R  N  A  T  Í  V      K  Ö  R  L  E  V  É  L 
a Hamburgi Magyarok Egyesülete tagjaihoz 

 
Vélemény kivételesen 
nem egyesületi ügyben: 

 
Miért volt helytelen népszavazás kiíratása a kettős állampolgárság kérdésében? 

Miben tévedtek a politikusok határokon innen és túl ? 
 

    Kiábrándultság, értetlenség és a tehetetlenség állapotának még tudatosabb megélése jellem-
zi a kettős állampolgárság kérdésében lezajlott népszavazás után  a Kárpát-medence magyar-
ságát. Rossz  a közérzetünk: a határokon kívülieknek azért, mert úgy érezzük, újra kitagadtak 
bennünket (és fájdalmasabban, mint Trianonban, mert ott idegenek tették), méghozzá jogtala-
nul, hiszen e kérdés eldöntéséhez nincs joga  senkinek a világon. Mert ha volna olyan személy 
vagy fórum, aki vagy amely ezt megtehetné, akár a kegyet gyakorlás, sőt  - horribile dictu -  
kérés szintjére is süllyedhetnénk, holott e kérdésben mi pusztán jogaink elismerését kívánjuk.  
    Rossz lehet a lelkiismerete annak a pár millió (?) anyaországi magyarnak is, akik egy része 
ugyan igennel szavazott, de főleg azoknak a többieknek, akik így döntöttek volna, de nem 
mentek el, ki tudja, milyen önmegnyugtató érvre hivatkozva, hiszen rajtuk is szárad e naptól 
(2004.XII.5.) kezdve a nemzet megosztásának bélyege, mert a történelem most is csak a 
végeredményt tartja számon, s azt nem, hogy XY megtette magyarként a kötelességét. A nagy 
többség (kb. 62% nem szavazó, meg a kb. 19 % nemmel szavazó) az igenlők kis csoportját 
(kb.19%) is magával rántja a magyar történelem testvérárulásban oly gazdag bugyraiba. 
    Ez a tényállás. Hogyan jutottunk ide, s miként lehetett-kellett volna ezt elkerülni? Jobb 
gondolkodással és jogismerettel, természetesen. Mindenekelőtt megértve azt, hogy ez nem 
népszavazással eldönthető kérdés. De parlamenti határozattal sem (csak formailag 
szentesíthető-szentesítendő így, hogy a világ sok tájékozatlanja is megértse, miről van szó). 
Mert az is ténykérdés, hogy minden Kárpát-medencei magyarnak (felmenőinek) megvolt a 
magyar (sőt: osztrák-magyar) állampolgársága, melyről se le nem mondott soha,  se más úton 
meg nem fosztatott tőle soha, ”csak” automatikusan „átírták” pár milliójukat az utódállamok 
állampolgári jegyzékeibe, anélkül, hogy megkérdezték vagy -szavaztatták volna őket. 
    A Trianon utáni változások mai megitélése tehát e kérdésben is olyan, mint az ott hozott 
határozatoké. Vagyis egyértelműen elmarasztaló. De ha a nemzet egységét ma az egykori 
határok visszaállításával nem is próbálják erőltetni csak a gőzfejűek, a többiek ugyanis megér-
tették, hogy ez az EU kiteljesítése során a régiók saját ereje által nagyrészt úgyis lassan hely-
reáll, az állampolgárság eszméje az elvek síkján olyan dolog, mellyel így játszania nem lett 
volna szabad senkinek. Mert túlságosan sok érzékenységet fölbolygató kérdésről van szó. Az 
anyaországi helyzet viszont olyan, hogy arra ilyesmiben a félszázados ködösítés után alapozni 
nem lehet, különösen, ha a tudatlanokat még anyagi veszteségekkel is ijesztgetik. Az MVSz 
elnöke valószínűleg sohasem járt inkognitóban Magyarországon és sohasem élte meg, hogy 
utóbb említett magyar testvéreinknek fogalmuk sincs a határokon kívüli magyarok létezéséről 
és helyzetéről (mint ahogy a Duna-deltai románok is csodálkozva kérdezték,  hogy az erdélyi 
magyarok mikor és miért költöztek oda). Saját vagy tanácsadói ötletére elindította  a 
folyamatot, melynek ez a katasztrofális vége lett. Ugyanaz a helyzet ez, amelyben Bush elnök 
leledzik: neki sem lett volna szabad az iraki háborúba belekezdenie. De ha egyszer benne van, 
tovább kell játszania szerepét a végsőkig. Éppúgy kellett volna, ha már az ügybe beleesett, az 
egész magyar politikai elítnek egységesen az igen mellé állnia, hogy ez a kérdés egyszer-
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smidenkorra lekerüljön a napirendről, mégpedig tisztességes és ezért megnyugtató 
végeredménnyel. Nem kutatom, hogy akik a nemet hírdették, milyen pártpolitikai stratégiából 
tették ezt   - lelkük rajta -,  de bizonyos, hogy nemzetpolitikai stratégiából megbuktak. 
    Mit kellett volna tehát tenni? Egyrészt annak tudatában, hogy a magyar állampolgárság 
latensen minden kárpát-medencei magyar ember veleszületett öröksége, nem a magyar állam-
polgárság megadásáról, kiterjesztéséről, vagy visszaadásáról kellett volna beszélni, még 
kevésbé a határon kívüli magyarok befogadásáról (értsük ezen akárcsak a magyar állampol-
gárság kötelékeibe valót is!), hanem a folytonosság jogának elismeréséről, illetőleg e jog 
fölélesztéséről, amely folytonosságot a puszta biológiai  tény hordozza, hogy ti. fölmenőim-
nek megvolt ez az állampolgárságuk. (Már hallom is az ellenvetéseket: ez a kérdésnek faji 
alapokra való helyezése, s különben is, ki dönti el és hogyan azt, hogy ki magyar, főleg bioló-
giailag, stb., stb.  Erre csak ezt mondhatom: ne zavarjuk ezzel Czeizel Endrét, s fogadjuk el, 
hogy az magyar, aki annak vallja magát, főleg, ha magyarul teszi ezt és ilyen jellegű kulturális 
hátterét ötperces beszélgetésben is meggyőzően kinyilvánítani képes.) Másodszor: e csekély-
ke törvénymódosítást minden csinnadratta nélkül bármely hétköznapi ülésén  megszavazhatta 
volna a parlament puszta (és remélhetőleg: egyöntetű) kézfelemeléssel is  (mint annak idején 
elődeik az „életünket és vérünket” fogadalmat). De ha már a népfelség elve alapján akarták 
egyesek ezt kikényszeríteni,  akkor 1. előbb föl kellett volna a jó magyar népet világosítani a 
határokon kívül  élő magyarok létéről és helyzetéről, 2. tisztázni kellett volna világosan, mit 
jelent az állampolgársági jog fölélesztése (mondhatjuk így is: reaktiválása), 3. logikus és 
nagyvonalú lett volna arról beszélni, hogy mindenki  - kérésre -  újra (eleitől virtuálisan 
örökölt) magyar állampolgársága birtokába juthat (s erről írásos bizonylatot kaphat), akinek 
fölmenői anno dacumal az akkori magyar  - sőt: osztrák-magyar -  határok között éltek. Ez 
lett volna egy korszerű, a XXI. sz-ba illő kérdésföltevés: nemzetiségi hovatartozás nélkül kap-
hasson magyar állampolgárságot minden leszármazott, ha őseinek valaha ez megvolt. Már 
hallom is az újabb ellenvetéseket: hogy ne csak 1-2 millió magyar, de kétszer annyi román és 
szlovák és szerb és horvát is bejöjjön Magyarországra? Nos, hány szlovák meg szlovén jött be 
az EUs csatlakozás óta?  Elnéptelenedett-e Szlovákia, Szlovénia, s ez lesz a sorsa Horvátor-
szágnak is? Nem hiszi ezt senki komolyan. Nem is folytatom abba az irányba, mi volna, ha az 
egykori osztrák-magyar állampolgárság fölélesztéséről beszélnénk, mert itt a kérdést Ausztria 
beleszólási joga is bonyolítaná. Ámbár: 1. a gondolat nyilvános tárgyalását már az is megérné, 
hogy lássuk, milyen ellenérvekkel jönne az osztrák sógor, különösen a napsütötte déli oldal-
ról, és 2. hogy a gondolat nem légből kapott fantazomagória, az is mutatja, hogy ilyesmi  - 
vagyis: fölélesztett osztrák-magyar állampolgárság(i jog) -  valójában létezik is már, hiszen az 
EU-n belül ma minden szlovák állampolgárnak ugyanazon jogai vannak Budapesttől Bécsig, 
mint a monarchia idején. És érdekes módon mégse szöknek a népek se Bécsbe, ahol azért 
mégiscsak kell egy kis német nyelvtudás, se Budapestre, ahol szintén van ilyesmire  szükség, 
de magyarra. Térjünk tehát vissza a külföldön élő magyarok magyar állampolgársága 
rehabilitálásának a kérdéséhez. Külföldit írtam és nem Kárpát-medenceit, mert mi, akik e 
hegyvonulaton kívül élünk, bárhol a világon, szintén magyarok vagyunk. 
    Mert ez az egész ügy semmi más elvont eszmei tisztázásnál. Az a szlovák vagy horvát, aki 
magyarul sem tud, sosem fog akarni Magyarországra telepedni még állampolgársag birtoká-
ban sem, hiszen neki saját országa van, ahol jól érzi magát (mindenesetre jobban, mint egy 
idegen kultúrában), de az erdélyi román sem, mert ő is abban a közegben él inkább, amelyben 
szellemi otthonra talál. Ne beszéljünk itt arról a pár üzletemberről, akik  kihasználnák a kínál-
kozó anyagi előnyöket. Számukra ezeket úgyis elérhetővé teszi (tette) az EU. Kérdéses az 
erdélyi és a többi határmenti magyar reagálása, mert az ő lelki hazájuk egyelőre még mindig 
csak ott „a magasban” létezik (bár a ma már hál’istennek mindenütt virágzó magyar kulturális 
élet ennek az állításnak az érvényességét némiképp relativizálja). Kétségtelen, hogy egy bizo-
nyos százalékuk áttelepedne, ha könnyen tehetné, bár ez már most is „könnyebb” (s ez 
helyes). A többség azonban nem tenné ezt ezer és egy okból. De neki  - nekünk -  a magyar 
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állampolgárság elimerésének a kérdése  elsősorban lelki ügy, gyógyír, varázsszer, mellyel 
önnön (Trianon és a töbségi nemzet/ek/ mesterségesen szított rosszindulata által) csökött 
személyiségünk gyógyítását, helyreállítását, kiteljesítését szerettük volna, reméltük elvégezni.  
Hogy mi is egész, teljesértékű, kisebbrendűségi érzésektől (legalább ebben a vonatkozásban) 
megkímélt ember(ek)nek érezzük-érezhessük magunkat. Bárhol a világon. 
  
    PS. 1. A folyamat megindult. Az egyetlen reményt Patrubány Miklósnak abban a monda-
tában látom, hogy ha a szavazás eredménye negatív lesz, addig folytatják újabbak  kiíratásá-
val, amíg a magyar nép befogad bennünket. (Én teszem hozzá: amíg az utolsó közömbös 
magyar is megérti, hogy miről van  szó, de azt is, hogy őt mesterségesen és szándékosan 
tették azzá előbb a proletár nemzetköziség, most meg a piacgazdaság nagyobb dicsőségére. 
Egy magyar sem szavazott volna nemmel sem a húszas, sem a negyvenes évek elején. Akkor 
még létezett összmagyar „mi-tudat”. Mert most a nemzeti egység az, aminek a kimúlását 
siratjuk, feleim az Úrban.) Szerintem  a Patrubány-féle optimista hozzáállás a követendő, ha 
retorikájával (befogadtatás, elismertetés stb.) a fentiek alapján nem értek is egyet.      
         2.  Mindehhez azonban túl kell lépni a mai helyzeten, amely abban is hasonlít az Irakban 
háborúzó Amerikáéhoz, hogy utóstratégiája Magyarországon sincs senkinek. Egymásramuto-
gatás és bűnbakkeresés helyett most gyors intézkedésekkel kellene nyugvópontra vinni a dol-
got. Csakhogy éppen e nyugvópont mibenlétében nincs nemzeti (értsd: pártokon felüli) egyet-
értés. Hűen történelmünk súlyos fordulópontjaihoz. És nagy (kár)örömére minden ellendruk-
kernek. Szégyellhetjük magunkat, mi, összmagyarok, hogy még mindig csak itt tartunk. 
        3. De ugyanakkor ne felejtsük el  a dolog másik oldalát. Azt, hogy ez az egész probléma 
azon túl, hogy komoly adminisztratív, jogi és e kettőtől függő pénzügyi előkészítést is 
igényel, s ez most mind elmaradt, elsősorban emocionális kicsengésű kérdés a mi számunkra 
(értsd: anyaországon kívüliek számára!), s ezért volt visszhangja olyan negatív az érintettek 
között. Akik feledték e pillanatokban, hogy nem ennek a megoldása az egyetlen kifejezője 
annak, hogyan  viszonyul az anyaország a Kárpát-medencén belül élő magyar kisebbségek-
hez. Mindenki előtt ismeretesek azok az anyagi ráfordítások, melyekkel a magyar állam e 
népcsoportok szellemi, egészségügyi sőt gazdasági előrelépését támogatja. Egyetemek 
fönntartásával, kedvezmények biztosításával, kulturális együttműködéssel és minden lehető 
más módon. Ezek azok a kötőerők, amelyek a nemzet testrészeit valójában összefogják. A 
jogi szabályozások mintegy a külsőt, a ruhát jelentik rajtu(n)k, s ez néha jobb, néha rosszabb 
szabású (most épp elszabták egy kicsit), de ha feszengünk is benne, tudjuk, hogy a jövőben 
átalakítható. A teljes kép kialakításakor e tényeket sem szabad szem elől tévesztenünk mégoly 
erős érzelmeink hatására sem. A többit pedig várjuk ki. 
 
Tisztelettel,   
 
Horváth Tibor 
 
 

 


