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TANULMÁNYOK
BÁRDI NÁNDOR–SZARKA LÁSZLÓ
Változások Magyarország és a kisebbségi
magyar közösségek viszonyában
Kisebbség− és nemzetpolitika az uniós Közép−Európában
323.1(439)
323.15(=511.141)(4−191.2)

Hungary. Minority Politics. National Politics. The Concept of the Nation.

Tanulmányunkban Magyarország és a szomszédos államokban élő kisebbségi ma−
gyar közösségek viszonyának alakulásával kívánunk foglalkozni, mégpedig az 1990−
es évek közepétől folyó magyarországi nemzet− és támogatáspolitikai vitákhoz kap−
csolódva.1 Mondandónk hátterét a Külügyminisztérium által kezdeményezett új kül−
ügyi stratégia nemzettudat−nemzetpolitikai részének kidolgozása adja.2

1. A magyar nemzetfogalom sajátosságai
A 19. század végi, 20. század eleji milliós nagyságrendű amerikai kivándorlás, a tri−
anoni békeszerződés nyomán létrejött új államrend és az ennek következtében kiala−
kult magyar kisebbségek, majd a revíziós külpolitika átmeneti sikerei, a második vi−
lágháborús vereség és a párizsi békeszerződés, majd pedig az 1956−os forradalom
leverését követő menekült− és kivándorló hullámok a mindenkori magyar nemzeti tár−
sadalomnak hozzávetőleg egyharmadát más államok polgáraivá tették. Kisebbségi
és diaszpórahelyzetek közt olykor igen jelentősek a különbségek, máskor, mint pél−
dául Ausztria vagy éppen Csehország, Dél−Erdély területén – azaz főként a szórvány−
helyzetekben – csak filológiai és tipológiai megkülönböztetéseket tehetünk. Fontos
fejleménye a 20. századi nagy változások migrációs utórezgéseinek, a kisebbségi
magyar „diaszpórák” magyarországi kiépülése: a különböző okok miatt áttelepültek
egy része felejteni és integrálódni szeretne, mások életük végéig „kisebbségiek” ma−
radnak, megint mások közvetítők, döntés−előkészítők, döntéshozók lesznek.3
1.1. A korszerű, európai léptékű magyar nemzetfogalom kialakulásában az európai
integrációs folyamat az 1989. évi fordulatok nyomán vált meghatározóvá. A szovjet

FÓRUM Társadalomtudományi Szemle, X. évfolyam 2008/1, Somorja

NÁNDOR BÁRDI – LÁSZLÓ SZARKA
CHANGES IN THE RELATIONS BETWEEN HUNGARY AND THE HUNGARIAN MINORITIES.
MINORITY POLICY IN CENTRAL EUROPE AFTER EU−ENLARGEMENT

szemle-2008-1-internet:szemle-2008-1.qxd

FÓRUM Társadalomtudományi Szemle, X. évfolyam 2008/1, Somorja

4

16.4.2008

17:11

Page 4

Bárdi Nándor–Szarka László

típusú nemzetállami önkorlátozások helyett a nyitott, a kezdeményező magyar kül−
politika magától értetődően talált rá legfőbb feladataira: az euroatlanti együttműkö−
désre, a szomszédság− és a kisebbségpolitika újragondolására. A magyar alkotmány
a 6.3. cikkelyben rögzített felelősségklauzulája a Magyar Köztársaság „határain kí−
vül élő magyarok sorsáért” érzett felelősségét és a „kisebbségi magyarok Magyar−
országgal való kapcsolatának” ápolásához nyújtandó segítség elvét rögzítette.4
A Magyar Köztársaság alkotmányos felelőssége mindazonáltal olyan részfelelős−
ség, amelyet az érintett személyekkel, közösségekkel, illetve azok képviselőivel kö−
zösen tud érvényesíteni. Ennek alapfeltétele az alkotmányos felelősség gyakorlásá−
hoz szükséges bel− és külpolitikai feltételek megteremtése, azaz a politikai pártok
és más közszereplők egyetértése, illetve az érintett kormányokkal elérendő kon−
szenzus. A Magyar Köztársaság mindenkori kormánya és képviselői a más államok
állampolgáraiként élő kisebbségi és diaszpóramagyarok képviselőivel egyetértés−
ben, az adott államokkal való megállapodások alapján gyakorolhatja felelősségét. A
külföldön élő magyarok nemzeti sorsáért érzett felelősségét a magyar állam tehát
alapvetően bel− és külpolitikai konszenzusra támaszkodva tudja hatékonyan érvénye−
síteni.5
A magyar nemzetpolitika természetesen nem korlátozható a kisebbségi és a dia−
szpóramagyarsággal való kapcsolattartásra, a magyar identitás megőrzésének tá−
mogatására. Egyrészt a nemzetpolitika az egész magyar nemzeti közösséget szol−
gálja, ennek megfelelően a magyar állam területén élő magyarok éppúgy alanyai,
mint az ország határain kívül élők. Másrészt az identitás megőrzése, fejlesztése
csupán az egyik feladata a nemzetpolitikának, emellett a magyar népesség demo−
gráfiai, egészségügyi, szociális helyzetének javítása, a magyar nyelv, kultúra, tudo−
mányosság, sport alapintézményeinek működtetése szintén a nemzetpolitika fel−
adatai közé tartozik.
1.2. A magyar nemzetfogalom fenti két−, illetve háromdimenziós olvasata Európá−
ban, de még az Európai Unióban sem tekinthető teljesen külön esetnek. Etnikai ér−
telemben a szlovén, az olasz, a német, de a francia vagy akár a görög, a szlovák
nemzet hasonlóképpen rendelkezik a nemzetállamuk határain kívül kialakult kisebb−
ségi közösségekkel és távoli diaszpóracsoportokkal. Politikai értelemben viszont a
felsorolt nemzetek ezt az alaphelyzetet igyekeznek saját nemzetkoncepciójukhoz
igazítva kezelni, s általában a diaszpóraközösségekre érvényes eszközrendszert épí−
tették ki. Ez azt jelenti, hogy a külföldi nemzettársaik részére elsősorban a saját
nemzetállam területén kínálnak különböző kedvezményeket, jogosítványokat, s ele−
ve lemondanak kisebbségeik szülőföldi támogatásáról vagy csak a kulturális terület−
re korlátozott módon kívánnak hozzájárulni a kisebbségek szülőföldi önszerveződé−
séhez, nemzeti életéhez.6
A klasszikus nemzetpolitikai feladatok körét az európai integráció, az EU− és a
NATO−dimenzió, a két integrációban való részvétel több szempontból is új feltétel−
rendszerbe helyezte. A magyar nemzetpolitika kérdéseit szükségképpen ebben az új
kontextusban érdemes vizsgálni. Az Európai Unió keretei közt és annak szomszéd−
ságában, az integrált európai gazdasági, kulturális térben Magyarország a többi uni−
ós nemzettel azonos jogokkal rendelkezik. A Magyarországon kívül, de az Unión be−
lül élő kisebbségi magyarokkal a kapcsolattartás új minősége alakítható ki, amelyet
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1.3. Magyarország 13, törvény által elismert kisebbségi közösségének tagjai túlnyo−
mó többségükben magyar anyanyelvűek, valamilyen kulturális, származási azonos−
ságelem mentén mégis kettős identitású személyeknek számítanak, s ők maguk is
egyszerre vallják magukat németnek és magyarnak, cigánynak és magyarnak stb.
Hazájuknak pedig Magyarországot tekintik. Ezzel együtt gyakran kerülnek felemás
helyzetbe, amikor a többségi magyar megítélés vagy a hivatalos magyar nemzetfo−
galom szűrőin kihullnak, a nemzeti ünnepek, a nemzeti jelképek rájuk nem vonat−
koznak, a nemzeti történelmi önismeretbe nem tatoznak bele stb. Különösen a leg−
nagyobb lélekszámú, rasszjegyei miatt a „látható kisebbség” kategóriájába tartozó,
döntő többségében magyar anyanyelvű, magyar nyelven beszélő cigányság számára
sérelmes a nemzeti közösségből való „kimaradásuk”. Az ő számukra ezt a „nemze−
ti sérelmet” nem pótolja a nem létező anyaország gondoskodása. A többi magyar−
országi kisebbség esetében jórészt már szintén megtörtént és befejeződött a nyelv−,
illetve a nyelvidominancia−váltás: különösen a 40−50 évnél fiatalabb nemzedékek
esetében a magyar nyelv tölti be az anyanyelv funkcióját, az eredeti, kisebbségi
anyanyelvet legtöbbször az iskolában próbálják meg elsajátítani. Ez a sajátságos
magyarországi kisebbségi kétnyelvűség, kettős identitás mindazonáltal erős szár−
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a teljes akadálymentesség jellemez: lehetővé válik a szabad iskola−, munka− és la−
kóhelyválasztás, ami az állampolgársági jogok közül immár csupán a politikai (par−
lamenti) választói jogok köréből zárja ki a magyar állampolgársággal nem rendelke−
ző, uniós kisebbségi és diaszpóramagyarokat.
A határok elválasztó, tiltó, megállító és ellenőrző jellegének megszüntetése, a
szomszédos nemzetekkel fenntartott kapcsolatok szükségszerű újraértelmezését, a
kapcsolatok intenzív fejlesztését teszi szükségessé, ami a nemzetpolitika kisebbsé−
gi magyarokkal kapcsolatos feladataiban az ésszerű együttműködés korábban nem
remélt lehetőségeit nyitja meg. Ezek folyamatos bővítése a kulturális, az oktatási,
a mediális, az egyházi, a tudományos, a civil, az önkormányzati stb. szférákban ter−
vezhető, programokba önthető, intézményesíthető feladata lesz a magyar kulturális,
oktatási és külpolitikának.
Az unió keretei között és azon kívül élő kisebbségi és diaszpóramagyarokhoz, a
külföldi nemzettársakhoz és az állam területére érkező bevándorlókhoz való viszonyt
az unió alapértékei, főszabályai szerint szükséges újrafogalmazni, például az állam−
polgársággal kapcsolatos, a bevándorlási, a menekültügyi stb. kérdésekben a ma−
gyar jogrendet minden tekintetben az európai uniós joganyaggal harmonizálni.7
A 21. századi magyar nemzetfogalom egyik alapját változatlanul a magyar állam
intézményrendszere, az állam területén élő polgárok közössége, az önkormányzati
és civil szervezeteinek működése jelenti. A nemzetfogalom másik alapvető kritériu−
mát a magyar nyelv és kultúra közössége jelenti, amelybe a magyarországi kisebb−
ségek a maguk kettős−többes kötődése révén éppúgy beletartoznak, mint a szom−
széd országokban és a diaszpórahelyzetben élő magyarok.
A nemzetfogalom alapvető változását tehát elsősorban nem a területi, a kulturá−
lis vagy a politikai kompetenciák kiterjesztése jelenti, hanem az integrálódó európai
térben kínálkozó kapcsolattartási, intézményi, gazdasági, munkaerő−piaci stb. lehető−
ségek, és az azok által kialakuló új tendenciák, új kötődések, újfajta migráns, transz−
nacionális magatartásformák beemelése a nemzeti hálózatok működtetésébe.
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mazási, kulturális, regionális és lokális identitáselemekből táplálkozik, ezért a nem−
zetiségi identitásban a magyar állami, nyelvi, történelmi, politikai kötődéseket az et−
nikai elemek gazdagítva kiegészítik.8
A magyar külpolitika nem használta ki a magyar önkormányzati modell kínálta ko−
operációs lehetőségeket, sőt a permanens alulfinanszírozási problémák miatt folya−
matos mentegetőzésre, tűzoltásra és közbenjárásra kényszerül a kétoldalú kapcso−
latokban, miközben folyamatosan az a vád éri, hogy a kisebbségi önkormányzati
rendszer afféle „bezzeggyerekként” és hivatkozási alapként valójában a kisebbségi
magyarok pozícióinak javítását lett volna hivatott szolgálni.9 A kisebbségi önkor−
mányzati rendszer az elmúlt évtizedben jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy
a kisebbségi szervezetek egyre intenzívebb és szervezettebb kapcsolatokat építse−
nek ki az anyaországi szervezetekkel, intézményekkel, települési önkormányzatok−
kal. Az anyaországi támogatások fogadása és felhasználása közvetve a kisebbsé−
gek által lakott településeken is érezteti jótékony hatását.
1.4. Magyarország a magyar nemzetfogalom keretei közt csak a Magyarország terü−
letéről emigráltak esetében tekinthető klasszikus anyaországnak. A szomszéd or−
szágokban élő magyar kisebbségek számára Magyarország azt az államot jelenti,
ahol a magyar nemzet politikai szuverenitása, a magyar nyelv és kultúra teljessége
és egyenrangúsága érvényesül, ahol a kisebbségi helyzetben élő nemzettársak irán−
ti felelősség politikai cselekvéssel párosul.
A kisebbségi magyarok által alkotott térségi, regionális és állami közösségek vi−
szonya Magyarországhoz a hét szomszéd állam esetében szükségképpen sajátos he−
lyi színeket tartalmaz és ezért rendkívül változatos képet mutat. A revíziós magyar tö−
rekvések, az osztrák–magyar, a jugoszláv–magyar, a szovjet–magyar vasfüggönyök
gyakorlata és emléke, a csehszlovák–magyar lakosságcsere−egyezmény vagy éppen
a délszláv háborúk utóhatásai, a román államnacionalizmus pusztítása mellett, a
földrajzi távolság, a határátkelők gyakorisága, a szociális különbségek, illetve még
sok más tényező alapvetően befolyásolja a magyar–magyar kapcsolatok alakulását.
A magyar külpolitika az 1990 óta eltelt időszakban rendre kezdeményezően lé−
pett fel a kisebbségvédelem nemzetközi kiterjesztésében, a kétoldalú kapcsolatok−
ban, a nemzetközi szervezetek gyakorlatában egyaránt. A kisebbségvédelem, a ki−
sebbségi jogok bővítése nemzetközileg is jegyzett szakterülete lett a magyar diplo−
máciának, aminek legutolsó részsikerét az európai alkotmányos szerződésben a ki−
sebbségi jogokra való konkrét utalás beiktatása volt.10
Ugyanakkor a magyar külpolitika nemzetközi megítélésében nem ritkán éppen a
kisebbségi kérdésben vállalt szerep miatt hallatszanak kritikai hangok, ami az ellen−
érdekelt országok részéről persze magától értetődőnek tekinthető, máskor azonban
inkább az etnopolitikai problémákkal foglalkozóknak kijáró gyanakvás a forrása a
rosszalló véleményeknek, fenntartásoknak.11
Az 1989–1990. évi magyarországi demokratikus fordulat egyik legitim és széles−
körű konszenzust élvező politikai célkitűzése a határon túli magyarok ügyének a ma−
gyarországi politikai gondolkodásba való visszaemelése volt. Ezt az Antall−kormány
hármas prioritásrendszerében kellő súllyal megjelenített törekvést az eddigi kormá−
nyok igyekeztek tartalommal megtölteni: erre a magyar alkotmány a mindenkori ma−
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gyar kormány határon túli magyarok iránti felelősségét rögzítve rugalmasan interpre−
tálható alapokat teremtett.12
A magyar kisebbségpolitikai célok megvalósítása során a magyar kormányok egy−
szerre igyekeztek a kisebbségi jogok bővítésére, a szomszédsági kapcsolatok fej−
lesztésére, a régió stabilitásának növelésére, illetve a kisebbségi magyar közösség−
építés megerősítésére, az etnikai, a nemzeti identitást szolgáló intézmények támo−
gatására, a magyarországi kapcsolatok kiterjesztésére, azaz a magyar kisebbségek
életfeltételeinek sokoldalú javítására.

2. A magyar nemzetpolitika változásai

2.1. Az Orbán−kormány nemzetpolitika alatt a magyar állam és a határon túl élő ma−
gyarság viszonyára vonatkozó kormányzati tevékenységet értette.13 Ennek egyik ele−
me volt az új támogatáspolitikai programok elindítása: a felsőoktatás−fejlesztési prog−
ram; az Illyés Közalapítvány stratégiai (tájékoztatási) keretének kialakítása; az Apá−
czai Csere János Közalapítvány létrehozása a határon túli szakképzés−közoktatás fej−
lesztése érdekében; a státustörvény biztosította kedvezmények kialakítása és érvé−
nyesítése. Ezek a projektek a kulturális nemzet reintegrációját célozták meg. Az Or−
bán−kormány éveiben alapvetően Budapest−centrikusan ezt kívánták intézményesíte−
ni a státustörvény biztosította magyar igazolványok és a MÁÉRT révén. Az előbbi a
magyar állam és a határon túli magyarok között teremtett jogilag is értelmezhető kap−
csolatot. A MÁÉRT−ben pedig a mindenkori magyar miniszterelnök meghívására és el−
nökletével üléseztek a magyarországi és a határon túli magyar pártok vezetői, akik
adott esetben – az RMDSZ, az MKP, a VMSZ elnökeiként – saját országuk kormány−
zati tényezői is voltak. Az Orbán−kormány nemzetpolitikájának harmadik eleme az
volt, hogy az európai uniós integráció alkufolyamatába az összmagyarságot szerették
volna beemelni. Ennek volt része a schengeni egyezmény következményeitől tartó,
Románia csatlakozását későbbre prognosztizáló helyzetértékelés, amely a magyar
igazolvány intézményének a megteremtésével próbált megfelelő kedvezményeket te−
remteni a szabad kapcsolattartás lehetőségének megőrzésére.
A szomszéd országok egy része a státustörvény nemzetközileg elutasított mun−
kaerő−piaci vonatkozásai miatt követelte a törvény módosítását, mint ahogy az is
egyre több konfliktust okozott, hogy az Orbán−kormány idején a szomszédságpoliti−
kában a magyar kisebbségi kérdések elsődlegessé váltak.
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Miért és hogyan változott meg a magyarságpolitika súlya a kormányzati politikában
2000 és 2007 között? Milyen új kihívásokkal járnak az Európai Unió fejlesztési po−
litikáján belül azok a változások, hogy a Kárpát−medencében – azaz Magyarországon
és a hét szomszédos állam Magyarországgal határos régióiban – részben megszűn−
nek, részben viszont a schengeni rendszer bevezetésével megerősödnek a határok
megállító, tiltó, korlátozó funkciói? Először a nemzet− és a magyarságpolitika fél év−
tizedes kereteit vázoljuk, majd a magyarságpolitika átalakult közpolitikai súlyáról
szólunk. Ezt követően a nemzetpolitikának az Európai Unió keretei között elképzelt
adaptációs lehetőségeit vizsgáljuk, végezetül pedig az ebből adódó konfliktusokra
és lehetőségekre hívjuk fel a figyelmet.
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A Medgyessy−kormány a magyar állam és a magyar nemzet viszonyát – a pártpo−
litikai törésvonalakat látszólag felülíró – „nemzeti közép” programjában, szimbolikus
és pragmatikus gesztusokkal próbálta megfogalmazni. A külpolitikában a szomszé−
dos országokban élő magyarokról szóló törvény nemzetközi elfogadtatására töreke−
dett az egységes nemzetre való hivatkozás, az egészségbiztosítást és a munkavál−
lalást érintő rendelkezések kiiktatásával, valamint az oktatási−nevelési segély folyó−
sításának módosításával. A magyarságpolitika tekintetében a 2002−es kormányvál−
tás után a határon túli politikai szervezeteknek megnőtt a beleszólási lehetőségük
az úgynevezett stratégiai programokba.
Az 1994–1998, illetve 1998–2002 közötti két kormányzati ciklusban egyértelmű
volt, hogy ki irányítja a magyar kormányok határon túli magyar politikáját. A két kor−
mányzati ciklusban Tabajdi Csaba, illetve Németh Zsolt számított a magyarországi
politikai akaratérvényesítés és a forráselosztás kulcsemberének. A 2002−ben hata−
lomra került új baloldali kormány időszakában több hatalmi központ (Külügyminisz−
térium, Ifjúsági és Sport Minisztérium, Miniszterelnöki Hivatal) között szükségkép−
pen megnőtt az első számú határon túli politikai vezetők, különösen az RMDSZ−t irá−
nyító Markó Béla befolyása. Az erdélyi magyar politikus többször és egyértelműen
megfogalmazta, hogy a romániai magyarságra vonatkozó támogatáspolitikai ügyek−
ben az erdélyieknek kell dönteniük.14
Kovács László külügyminiszter az addigi partneri viszonyt azzal fejlesztette tovább,
hogy a magyarságpolitikai ügyekben a határon túli vezetők véleménye mind a támoga−
táspolitikában, mind a határon túli magyar politika személyi ügyeiben meghatározóvá
vált. Ez több szempontból is bizonyos értelemben ambivalens helyzetet teremtett. A
budapesti kormányzat elhitte, hogy az a jó magyarságpolitika, amelyet a kisebbségi
magyar politikusok irányítanak, és ezzel a felelősség is az övék. A határon túli magyar
politikusok, pedig miközben döntően egy másik kormányzati és politikai szerkezetben
működtek, azt gondolhatták, hogy a budapesti szerkezeteknek is részesei, és azt te−
kintették legfontosabb nemzetpolitikai feladatuknak, hogy minél több forrást szerezze−
nek közösségeiknek a különböző programokhoz a magyar kormánytól.
A források és a döntések azonban 2003–2004−re erősen beszűkültek, a magyar−
ságpolitikai kérdések kormányzati súlya jelentősen csökkent. Jórészt éppen azért,
mert a kormányzatban nem volt erős személyiség vagy érdekcsoport, amely magá−
énak érezhette volna a külhoni magyar ügyeket. Valójában, így egyfajta ígérvénypo−
litizálás alakult ki. Ennek lényege a magyarországi politikusok által tett ígéretek be−
hajtása, megvalósítása volt.
Ezzel párhuzamosan tovább folytatódott a magyarországi belpolitikában az 1990−
es évek második felében kialakult pártközi stigmatizáció. Baloldalról a jobboldal szim−
bolikus, nemzetieskedő gesztusait, klientúraépítését, a határon túliak véleményének
figyelmen kívül hagyását és a többségi nemzet érzékenységeinek, kormányzati súlyá−
nak negligálását bírálták. A jobboldali pártok viszont az MSZP és az SZDSZ nemzeti
érzéketlenségét, szakpolitikai hozzá nem értését, a kezdeményezések hiányát, a túl−
zott nemzetközi alkalmazkodást vetették ellenfeleik szemére. A pártpolitikai verseny−
helyzeten túl, az ezekből az előzetes ítéletekből felépült kölcsönös vádaskodásokra,
félelmekre épülő érvrendszerek miatt vált lehetetlenné a kettős állampolgársággal
kapcsolatos érdemi, racionális szakmai vita lefolytatása. A kettős állampolgárságról
szóló népszavazási kampány során, 2004 őszén, a megújuló MSZP–SZDSZ−kor−
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mányzat éppúgy pártpolitikai csapdahelyzetbe került, a Kovács László képviselte vé−
dekező, államközi kapcsolatokra épülő szomszédság− és magyarságpolitika érvrend−
szere miatt, mint a magyarországi ellenzéki pártok a maguk érzelmileg túlhevített, hos−
szú távú politikai, választójogi kalkulusoktól sem visszariadó érvrendszerével. A két tá−
bor szavazóbázisa ráadásul jórészt nem a kisebbségi magyarok állampolgársági jogo−
sultsága miatt volt hajlandó részt venni a pelbiszcitumban. Sokkal inkább a kiélezett
magyarországi pártpolitikai és pártközi viták mozgósították a választókat, s így eleve
esélytelenné vált a végiggondolatlan népszavazási kezdeményezés sikere.
Az első Gyurcsány−kormány lényegében kényszerhelyzetbe került a kettős állam−
polgárságról szóló népszavazás miatt. Ebben a helyzetben a miniszterelnök igyeke−
zett új tartalommal megtölteni a nemzetpolitika fogalmát. A kormány nemzetpoliti−
kájának új, lényegi elemeként például a magyart a magyartól elválasztó szociális, jö−
vedelmi határok lebontását jelölte meg. A miniszterelnök szerint: „a nemzetpolitika
nem azonos a nemzetiségi politikával. A nemzetpolitika közös gyarapodásunk, kö−
zös jólétünk megteremtése, az összetartozás megerősítése. Aki nemzetet akar
egyesíteni, akkor jár el helyesen, ha a nemzetegyesítés programját nemcsak a ha−
táron túli és a határon belül élő magyarok egyesítéseként fogja fel, hanem akkor,
ha szegény és tehetős, munkával rendelkező és munkanélküli, tudásjavakhoz hoz−
záférő és attól elzártak között új hidak építésére törekszik.”15 Ebben a dimenzióban
pedig az ország egyéb problémáival együtt kell kezelni a külmagyar kérdéseket is. S
ebből következik Gyurcsány Ferenc szerint a kettős állampolgárság feltételezett kö−
vetkezményeivel kapcsolatos terhek számbavétele.16 Ugyanakkor a nemzetpolitika
ebben az értelmezésben egyáltalán nem szűkül le identitáspolitikai, külpolitikai vagy
magyarságpolitikai jelentéstartalomra, hanem ennek része lesz a gazdaságpolitika,
a jövedelempolitika és a fejlesztéspolitika is.17
Ebben a baloldali nemzetpolitikai retorikában a nemzeti teljesítmény mellett új
értelemben jelenik meg az egyesítés, illetve az egység fogalma is: „Az egyesítés
nem más, mint a bennünk ott lévő közösnek a megtalálása, nem pedig valamelyik
rész kisajátítása. Az egyesítés nem megy erőszakkal. Az egyesítés bölcsességgel,
belátással, sok−sok kompromisszummal, nagyvonalú nyitottsággal megy. A sokféle−
ség elfogadásával és befogadásával, nem fennhéjázó kioktatással.”18 Szintén új
elem a felelősség (a nemzeti felelősség) középpontba állítása és a problémakeze−
lésnek ebbe a keretbe történő „cselekvő” tematizálása.
2004–2005−ben hasonló folyamat játszódott le, mint 1996−ban a magyar–román
alapszerződés vitájában, amikor Orbán Viktor egy külpolitikai−magyarságpolitikai kér−
dést más szintre, történelmi és morális megítélés alá helyezve kiemelt. Ezzel sike−
rült megteremtenie a parlamenti jobboldal kohézióját. 2004−ben ugyanez történt a
nemzetpolitika fogalmával, amikor azt Magyarország integrációs és társadalompoli−
tikai kérdései között tematizálták. S ugyanígy egy párt (illetve politikai közösség)
összezárásának elősegítésére használták fel.
Az első és a második Gyurcsány−kormányban is a miniszterelnök kezdeményezi
a legfontosabb külpolitikai és nemzetpolitikai programokat, illetve döntéseket, pro−
jekteket. Az utóbbihoz 2006−ig a politikai hátteret a Külügyminisztérium Nemzetpo−
litikai Ügyek Főosztálya és ennek alárendelve a HTMH biztosította. Majd a HTMH−
nak – a közigazgatási reform keretében való megszüntetése után – a MEH Nemzet−
politikai Főosztálya Gémesi Ferenc és Törzsök Erika vezetésével. A 2004−es negatív
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kampánnyal szemben, a meghirdetett Nemzeti Felelősség Programjának képvisele−
tében, majd a Szülőföld Programban az eljárásjogi és szakigazgatási kérdésekre he−
lyezték a hangsúlyt és kikerülték az ideológiai vitákat.
A miniszterelnök a népszavazási eredményt a saját pártján belüli megerősödé−
sén túl arra használta, hogy a magyar–magyar viszonyt, mint a tágan értelmezett
nemzetpolitika egyik területét a kiemelt, központi témák közül a társadalmi−gaz−
dasági−belpolitikai kérdések mögé sorolta. A népszavazási kampányt érezhetően
úgy élte meg, hogy határon túli vezetők miközben a nemzeti összefogásra hivatkoz−
nak, a pártpolitikai vitában a Fidesz mellett álltak ki, és ezért nem jöttek létre komp−
romisszumok, ezért negligálják törekvéseit. Gyurcsány Ferenc 2006 őszétől új hely−
zet elé állította a kisebbségi magyar politikusokat azzal, hogy egyértelművé tette: a
magyar–magyar viszonyban a mindenkori miniszterelnökkel és nem egy pártközi ta−
nácskozás keretében kell megkötni az egyezségeket.19
2.2. Nem feledkezhetünk meg a tárgyalt szakpolitika tárgyáról, a határon túli ma−
gyarság adottságairól. Történeti értelemben kényszerkisebbségekről beszélhetünk,
hiszen nem társadalomtörténeti folyamatok, hanem egy konkrét politikai döntés kö−
vetkeztében jöttek létre. Politikai kényszer hatására váltak ki a magyar nemzetépí−
tésből, fejlett nemzeti önazonosság−tudattal és intézményesültséggel rendelkezve.
Ezért a nemzetállamiság látószögéből maradékközösségnek is tekinthetjük ezeket
a csoportokat.20 A határon túli magyar közösségek létrejöttüket tekintve tehát olyan
kényszerközösségek, amelyek nyolcvan év alatt vállalt és akaratközösségekké vál−
tak, amelyek saját történeti tapasztalatokra tettek szert. Ebben a folyamatban az ál−
landóan újraépített intézményességükben egyszerre kellett válaszolniuk a nemzetál−
lami kihívásokra, amelyek Budapestről vagy saját országuk kormányzataitól érkez−
tek, és saját társadalmuk modernizációjának alapkérdéseire. A kisebbségi társada−
lom kulcskérdése, hogy tagjainak politikai integrációja és modernizációja a saját kö−
zösségi intézményein keresztül megy−e végbe vagy sem?21
Ha ez az intézményesség nem létezik, akkor erre a folyamatra csak egyénileg ke−
rülhet sor. De ez egyben azzal is jár, hogy el kell hagyni a közösségi hátteret, mert
az egyén „modern”, „mobil”, „egyenrangú” csak többségiként lehet.22 Makroszinten
mindez olyan négyszereplős viszonyrendszer, amelyet a nemzeti kisebbség, a több−
ségi állam, az anyaország és a nemzetközi viszonyok (kisebbségi jogok, nagyhatal−
mi érdekek, az Európa Tanács kisebbségi egyezményei, az Európai Unió antidiszkri−
minációs és szubszidiaritásra törekvő politikája) határoznak meg. Ez a szerkezet an−
nál hatékonyabban tud működni, minél jobban alkalmazkodott az adott magyar ki−
sebbség a saját államán belüli problémáihoz, saját, önállóan (is) működő alrendsze−
rei révén. Nyolcvan év alatt ezek a magyar közösségek egymáshoz és Budapesthez
képest szétfejlődtek, ahogy újra és újra megteremtették a válaszokat kidolgozó, és
azokat képviselő intézményességüket. Egyszerre a magyar nemzetépítés Magyaror−
szágon kívülre került kisebbségi egységei voltak, és olyan külön közösségek, ame−
lyek számára a cél, a sikeres kisebbségi nemzetépítés, amely nemzeti autonómia
keretei közt megteremthetőnek vélt önkormányzó közösségek jövőképét jelenti. Jó−
részt ez az elképzelés, vízió ad számukra a 21. század elején programot és reményt.
Ebben az összetett, közösségi szintű és közösségek közötti együttműködésben
nem az egység a kulcskérdés, hanem a stabilitás, és az a képesség, hogy sikerül−e
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megteremteni a kisebbségi társadalmon belül a demokratikus akaratképződés csa−
tornáit és a nemzedéki elitek megfelelő és sikeres nemzeti, politikai szocializációját.
A közép−európai magyar kisebbségek mindeközben a Kárpát−medencei párhuza−
mos nemzetépítések közé szorultak. Egyénileg részesei államaik politikai közössé−
geinek, de közösségi jogok hiányában nem válnak résztvevőivé a szomszédos poli−
tikai nemzetnek. Részesei a magyar kulturális nemzetnek, de sem egyénileg, sem
közösségi szinten nem részesei a magyarországi politikai közösségnek. A politikai
nemzetnek és az állampolgársági értelemben vett politikai közösségnek a térség−
ben kialakult aszinkronitását csak a liberális, multikulturális állammodell és a haté−
kony regionalizmus képes legalább elméleti szinten kezelni. A határon túli magyar
csoportok minél inkább részesei ennek az évtizedekig tartó átalakulásnak, annál in−
kább nyertesei is lehetnek. Természetesen más a helyzetük az ausztriai, a szlové−
niai, a horvátországi magyar szórványközösségeknek, más az Európai Unión belüli,
társadalmilag rétegzett, jelentős lélekszámú szlovákiai és romániai közösségeknek,
és megint más az ukrajnai és a szerbiai, magukat politikai közösségként egyre ne−
hezebben artikuláló, széteső helyi magyar világoknak.
A hét különböző országban élő Kárpát−medencei magyar közösség működése
szerint három típusba sorolható:
1. A szlovéniai, a horvátországi, de különösen az ausztriai magyar közösségek
etnodemográfiai értelemben ma már szórványnak tekinthetők, működésük a dia−
szpórakutatás fogalomrendszerében értelmezhető. Olyan kis létszámú, elöregedett,
falusias, nagy arányban vegyes házasságokban, a településeken belül is kisebbség−
ben élő, a mindennapok nyilvánosságában is a többségi nyelvet használó szórvá−
nyokról van szó, amelyek egyre kevésbé tudják magukat reprodukálni. Láthatóan a
magyarországi kapcsolattartás akadálytalansága sem tudja rövid időn belül felerősí−
teni a revitalizációs tendenciákat ezekben a magyar szigetvilágokban.
2. Az utóbbi tíz év változásainak következtében a magyarországi migráció az uk−
rajnai és a vajdasági magyarság középrétegeit, értelmiségét, valamint az erdélyi ma−
gyarság városi, munkás, illetve mezőgazdasági népességét érintette elsősorban.
Románia uniós tagsága ugyanakkor az erdélyi magyarság migrációs potenciálját vél−
hetően egyre inkább a nyugat−európai országok felé tereli, de a hazatérés elől sem
zárja el végleg az utat. A két, az unióból hosszabb távon kimaradó szomszéd ország
esetében a migrációs veszteségek jóval negatívabb következményekkel járhatnak.
A kisebbségi magyar középosztály hiányának például az lehet a következménye,
hogy az érintett régiókban lokális, falusi közösségekben, ritkuló értelmiségi háttér−
rel éli a maga életét a magyar közösség. Ezek a lokális közösségek egyre jobban
homogenizálódnak, a konvertálható tudással rendelkezők elhagyják a szülőföldjü−
ket, az itt maradók egyre nagyobb hányada lemaradó falusi agrárközösségekben él.
Kárpátalja esetében enyhíti a helyzetet Magyarországnak a régióban való felértéke−
lődése, így az asszimilációs folyamat jelenleg nem olyan erős, mint korábban. A Vaj−
daságban az 1990−es évekbeli háború szerb menekültjeinek betelepülése miatt a
magyarság településszerkezeti pozíciói is megromlottak. Ez a két közösség az, amely
önmaga újratermelése és újraszervezése, valamint a modernizáció szempontjából a
legsúlyosabb helyzetben van.
3. Csak Románia és Szlovákia esetében beszélhetünk rétegezett és kiépült in−
tézményrendszerrel bíró kisebbségi magyar társadalmakról. De e kettő között is lé−
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nyeges különbség van, például a nemzedéki utánpótlás tekintetében, amely nem
pusztán a számbeliséggel van összefüggésben. A legélesebb különbség a társadal−
mi integráltság terén tapasztalható. A szlovákiai magyarság gazdaságilag, kulturáli−
san jóval inkább integrált Szlovákia társadalmába, mint a romániai magyarok Romá−
niában. Ennek hátterében a két ország eltérő polgárosultsága, történelmi és kultu−
rális adottságai állnak.
Az a szerkezet, amelyre az utóbbi tíz évben nagyvonalúan a kisebbségi magyar in−
tézményrendszer kifejezést használtuk, folyamatosan próbálta rendszerbe szervezni
önmagát, ha másért nem is, a magyarországi forráselosztás érdekében. Ez a hálózat
azonban nem pusztán virtuális szerkezetként működik, hanem különböző alrendsze−
rekben. Ezek a következők: a politikai érdekvédelmi szervezetek, pártok; az önkor−
mányzati pozíciók; a civil társadalmi szféra; a kisebbségi nyilvánosság; a kulturális−
közművelődési intézmények; az egyházi intézményrendszer; az oktatás.23 Ennek a hét
alrendszernek a viszonya, pontosabban az ezeket vezető elitek érdekviszonyai hatá−
rozzák meg a közösségek már többször említett válaszadó és integrációs, moderni−
zációs képességét. Ez az intézményrendszer részben állami (költségvetési), részben
önszerveződő – non−profit alapon –, részben piaci körülmények között működik. Az
eddigi tapasztalatok szerint egy−egy alrendszer mint cselekvési tér hatékonysága és
stabilitása attól függ, hogy mennyiben képes saját belső szabályai (logikája) szerint
működni és ezzel mint intézmény közösségi szolgáltatásokat biztosítani.
2.3. A magyarság− és szomszédságpolitika szomszédországi keretfeltételei is alap−
vetően megváltoztak az utóbbi néhány évben. A régebbi uniós ország, Ausztria után
Magyarországgal együtt csatlakozott Szlovákia és Szlovénia, majd 2007−ben Romá−
nia. S várható, hogy éveken belül Horvátország is csatlakozik az Európai Unióhoz.
Ez a Nemzeti Fejlesztési Tervek regionális vonatkozásainak összehangolásában és
a határ menti együttműködésben hozott igazán újat. Ebben a helyzetben kiemelt je−
lentősége van az uniós integrációból kimaradt Vajdaságnak és Kárpátaljának, ame−
lyek magyaroklakta közigazgatási régiók és az EU szomszédságpolitikáján belül is
fontos (kapu−) szerepük van.
Egy másik sajátos kisebbségvédelmi adottság, hogy a három délszláv államban
működő magyar önkormányzati modellek jöttek létre. Két országban pedig (Romá−
nia és Szlovákia) az ottani magyar pártok kormányzati tényezők voltak, illetve az
RMDSZ ma is az.
Mindez intenzív belső és külső regionális politikát követel meg a magyarországi
kormányzattól. A szomszédságpolitikában ma már jelentős hátrányt jelent, hogy Ma−
gyarország belső regionalizációja késésben van.
Ebben a helyzetben alapvetően két forgatókönyv, illetve ezek keveredése várha−
tó. Az egyik szerint a „határtalanított” Közép−Európában az egyes államok a kölcsö−
nös előnyök alapján megtalálják az együttműködés hatékony formáit és a nemzet−
közi szintéren is közösen lépnek fel. A rosszabb verzió szerint a következő 2−3 évti−
zedben a felzárkózást egymást sakkban tartva a homogén nemzetállam építésének
stratégiáját követve viszik végbe, amely a kisebbségi magyarságon belüli asszimilá−
ciós folyamatokat tovább erősíti és társadalmi−gazdasági pozícióvesztéssel jár.
A várható folyamatokat alapvetően három dolog befolyásolhatja. Egyrészt az
Egyesült Államok–Oroszország–Európai Unió viszonylatában az egyes köztes−európai
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3. A magyarságpolitika háttere
Az alábbiakban történészként arra keressük választ, hogy az első és a második
Gyurcsány−kormány külhoni magyarokkal kapcsolatos politikájában 2004 decembe−
re óta milyen megfontolások és folyamatok játszanak meghatározó szerepet. Mi ve−
zetett a mai ellentmondásos állapothoz? Három meghatározó problémát vizsgálunk:
a pártpolitikai versengés hatását a szakterületre, az euroatlanti integrációval válto−
zó külpolitikai viszonyokat és a határon túli magyar politikai elitek az 1990−es évek
második felétől megváltozott szerepkörét.
3.1. A magyarországi pártpolitikai versengés mögött a kormányzati hatalom meg−
szerzése mellett a politikai identitásközösségek létrehozása folyik. Ennek során a
nemzetről folytatott közbeszédben legkézenfekvőbb azt a kérdést és következmé−
nyeit tematizálni, hogy az állam és a nemzet határai nem esnek egybe. Ez egyben
nemzetesítő, legitimációs folyamat is.
A rendszerváltás egyik nagy tömegélménye az 1988−as romániai falurombolás el−
leni tüntetés volt. (Hasonlóan a nagymarosi vízi erőmű építése elleni tiltakozáshoz
és a négy igenes népszavazáshoz.) A határon túli magyarokkal kapcsolatos alkot−
mányos cikkely pártközi konszenzust rögzített, amely a kerekasztal−tárgyalások so−
rán alakult ki.24 Az antalli – „lélekben tizenöt millió miniszterelnöke” – kifejezés, majd
a magyarságpolitika körül kibontakozó viták sem kérdőjelezték meg a határon túli
magyarság kormányzati támogatását, nemzetközi védelmének jogosságát és a kap−
csolattartás szükségességét.
A konszenzus 1993–2002/2004 között több szakaszban erodálódott az alapszer−
ződések, majd a kedvezménytörvény, végül a kettős állampolgárság kapcsán. Ezzel pár−
huzamosan 1994–1995−től a határon túli politikai elitek is egyre inkább megoszlottak
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országok geopolitikai helyezkedése. S ezzel együtt az unió alkotmányának sorsa ala−
kítja a mozgásteret.
A másik dimenzió az egyes országok nemzetépítésének átalakulása. A hagyomá−
nyos, 19. századi homogén nemzetállam megteremtésének célkitűzése mellett egy−
re inkább felerősödik a nemzetállam határai fölötti (pl. euroregionális), illetve a nem−
zetállam alatti (pl. az azonos kulturális közösségek közötti) intézményépítés, vala−
mint a védekező (pl. antiglobalista; a saját nemzeti kulturális értékeket őrző) nemzet−
építési stratégia. Ez az a szint, ahol az egyes szomszédos országokban a különböző
domináns, egymással versengő megközelítések között – az elsőként említett kivéte−
lével – már van esély a hatékony befolyásolásra a partneri kapcsolatokon keresztül.
A harmadik fontos tényezőnek a magyar kisebbségi pártok politikai érdekérvé−
nyesítő szerepét tartjuk. Ennek egyik oldala, hogy az EU−csatlakozás után is szük−
ség lesz−e a magyar pártokra a stabil kormányalakításokhoz Szlovákiában és Romá−
niában? Egyáltalán az utóbbi országban sikerül−e az RMDSZ−nek az elkövetkezendő
választásokon elérni a parlamentbe való bejutáshoz szükséges eredményt? Az ér−
dekérvényesítő funkció másik oldala, hogy a magyar kisebbségi elitek mennyiben
tudják az adott ország politikai közfelfogását, illetve a politikai közösséget (rend−
szert) abba az irányba befolyásolni, hogy a magyarságot mint intézményesített (po−
litikai−kulturális) közösséget képes legyen integrálni.
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a magyarországi pártszimpátiák szerint. Tehát minden magyarországi pártnak létrejöt−
tek az elvbarát−, majd a támogatáspolitikában is preferált, hálózatai a határokon túl.
Ennél azonban fontosabb egy, nem a határon túli magyarok kérdéséhez kapcso−
lódó adottság. Nevezetesen az, hogy a posztkommunista térségben egyedül a ma−
gyar baloldalon nem volt meghatározó a nemzetesítő beszédmód. Ennek gyökere a
Kádár−rendszer jóléti retorikára – és nem a nacionalizmusra – alapozó legitimációs
berendezkedéséhez nyúlik vissza. Ezt tovább erősítette, hogy az MSZMP−n belül a
rendszerváltás során sem a nemzeti retorikát használó Pozsgay Imre és Szűrös Má−
tyás reprezentálta vonal lett a meghatározó, hanem sokkal inkább a reformközgaz−
dászokkal összefogó technokrata, külpolitikus csoport. Ezért 1993−ban az új balol−
dali politikai célokat megfogalmazó Demokratikus Charta mozgalom az Antall−kor−
mány nemzetesítő−konzervatív intézkedéseit bírálva, antinacionalista beszédmóddal
lépett fel. Ez a modernizációs, antinacionalista beszédmód lett a baloldali politikai
identitásközösség összefogó ereje. Ezt próbálta a magyarságpolitikában Tabajdi
Csaba és Törzsök Erika modernizációs és társadalompolitikai tartalommal megtöl−
teni. Ez a beszédmód nem a kulturális nemzetben való gondolkodást utasította el,
hanem a szimbolikus politizálást és a nemzeti kizárólagosságot is. De a pártpoliti−
kában mindez egyben összemosódott a Horthy−korszak az Antall−kormány és a jobb−
oldal bírálatával. Ebben a helyzetben a Fidesz−politikusok szabadelvű nemzetfelfogá−
sa nem változott, „pusztán” alárendelődött a pártpolitikai és közbeszédbeli legit−
imációversenynek.25 (Pontosabban a demokratikus, szabadelvű patriotizmusukat a
jobboldalon a Fidesz−vezetők már nem tudták megjeleníteni.) Az alapszerződések
aláírása, a NATO−csatlakozás után és a határon túli magyar autonómiamozgalmak
eredménytelensége nyomán a magyarságpolitikában a baloldal a nemzetközi és két−
oldalú kisebbségvédelemben gondolkodott, és a szomszédsági kapcsolatok javítá−
sától, a magyar pártok kormányzati részvételétől remélte a külhoni magyarság prob−
lémáinak kezelését. Ezzel szemben a jobboldal döntően a kulturális nemzet intéz−
ményes kapcsolatépítését (nemzeti reintegráció) szorgalmazta és a kisebbségi kér−
dés kezelését helyezte előtérbe a szomszédsági kapcsolatokban. A beszédmódok
után az útkeresés is elvált.
A határon túli magyarság kérdése nagymértékben alárendelődött a magyarorszá−
gi pártpolitikai viszonyoknak. Nem a határon túli magyarok problémái, hanem a hoz−
zájuk való viszony tematizálódik. Ez figyelhető meg azokban az esetekben is, ami−
kor egy−egy a határon túli magyarság ügyében kibontakozott vitát legitimációs célok−
ra használnak fel. Ilyennek tekintjük a magyar–ukrán alapszerződés ügyében Csur−
ka István fellépését, amely az MDF szétszakadásához és a MIÉP létrejöttéhez veze−
tett. Ez feltehetően az alapszerződés−vita nélkül is bekövetkezett volna, de ezt az
ügyet lehetett a határtermelés, a csoportképződés érdekében felhasználni. Hason−
ló volt a helyzet a magyar–román alapszerződés ügyében, amikor Orbán Viktor a kér−
dést történelmi távlatokba emelve, ebben az ügyben teremtette meg az MDF− és a
kisgazda képviselőkkel a Fidesz vezette jobboldal egységét.26
2004−ben Gyurcsány Ferenc a kettős állampolgárságról szóló kampány során,
néhány hónapos miniszterelnökként a baloldal politikai kohézióját hozta létre azzal,
hogy megmutatta képes legyőzni Orbán Viktort. A Fidesszel és a jobboldallal szem−
ben képes felmutatni egy racionális, eljárási, költségvetési kérdéseket végiggondo−
ló megközelítést. Itt is bal−jobb törésvonalként tüntették fel a választást. Hozzátar−
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tozik az igazsághoz, hogy mindkét politikai táboron belül 20−25% körül volt a párt−
szimpátiájukkal szemben szavazók aránya.
A külmagyar kérdésnek a pártpolitikai legitimációs funkciója nem csak a kon−
szenzus lehetőségét gyengítette, hanem a szakpolitikai logika érvényesülését is. A
kérdéskörrel kapcsolatos célok és elvárások java hamis helyzetértékelésből indult
ki, ezért sorozatos politikai kudarcokkal járt és félmegoldásokat hozott. Mivel azon−
ban a magyarországi kormányzati döntések hatása nem a határokon belül csapó−
dott le, a politikai kinyilatkozásoknak nem volt különösebb következménye, ezzel az
egész kérdéskör virtualizálódott. 2002−ig, illetve 2004−ig nem volt a kérdésnek meg−
fogható magyarországi politikai tétje. Ilyen be nem teljesült elvárás volt a szomszé−
dos országokkal szemben az autonómiának természetjogi alapon, a nemzetközi ki−
sebbségvédelmi kötelezettségek alapján elvárt biztosítása, különösen olyan orszá−
gokban, ahol a közigazgatás sem önkormányzati alapon működik. Hasonló cél volt
a nemzetegyesítési retorika, amely eleve nem számolt a regionális különbségekkel
és a szétfejlődéssel. Azonnal a nemzetállami központból (Budapest) fogalmazott
meg elvárásokat a regionális elitek számára. Itt sem a nemzeti közösség együttes
elgondolása a probléma, hanem, hogy nem számolnak azzal, hogy politizálásuk tár−
gya (a magyar nemzet) a különböző országokban élő, rétegzett, regionális, politikai,
társadalmi csoportok és külön érdekek összessége. Az európai uniós csatlakozás−
hoz fűzött remények, különösen a határ menti kapcsolatokban nem voltak jogosu−
latlanok, de ezen túl az adott magyar közösségek hátrányos munkaerő−piaci, regio−
nális helyzetét a csatlakozás önmagában nem írja felül. S az új körülmények között
az esélyegyenlőtlenségek tovább nőhetnek, épp azért, mert hiányoznak az intézmé−
nyi eszközök és a tudás a helyzet kihasználásához. De nem csak Magyarországon
működtek az illúziók. A kettős állampolgárság ügyében a határon túli közvélemény−
ben alakult ki az az elvárás, hogy a magyar állampolgárság kiterjesztése megoldhat−
ja problémáit és csak a népszavazási kudarc után szembesült az anyaországi lehe−
tőségekkel. Ezt követően pedig a nemzeti és a nemzetietlen Magyarország katego−
rizálás került előtérbe és kevésbé a saját kisebbségi−regionális közösség megerősí−
tő felértékelése. Ezek között a célmegjelölések között válik hiteltelenné a kilencve−
nes évek kisebbségvédő−önszerveződő−autonómia programját felváltó szülőföldön
való maradás retorika is. Egyrészt azért, mert a hangoztatott célokhoz – a szülőföld−
ön való maradás társadalmi−gazdasági hátterének megteremtéséhez, illetve a ma−
gyarság létszámcsökkenésének megállításához – Magyarország nem rendelkezik
elégséges eszközökkel. Ráadásul épp abban érdekelt, hogy demográfiai és munka−
erőpiaci gondjait saját kulturális közösségéből származó migránsokkal pótolja. Más−
részt a magyarországi politikai osztály nem jogosult a magyarok lakta területek vé−
delme érdekében bárkit arra kérni vagy abban akadályozni, hogy történelmi kény−
szerhelyzetén a Magyarországra való áttelepüléssel ne próbáljon meg segíteni. Mi−
közben az Európai Uniótól többek között épp ezt a szabadságot és a történelmi le−
maradás felszámolásában való segítségnyújtást várjuk. Mindez ebben az esetben
sem azzal jár, hogy el kellene vetnünk a határon túli magyarok esélyegyenlőtlensé−
gének csökkentését célzó programokat, hanem meg kell találni azokat az intézmé−
nyes pontokat, amelyeken keresztül az adott regionális közösségek önszerveződé−
se a leghatékonyabban segíthető. Ezt pedig nem politikai alkuktól, hanem a jól mű−
ködő projektek teljesítményelvű kiválasztódási mechanizmusától függhet.
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3.2. Magyarország nem tudta politikai szempontból kiaknázni azt az előnyét,
hogy a NATO− és az EU−csatlakozás során a közép− és kelet−európai államok élcsa−
patába tartozott, így különösen az érintett szomszédos államok EU−csatlakozásánál
a magyar kisebbség helyzetére jobban rá tudta volna irányítani a figyelmet. Jól pél−
dázza ezt, hogy bár Magyarország EU−tagként hatással lehetett az unió bővítési po−
litikájára Romániával szemben, Románia anélkül lépett be az Unióba, hogy a sokat
vitatott és egyebek mellett az Európai Parlament által is szorgalmazott romániai ki−
sebbségi törvénytervezetet a román törvényhozás elfogadta volna.
Ennek ellenére Magyarország eredményesen tudta felhívni az EU intézményeinek
figyelmét a vajdasági magyarok elleni atrocitásokra vagy a román csatlakozás során
a kisebbségi jogok törvényi szabályozásának hiányosságaira. Az Európai Parlament−
ben a magyar képviselők több esetben is sikerrel lobbiztak azért, hogy egy−egy Ro−
mániáról vagy Szerbiáról szóló határozatban az ott élő magyar közösség számára
fontos problémák megjelenjenek. Ezek a politikai sikerek azonban csak részlegesek
lehettek, ahogy azt Románia csatlakozásának példája mutatja, a magyar politikai
elit döntési kényszerben egyöntetűen az integrációs célokat helyezte előtérbe, a ki−
sebbségpolitikai célokkal szemben.
Az a meggyőződés vált uralkodóvá, hogy az EU−tagság olyan elsőrendű érdek az
érintett országokban élő magyar kisebbségek számára és a bilaterális kapcsolatok−
ban is, amelyet mindenek felett támogatni kell. Így a magyar parlament egyöntetű−
en támogatta Románia tagságát, annak ellenére is, hogy a magyar kisebbség köve−
teléseinek teljesítésére (pl. kisebbségi törvény elfogadása, magyar tagozatok indí−
tása a Babeş−Bolyai Egyetemen) az EU−csatlakozás idején tett román kormányzati
ígéretek nem teljesültek. Mindez azt mutatja, hogy bár új fórumok nyíltak a magyar
kisebbségek érdekeinek képviseletére, de ezeken keresztül csak közvetett módon
lehet a határon túli magyar kisebbségek jogait érvényesíteni, helyzetét javítani – el−
sősorban az uniós politikákon, az európai integráció nyújtotta előnyökön (pl. hatá−
rok átjárhatósága) keresztül.
Az elmúlt években a fenti változásokkal egy időben újrafogalmazódtak Magyaror−
szág és a kisebbségi magyar közösségek viszonyát meghatározó alapelvek. 1. A ha−
táron túli magyarságért vállalt politikai felelősség bevett politikai alapelvvé vált. A
közép−európai magyar nemzeti kisebbségek együttes kezelése az eltérő adottságok
és az adott országok más−más magyarságpolitikai viszonyai miatt inkább hátráltat−
ja, mintsem segíti a problémák kezelését. A mozaiknemzet metafora után megjelent
a szerződéses nemzet toposz, amely azt közvetíti, hogy mind a nyolc közép−európai
magyar nemzeti kisebbségi csoportnak sajátos viszonya van Magyarországhoz, és
ebből adódóan sajátos kapcsolatokat kell kialakítania a mindenkori magyar kor−
mányzatokkal. Egyben önálló entitásnak is tekinti ezeket. 2. Az autonómiapolitika
tekintetében az egyik nagy változás, hogy négy országban, különböző elnevezéssel
felülről hozták léte a magyar nemzeti tanácsokat (Ausztria, Szlovénia, Horvátország,
Szerbia és Montenegró). Egy másik fontos jelenség, hogy Romániában és Szlováki−
ában a magyar pártok kormányzati részvételének eleve feltétele volt az autonómia−
követelések levétele a napirendről. (Majd amikor az RMDSZ mégis bevitte a kor−
mányprogramba a kisebbségi törvény igényét, abból a kulturális autonómiára vonat−
kozó passzust utasítják el a koalíciós partnerek.) Ezért az autonómiát átértelmezve
a szlovákiai és a romániai magyar politikai elit, egyre gyakrabban, az eddig kormány−
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zati részvétellel elért közigazgatási, önkormányzati, gazdasági pozíciókat és a ma−
gyar nyelvű intézményességet tekinti az autonómia mozaikelemeinek, és nem egy
mindent átfogó kisebbségi statútumban gondolkodik. 3. A védőhatalmi szerep az
alapszerződésekkel sem valósult meg, hiszen a kisebbségi vegyes bizottságok önál−
ló hatáskör nélkül működnek és leginkább csak a problémafelvetésig jutnak el. 4.
A határon túli magyar közösségek politikai egysége és vezetőik legitimitása az utób−
bi öt évben sorra megkérdőjeleződött és ezek a pártok egyre inkább részesei nem
csak az adott ország pártpolitikájának, hanem a magyarországinak is. 5. A határon
túli magyarság intézményrendszere kiépült, de alapvető fenntartási és hatékonysági
gondokkal küzd. Az adott szakpolitikai tevékenység legnagyobb gondja épp ennek az
intézményességnek a sorsa, amely konkrét cselekvési programot igényel.
Ezeknek az alapelveknek az érvényesítésében azonban Magyarországon a politi−
kai pártoknak a megváltozott közép−európai viszonyok ellenére sem sikerült konszen−
zusra jutniuk, s ez az elemzések, javaslatok mellett a fejlesztési tervek, a támoga−
táspolitikai programok, az együttműködési elképzelések sikerét is kockáztatja.

4. A nemzetpolitika hangsúlyváltásai az Európai Unió keretei között
Az uniós csatlakozással megváltozott Magyarország és szomszédainak nemzetközi
helyértéke, gazdasági potenciálja, a kétoldalú kapcsolatok politikai megítélése, az
általában hátrányos helyzetű határrégiók fejlesztési lehetőségei és nem utolsó sor−
ban a kisebbségi magyarság mozgástere. Bár ez utóbbi ma elsősorban a migrációs
mozgásokban jelentkezik és csak másodsorban a magyarlakta települések felzárkó−
zásában.
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3.3. A harmadik nagyon fontos tényező a magyarságpolitika mai értelmezésében a
kisebbségpolitikai partner, a magyar kisebbségi pártelitek megváltozott szerepköre.
Az 1996−tól, ill. 1998−tól működő kormányzati részvétel alapvetően megváltoztatta
ezeknek a politikusoknak a szerepfelfogását. Az addigi magyar, döntően kulturális
érdekképviseleti tevékenységet a regionális és a gazdasági fejlesztési érdekek meg−
jelenítése és az országos, nem csak nemzetiségi kérdésekben való tényleges poli−
tizálás váltotta fel. Ez eleve azokat a politikusokat hozta országosan és a magyar
pártokon belül helyzetbe, akik ehhez megfelelő szakmai felkészültséggel bírtak. A
problémák és a döntések hordereje miatt ezzel együtt az addigi magyar politikai, ide−
ológiai, kulturális hálózatok dominanciáját a regionális gazdasági érdekcsoportok,
vállalkozói hálózatok érdekérvényesítése változtatja meg. Mindez a kisebbségi poli−
tikára két vonatkozásban mindenképp visszahatott. Egyrészt az adott ország politi−
kai−kormányzati munkájában való részvétel mentálisan is megköveteli a hasonulást
a pozsonyi, a belgrádi, a bukaresti politikai kultúrához. S ez visszahat a saját társa−
dalomról alkotott valóságoptikákra és szervezési, politikai módszerekre. Másrészt
az előbbi helyzetváltozásból adódóan az MKP és az RMDSZ meghatározó vezetői kö−
rében a kisebbségpolitika társadalomszervező, alulról építkező, civil, kooperatív
módszereivel szemben a jogi, az adminisztratív intézkedések, a forráselosztás és
−kijárás jelentősége vált meghatározóvá. De ez nem csak szemléletváltással, hanem
a magyar települési önkormányzatok növekvő súlyával és a számukra fontos érdek−
képviselettel magyarázható.
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4.1. Ebben a helyzetben új helyzetértelmezések születtek. A Törzsök Erika vezetésé−
vel az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Intézetében elkészült Szülőföld
Program a regionális gazdaságfejlesztési adottságokat és tapasztalatokat gyűjtötte
össze.27 A pécsi, a győri, a gödöllői és a miskolci régiókutató intézetek segítségével a
Csallóköz, Északnyugat−Erdély és a Székelyföld EU−kompatibilis statisztikai feltárása
zajlik és kistérségi fejlesztési tervei is készülnek.28 Összehasonlító vizsgálatok révén
a Kárpát−medence folyamataiban helyezik el a magyarországi és a külhoni magyar te−
lepülések adottságait.29 Kifejezetten a határon túli magyarság támogatásával kapcso−
latos Európai Unión belüli fejlesztéspolitikáról kezdeményezett vitasorozatot és készít
részletes vizsgálatokat, javaslatokat a Hídvégi Mikó Imre Kutatóintézet Alapítvány.30 A
kormányzat külhoni forráselosztásán belül – a Szülőföld Alapba integrálandó – Apáczai
Csere János Közalapítvány dolgozott ki egy olyan támogatástechnológiát, amely az EU
transznacionális non−profit intézményeivel kompatibilis.31 A határon túli magyar regio−
nális közösségek azonosságtudatát és intézményes működését pedig különböző meg−
közelítésben az MTA Etnikai−nemzeti Kisebbségkutató Intézete monitorizálja.32
4.2. Az Európai Unió politikai kihívásai közül a legfontosabb az Alkotmányszerzõdés
elfogadása. A több nyugat−európai állam által elutasított alkotmányszerződés he−
lyett elfogadott lisszaboni szerződés – ebben helyet kapott az eredeti szerződés ki−
sebbségi jogi vonatkozású mondata – lehetőséget teremt arra, hogy Magyarország−
nak változatlanul fontos érdeke, hogy az integráció értékei között a kisebbségek vé−
delme is megjelenjen. Ez jogi alapot adhat arra, hogy a későbbiekben az unión be−
lül a kisebbségek kultúráinak megőrzése, társadalmi integrációjuk elősegítése, jo−
gaik biztosítása integrációs programként is megjelenjen.
A kulturális sokszínűség megerősítése ellen hat ugyanakkor, hogy Európa több
régi és új tagállamában is az elmúlt években megerősödtek a nemzeti elkülönülés,
a politikai nacionalizmus képviselői. Románia és Bulgária csatlakozásának egyik
eredménye lett, hogy az Európai Parlamentben megalakult az Identitás, hagyomány,
szuverenitás képviselőcsoport, amelynek tagjai között többen az európai integráció
tagadását és a nacionalista bezárkózás álláspontját képviselik.
Ugyancsak kedvezőtlen fejlemény, hogy az Alkotmányszerzõdés francia és hol−
land elutasítása után az integrációs politikákkal szemben több országban is az átfo−
gó értékelvű célok helyett a pragmatikus kormányközi együttműködés támogatása
került előtérbe. Ez azzal is jár, hogy az unió kevésbé lehet képes a tagállamokkal
szemben a közös értékek, így a sokszínűség, az emberi jogok és az európai kultú−
rák védelme terén fellépni. A nemzeti bezárkózás egyik következménye lehet, hogy
uniós szinten is gyengül a nacionalista, a kisebbségellenes politikai erőkkel szem−
beni fellépés. Ilyen politikai fordulat esetén Magyarország – az EU−tagság ellenére –
az eddigieknél is eszköztelenebb lehet a szomszédos országok magyar kisebbsége−
it hátrányosan érintő kormányzati politikák elleni fellépésben.
Sokan bizakodnak abban, hogy az uniós tagság mérsékli a szélsőségesen naci−
onalista, a nyíltan kisebbségellenes politikai kormányzatok hatalomra kerülésének
veszélyeit, de ennek korlátait jól mutatja Robert Fico kormányfő szlovákiai koalíció−
ja. A kétoldalú kapcsolatrendszer nem kerülhető meg, ám némely szomszédos ál−
lammal a kisebbségvédelem területén kialakítható partneri kapcsolat rövid és közép
távon is meglehetősen kétséges.
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E tekintetben az alapszerződéseken túlmutató, új regionális alapzatú kisebbsé−
gi szerződések kidolgozása jöhet számításba. Hiszen Magyarország és a szomszé−
dos államok közötti kapcsolatokban érdemes a határrégiókban való kölcsönös ér−
dekeltségre alapozva átalakítani az együttműködés eddigi kereteit. Az átfogó alap−
szerződések kisebbségpolitikai kudarca után, az EU−tag szomszédokkal olyan meg−
állapodásokra lehetne törekedni, amelyek kölcsönös ösztöndíjprogramokkal, műem−
lékvédelmi megállapodásokkal, kisebbségi intézmények közös állami finanszírozá−
sával a magyar kisebbségi közösségek életképességét, tudáserejét támogatnák.
Az EU meglévő politikáinak befolyásolása fontos lehet, de ennek korlátai világo−
sak: a térségfejlesztésben Magyarországnak csak a határ menti régiók közötti
együttműködésre lehet hatása az érintett tagállammal együttműködésben; a gazda−
sági, az infrastrukturális fejlesztésekben pedig az érintett tagállam jóindulatán és
belátásán múlik a kisebbségek szempontjainak figyelembe vétele. A fent felsorolt
politikai eszközöket és lehetőségeket az EU−n belül Magyarországnak érdemes ki−
használnia. Ezen a téren a nemzeti fejlesztési tervek céljainak összehangolása, sőt
a kisebbségi közösségek társadalmi felzárkóztatásának megjelenítése lehet cél. A
magyar kisebbségi közösségek a többségi társadalmakhoz képest, gazdaságilag,
szociálisan, munkaerőképzésben kedvezőtlenebb helyzetben vannak. Ennek orvos−
lása a szomszédos országok és Magyarország közös érdekévé tehető, az uniós for−
rások ilyen célú felhasználásával.
Magyarországnak fontos szerepe lehet abban, hogy a határon túli magyar közös−
ségek számára átadja tapasztalatait az uniós források megszerzésében, segítse az
EU−s pályázati információk magyar nyelvű elérését, részt vállaljon a magyar kisebb−
ségi civil szervezetek, gazdasági szereplők tájékoztatásában, felkészítésében. A
hétköznapi együttműködés kereteit kell megteremteni az unióban. Ennek elsődle−
ges terepe a képzés, a tájékoztatás hatékony támogatása.
Az EU−n belül a regionális politikák fontos szerepet töltenek be a területi kohézió
megteremtésében. A regionális politikák azonban elsődlegesen tagállami szinten si−
keresek, a tagállamok közötti, ún. határokon átnyúló kezdeményezések szerény
eredményeket hoztak eddig. Magyarország több szomszédos országgal is létreho−
zott eurorégiókat, ám ezek nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, nem tud−
ták a helyi gazdaságot dinamizálni és a régiók közötti együttműködésben, közös
programok kidolgozásában sem hoztak átütő változást. Az unión belül (pl. Interreg−
alapok felhasználásában) érdemes átértékelni a regionális együttműködés perspek−
tíváit, különös tekintettel arra, hogy Magyarországon a területi közigazgatási rend−
szer jelentős átalakulás előtt áll.
Az elmúlt évtizedben egyre nagyobb figyelem jutott az európai cigányság problé−
máinak. Az Európai Bizottság a közép− és kelet−európai államok csatlakozása során
hangsúlyosan kezelte a romákat érintő problémákat. Magyarország számára, mint
olyan állam számára, amely különösen érintett, és amely számára a kisebbségi
ügyek prioritást élveznek, fontos cél lehet, hogy közösségi programok kialakításá−
ban kezdeményező szerepet vállaljon. Olyan sajátos szociális vagy munkaerő−piaci
támogatások kialakításáról lehet szó, amelyek elsősorban a romák társadalmi hely−
zetének jellemzőit veszik figyelembe. Az uniós politikához kapcsolódó fejlesztéspo−
litikában az Adaptatio−M. Kft. vizsgálata alapján azt mondhatjuk, hogy az infrastruk−
túra−fejlesztésben a legnagyobb igény a tudásbeviteli programokra van.33
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4.3. A magyar–magyar kapcsolatokban a szomszéd országokkal való egyeztetések
és megállapodások rendszerének közbeiktatásával biztosíthatja Magyarország és
az adott regionális közösség a magyar anyanyelvi, kulturális, oktatási javakhoz való
egyenlő hozzáférést. Ugyanakkor Magyarországon is biztosítani szükséges a kisebb−
ségi közösségek teljes jogú részvételét a magyar kulturális, oktatási, tudományos
alrendszerekben. Ennek a nemzetközösségi felfogásból kiinduló elvárásnak a meg−
valósításához Magyarország részéről jól körülhatárolt cselekvési, támogatási és fej−
lesztési programokra van szükség.
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4.5. Magyarország uniós csatlakozása úgy történt meg, hogy tisztázatlan és képlé−
keny nemzetpolitikai programok (nemzeti reintegráció, az Európai Unió fejlesztéspo−
litikai elképzeléseihez, eszközeihez fűzött remények, kisebbségvédelmi elvárások,
regionalizmus, autonómiapolitika) keverednek. Ugyanakkor az immár nemzetközi
hátteret kapott pártpolitikai ellentétek felülírják Magyarország uniós és szomszéd−
sági politikáját, miközben gyengül a határon túli magyar pártok országos pozíciója.
4.6. A kisebbségi magyar közösségek Magyarországgal szembeni emancipációs el−
várásai, illetve az unión belüli versenyhelyzetek nem kezelhetők pusztán a határ
menti gazdaság és infrastruktúra fejlesztésével. Ez döntően munkaerő−piaci integrá−
ciót jelent és nem a magyar kisebbségek esélyegyenlőtlenségeit csökkentő intézmé−
nyi problémakezelést.

5. Tendenciák, alternatívák
Az 1989 óta eltelt közel két évtized alatt a magyar nemzetpolitika igen hosszú utat
tett meg saját céljai, érdekei, lehetőségei tisztázásában. A közép−európai mozgás−
tér, a bel− és külpolitikai kontextus és a nemzetállami vagy egyre inkább egyfajta
posztnacionális közeg azonban súlyos akadályokkal torlaszolja el a gyors kibontako−
zás útját. Ezért sem sikerülhetett közös nevezőre jutni sem az alapszerződésekben
kodifikált kisebbségi vonatkozású rendelkezések közös érvényesítésében, sem a
térség államai által bevezetett státustörvények ésszerű alkalmazásában, sem a ha−
tár menti régiók fejlesztését szorgalmazó új programok céljaiban, prioritásaiban.
Mint ahogy jórészt a magyar parlamenti pártok és határon túli híveik, illetve a ma−
gyar kormányok egymásra licitáló magatartása miatt nem vált részévé a magyar kul−
turális stratégiának a magyar kultúra intézményrendszerének integrált fejlesztési
programja sem.34
A hivatalos Magyarország a maga remélhetően ideiglenesen megtorpant moder−
nizációs lendületével, az érzelmi beszédmódot kritikus helyzetekben kimért tónusú,
technokrata stílusra felcserélő kommunikációjával lépten−nyomon a kisebbségi ma−
gyar közösségek fenntartásaiba, nemtetszésébe ütközik. A kisebbségi magyar eli−
tek egyszerre profitálnak a Magyarországgal szemben is elvégezhető öndefiníciós
teljesítményből, miközben a magyarországi kapcsolatrendszereik működési zavarai
könnyen veszélybe sodorhatják eddigi kijárói érdemeivel megerősített otthoni pozí−
cióikat.
A magyar–magyar reláció egyik legizgalmasabb fejleményét kétségkívül a koalíci−
ós kormányzati tapasztalatok kisebbségi magyar társadalmakban történő lecsapó−
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dása jelenti. A tapasztalatok minden ambivalenciája ellenére a koalíciós évek ide−
jén tompult a magyarellenesség mind a három országban, a magyar miniszterek és
más országos, regionális, helyi pozícióba bejutott magyar politikusok, szakértők
megtapasztalták saját országuk lehetőségeit, felelősebbekké váltak, s a kettős
identitásként emlegetett azonosságtudat esetenként politikai programmá kezdett
válni.35 Ez a változás a felelős magyarországi kormányzati tényezőktől és pártpoliti−
kusoktól egyaránt sok tekintetben új megközelítést, új magatartást igényel.
Az uniós bővítés által fokozatosan kiépülő kelet−közép−európai integrált térben a
nemzetállami határok megállító, ellenőrző szerepe megszűnik. A magyar kulturális−
nemzeti közösségnek új viszonyok, minőségükben új kapcsolatrendszerek kialakítá−
sára kellene törekednie. Mindeközben – a kidolgozatlan, a végiggondolatlan ötletek
miatt kialakult nemzetpolitikai ámokfutás mélypontjához, a 2004. december 5−i nép−
szavazáshoz mérve az elmozdulás irányát – érzelmi beszédmód, helyben járó sem−
mittevés és a reformillúziókba menekülés magatartásformái váltak uralkodóvá.
Magyarország határon túli kisebbségpolitikája kormányzati újragondolásának in−
tézményi átalakítással egybekötött 2005–2006. évi periódusában elnehezült, rész−
ben ellehetetlenült a konszenzuskeresés lehetősége az új súlypontok, új célok kije−
lölésében. Pedig a Szülőföld Program első vázlataira viszonylag gyorsan és rugalma−
san át lehetett volna hangszerelni a kapcsolattartás és támogatás előzményeit és
intézményeit.36
A 2006. évi választások nyomán kialakult helyzetben, a rendezetlen, tisztázatlan
fogalmi, intézményi, viszonyok, kapcsolatok közt a második Gyurcsány−kormány erő−
teljes reformlépésekre szánta el magát. Ennek a stratégiai jelentőségűnek mondott
váltásnak a lehetőségeit, kifutását, következményeit nehéz bemérni. A fejlesztési
logika megjelenése kétségkívül időszerű módosítás volt a magyar–magyar kapcso−
latokban. Mindazonáltal a magyar kormányzati részfelelősség speciális határon túli
magyar vonzatait azonban aligha lehet új, elkerülhető feszültségek keltése nélkül a
versenyszférára jellemző módszerekkel kezelni. Valószínűleg olyan vegyes, hibrid
modell kialakulásában kell még jó ideig gondolkodni, amely a nemzeti és a regioná−
lis fejlesztési programok filozófiájából minél többet megpróbál adaptálni, hasznosí−
tani, miközben a kulturális, az oktatási, az egyházi, a civil szórványszféra fejleszté−
si megközelítésben eleve esélytelen szegmenseit racionális, az érintet állam költ−
ségvetési forrásaival is számoló támogatási rendszerekben lehet támogatni. A kor−
rekciós lépések iránya azt jelzi, hogy a kinti magyar világ rendelkezik már elegendő
érdekérvényesítő képességgel ahhoz, hogy saját érdekeit az ilyen kiélezett helyze−
tekben is érvényesíteni tudja.
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NÁNDOR BÁRDI – LÁSZLÓ SZARKA
CHANGES IN THE RELATIONS BETWEEN HUNGARY AND THE HUNGARIAN MINORITIES. MINORITY
POLICY IN CENTRAL EUROPE AFTER EU−ENLARGEMENT
The authors deal with the creation of relationship of minority Hungarians living
in Hungary and in the neighbouring countries, mainly in connection to the dis−
putes of Hungarian national and supporting policy in the 1990s. The bac−
kground of their topic was given by the elaboration of the part of the new stra−
tegy of national consciousness and national politics pertaining to foreign affa−
irs initiated by the Ministry of Foreign Affairs.
The study clears up the characteristics of Hungarian national consciousness,
outlines the changes of Hungarian national politics and the policy of Hungari−
ans of the last years.

