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Magyarnak lenni. Mit is jelent? Nemcsak nemzetiségi kérdés, nemcsak egy állapot – magyarnak 

lenni  egy  életérzés.  Ez  az,  amitől  megdobban  a  szív  és  megremeg  a  lélek,  ha  fennszóval,  együtt 

énekelhetjük a Himnuszt. Ez az a név, amire büszkén kihúzhatom magam, még akkor is, ha napjainkban 

oly sokan mocskolják, szennyezik, fúrják. Magyarnak lenni nem más, mint őrt állni, és ha kell állni az 

ütéseket tudva – előttünk a szebb jövő.

Magyarnak lenni – határon túl  még ennél is többet jelent.  Ha kijelentem: magyar vagyok, ezzel 

kijelentem, hogy tartozom valahová, hogy nem vagyok egyedül a világon, bárhol legyek is és bárkik is 

vegyenek körül, mégis valahol vannak még olyanok, mint én, vannak magyarok.

Ennek a megfoghatatlan és behatárolhatatlan érzésnek hivatalos formáját,  azaz az állampolgárság 

megszerzésének  lehetőségét  kaptuk  most  meg.  Épp  1  évvel  ezelőtt,  tavaly  itt  Önökkel,  gyászos 

megemlékezés helyett együtt örülhettünk – gyógyulnak a trianoni sebek– a magyar nemzet újra egy lesz.

Ez a lehetőség felbecsülhetetlen értékkel bír nemzettársaim számára. Főként az idősebb generáció, 

akiknek a magyar  állampolgárság  nemcsak formai  kérdés,  hanem egy álmuk,  egy vágyódásuk valami 

jobb,  valami  elérhetetlen  után  – ez teljesült  most.  Olyan jó  látni  a  nagymamák arcán  a  boldogságot, 

amikor gyermeki örömmel suttogják – képzeljétek, megint magyarok lettünk.

Persze mindez nem ilyen mesébe illően idilli és szép, hisz mi sem egy Grimm álomvilágában élünk, 

mindennek vannak nehézségei és árnyoldalai is.

Mai napon az elszakadás helyett a lélekben és papíron újraegyesülés, azaz a kettős állampolgárságról 

kellene beszélnem. A téma kimeríthetetlen, a hírek, élmények, tapasztalatok változók. Lehetne ezt napokig 

ecsetelni,  vitát  nyitni  róla,  vagy – és  időnk korlátai  miatt  ez  utóbbihoz  folyamodnék:  tőmondatokban 

összefoglalni. 

Magyar állampolgárságot minden magyarnak – a szándék szép, a cél nemes. Ehhez ragaszkodik is 

sok, nemzetünk határon túl rekedt fia és lánya Kárpátalján is – annak ellenére is, ha ez alkotmányellenes, 

annak ellenére is, ha ezt nem nézik jó szemmel, annak ellenére is, ha az érdekelt szervek ebből jó üzletet  

csináltak.

Nézzük az árnyoldalt: 

Az ukrán állam alkotmánya kimondja, hogy az ország minden lakosának csak egy állampolgársága 

lehet. Tehát a kettős állampolgárság alkotmányellenes. Bizonyos politikai csoportok megpróbálnak ebből 

a helyzetből mesterséges nemzetiségi konfliktust szítani – már próbáltak párszor, ahogyan hallhattuk a 

hírekben – főként a vereckei emlékmű körüli botrányokból, de nem sikerül nekik – Kárpátalján túl rég él 
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együtt a ruszin és a magyar – hisz már Rákóczi is kijelentette róluk: Gens Fidelissima – egy ezer éves 

kapcsolatot a koncon acsarkodó urak akkor sem dönthettek, most sem dönthetnek romba.

Szeparálódik  a  magyar  –  önálló  államot  akarnak,  el  akarnak  szakadni  –  sugallják  bizonyos 

sajtóhírek, melyek korántsem tudósítanak, sokkal inkább politikai érdekeket szolgálnak ki és mindaz, aki 

nem tájékozódik kellőképpen, aki hisz a sajtónak, rosszallja ezt.

További  probléma  –  amint  már  fentebb  említettem  –  az  üzletpolitika.  A  határ  menti  régióban 

ugrásszerűen  növekedtek  meg  az  árak  az  állampolgárság  igényléséhez  szükséges  dokumentumokra  a 

levéltárakban, az anyakönyvi hivatalokban, és természetesen a fordítóirodákban. Húzzunk le annyi bőrt, 

ahányat csak lehet, arról aki magyar akar lenni papíron is.  Szegény öregek pedig több havi nyugdíjukat 

fizetik ki – mert ha magyarnak születtek, magyarként akarnak meghalni.

A jó hír:

Az  alkotmány  arról  nem  szól,  hogy  milyen  jogi  szankciók  lépnek  életbe  az  állampolgárságra 

vonatkozó szabályt  megsértő  személlyel  szemben.  A kormány hallgat,  az  államfő nem nyilatkozik.  S 

ahogy azt a jó öreg magyar mondás tartja – hallgatás beleegyezés.

Tévedés  ne  essék,  nem jótékonyságból,  de  még  csak  nem is  önzetlen  szeretetből  tesznek  ilyen 

engedményeket nekünk. Ennek sokkal mélyebb és komolyabb politikai okai vannak. 

Elsősorban  azt  említeném  meg,  hogy  most  csak  –  és  itt  a  „csak”  idézőjelbe  téve  –  150  ezer 

magyarról van szó, akik az ország lakosságának hozzávetőlegesen 3%-át alkotják. Ezzel szemben az orosz 

etnikum ennek több mint tízszerese, azaz meghaladja a 30%-ot. Az oroszajkú lakosság döntő többsége 

szintén  rendelkezik  saját  nemzetiségének  megfelelő  állampolgársággal.  E  mellett  az  országból 

elvándorolt,  emigrált  ukránok  is  megtartották  régi  állampolgárságukat.  Így  ha  megbolygatnák  ezt  a 

kérdést,  nem 3%-ot,  hanem valószínűleg  közel  a  lakosság felét  érintené  fájón ez a  téma.  (Zárójelben 

megjegyzem, hogy egyeseket ez sem rettent vissza attól, hogy kijelentse: igen, van rá precedens, de azért a 

magyaroknak ne adjuk meg ezt a jogot.)

Ukrajna – mint hajó a háborgó tengeren – csapong az érdekek tengerén hol az Európai Unió, hol 

Oroszország felé félúton. De szerencsénkre egyik oldalról sem támogatják egyelőre ennek a problémának 

a felszínre hozatalát.

Persze terjednek rémhírek is, állítják azt tőlem tanultabbak, hogy az ukrán titkosszolgálat megfigyeli 

az állampolgárságért folyamodókat, hogy később büntethessen. Próbálták visszarettenteni az embereket 

elhatározásuktól  azzal,  hogy  ha  rendelkeznek  több  állampolgársággal  is,  akkor  nem rendelkezhetnek 

vagyonnal – azaz földdel és ingatlannal az országon belül – ez azonban már túlmutat a két szomszédos 

ország ügyén és nemzetközi akadályai vannak. A sajtó információi is erősen eltérnek – egyik nap még 

tolongó sorokról, másnap csekély érdeklődésről számolnak be.
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Tehát: a kormány hallgat, az államfő nem nyilatkozik – mi pedig a szélcsendben cselekszünk. És 

sem a fenyegetés, sem a sajtóhíresztelés, sem más egyéb nem rettenthet el – jelentem, kitartunk, és jövünk 

– HAZA.
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