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1. A kutatás előzményei, problémafelvetés 

Az állampolgársági tanulmányok irodalma az elmúlt években felvetette annak 

lehetőségét, hogy az állampolgárság intézménye és tartalma az illiberális politikai 

berendezkedés elterjedésével átalakulhat. A dolgozatban ezt a jelenséget vizsgálom, de nem 

csupán arra mutatok rá, hogy Magyarország illiberális fordulata megváltoztatta a magyar 

állampolgárság intézményét, hanem arra keresem a választ, hogy pontosan hogyan, milyen 

mechanizmus szerint történik ez az átalakulás. A dolgozat továbbá vizsgálja, hogy ennek 

milyen következményei vannak abban az erdélyi magyar kisebbégi közösségben, melyet 

leginkább érint a magyarországi állampolgársági politika. Az állampolgárság fogalmának és 

tartalmának átalakításának részesei az általam vizsgált erdélyi szervezetek, melyek szerepe 

Romániában álláspontom szerint részben a kedvezményes honostáshoz kapcsolódó 

tevékenységük következményeként radikálisan megváltozik. A doktori dolgozat feltevése, 

hogy az elemzett erdélyi magyar szervezetek érdekérvényesítő képessége csökkent az 

állampolgárság határon túli kiterjesztésével és a magyar kormány beavatkozásai által. A kutatás 

során négy szervezetet vizsgálok, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsot (EMNT), illetve a 

kapcsolódó romániai politikai pártot, az Erdélyi Magyar Néppártot (EMNP), továbbá a 

legjelentősebb romániai magyar pártot a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget (RMDSZ) 

és társzervezetét, az Eurotrans Alapítványt.  

A kutatás kiindulópontja az a nemzetpolitikai váltás, mely 2010-ben, a Fidesz-KDNP 

kormány létrejöttét követő első napokban vette kezdetét. Ennek első lépése az állampolgársági 

törvény módosítása, mely eltávolította a helyben lakás követelményét a már korábban is 

kedvezményes honosítási eljárást kérelmezhető határon túli magyarok körében. Ezt követte a 

Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvény, majd az Alaptörvény elfogadása, 

amely nem csak nemzeti felelőségi klauzulájában ír elő aktívabb cselekvést a határon túli 

magyarok vonatkozásában, de már a Nemzeti Hitvallás című preambulumában is meghatározza 

az alkotmányos nemzetfogalmat. A korábbi Alkotmány politikai nemzetfelfogását ezzel egy 

kulturális-etnikai alapú nemzetkoncepció váltotta fel. E lépéseket követte 2011-ben a választási 

rendszer átalakítása, mely kiterjesztette a választójogot azokra az állampolgárokra is, akik nem 

rendelkeznek magyarországi lakóhellyel.  

Erdély területén az állampolgársági ügyintézésre létrehoztak egy önálló 

intézményrendszert, mely az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a magyar állam 

megállapodásán alapul. A civil szervezet és az Igazságügyi Minisztérium megállapodása 
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értelmében az EMNT végzi az állampolgársági ügyintézéssel kapcsolatos tennivalókat, és 

létrehozza az ezeket végrehajtó irodákat, az úgy nevezett Demokrácia Központokat. Ezekről 

kimutatható, hogy egyértelmű kapcsolatban állnak a magyarországi kormánypártokhoz lojális 

romániai magyar párttal, a szintén 2010 decemberében létrejött Erdélyi Magyar Néppárttal.  

A választójog kiterjesztése a lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgárok 

számára további feladatot adott az intézményeknek. A választásokon való részvételt megelőzi 

ugyanis az úgynevezett „Nemzeti Regiszterbe” történő regisztráció, mely magyarországi 

lakóhellyel nem rendelkezők számára nem automatikus. A regisztrációban az említett civil 

szervezet és párt munkatársai aktívan részt vesznek. 

2015-ben, a magyarországi kormánypártokkal való kiegyezést követően az RMDSZ és 

az ahhoz köthető Eurotrans Alapítvány is csatlakozott a honosítási ügyintézéshez, illetve a 

regisztrációs és szavazatgyűjtő tevékenységhez. A közeledés annak fényében magyarázatra 

szorul, hogy korábban a magyar kormány éppen azért támogatta az EMNP-t, hogy az az 

RMDSZ ellenpontjaként működjön Erdélyben.  

Az Eurotrans Alapítvány egy 2004 óta működő civil szervezet, melynek vezetői mások 

mellett az RMDSZ politikusai. Az alapítvány “kiemelt célja a régiók közötti, hazai és 

nemzetközi, határokon átívelő, valamint az eurórégiók keretein belül folytatott együttműködés 

ösztönzése, és a fejlődő régiók részvétele az Európai struktúrákban és szervezetekben, közös 

projektek megvalósítása érdekében.”1 Az Alapítvány weboldala szerint a honosítási 

tevékenységük ezekhez a célokhoz illeszkedik. Kevés korábbi adat érhető el a szervezetről, 

mivel a magyar kormánnyal kötött 2015. évi megállapodás óta minden online felületet 

újrastrukturáltak. Az Eurotrans és RMDSZ esetében a két szervezet közötti egybefonódás még 

egyértelműbb, mint az EMNT és EMNP esetében, mivel az Eurotrans alapítvány gyakorlatilag 

nem rendelkezik önálló kommunikációs stratégiával, illetve más az RMDSZ-től független 

tevékenységgel.  

Más szerzők korábban mélységében tárgyalták, hogy a romániai politikai térben, az 

etnikai pártok érdekérvényesítése hogyan változik.2 2015-re megszületik az irodalomban az a 

                                                 
1 “Eurotrans Alapítvány Bemutatkozás,” 2018, http://eurotransalapitvany.ro/rolunk/. 
2 Tamás Kiss, “Nemzetdiskurzusok hálójában. Az állampolgárság-politika, mint a magyar nemzetre vonatkozó klasszifikációs 
küzdelem epizódja és eszköze,” Magyar Kisebbség, no. 3 (2013); Tamás Kiss, “Increasing Marginality, Ethnic Parallelism and 
Asymmetric Accommodation. Social and Political Processes Concerning the Hungarian Community of Transylvania,” 
Minority Studies, no. 18 (2015): 33–69; Tamás Kiss, “Marginalizáció, etnikai párhuzamosság és aszimmetrikus akkomodáció. 
Az erdélyi magyar közösséget érintő társadalmi és politikai folyamatok,” Magyar Kisebbség 20, no. 1–2 (2015): 30–64; Tamás 
Kiss, “Beyond the Ethnic Vote: Shifting Determinants of the Electoral Behavior of Transylvanian Hungarians,” Problems of 
Post-Communism 0, no. 0 (June 29, 2017): 1–17, https://doi.org/10.1080/10758216.2017.1336422; Nándor Bárdi, Csilla 
Fedinec, and László Szarka, eds., Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century (East European Monographs, 
2011); Nándor Bárdi, “Different Images of the Future of the Hungarian Communities in Neighbouring Countries, 1989–2012,” 
European Review 21, no. 4 (October 2013): 530–52, https://doi.org/10.1017/S1062798713000525; István Gergő Székely, “Az 
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konszenzus, hogy a területi államon belül csökken e szervezetek érdekérvényesítő képessége.3 

Ez az elemzésük alapján annak tudható be, hogy a romániai politikai tér átrendeződésének 

eredményeképpen az RMDSZ háttérbe szorul, veszít a romániai pártokkal szembeni 

alkupozíciójából. Az is ezt mutatja, hogy a korábbiaktól eltérően sem 2009-ben, sem 2012-ben 

nem sikerült koalíciós partnerként kormányzati szerepet vállalnia.4 

Mindez a párt politikai stratégiáinak átalakításához vezet és a továbbiakban elsősorban 

(ellentétben az ezt megelőző társadalomépítő tevékenységükkel) a parlamenti pozíciójuk 

fenntartására és megerősítésére törekednek. Ennek eredményeképpen a korábban kialakított 

kisebbségi magyar közösség intézményrendszerét szervező tevékenységük háttérbe szorul.5 Az 

RMDSZ mint koalíciós partner a romániai többségi politikai intézményekben különböző alkuk 

eredményeiképpen tudta képviselni a magyar közösség érdekeit. Mindez azonban egy 

aszimmetrikus politikai berendezkedésnek volt köszönhető, melyben az RMDSZ képes volt 

különböző közvetlen juttatásokat kialkudni a kisebbségi magyar közösség számára, azonban az 

alkupozíciója ahhoz már nem volt elég erős, hogy jelentősebb közpolitikai változtatásokat 

(például az anyanyelv-használat vagy az autonómia intézményesítése) harcoljon ki. Salat 

szerint mindez ahhoz vezet, hogy „egyre többen vonják le a következtetést, hogy a Romániába 

szakadt magyar kisebbségnek nincs esélye megnyugtató módon rendezni viszonyát a román 

állammal, ezért alternatívákban kell gondolkozni.”6 Ez az alternatíva a magyar államra 

támaszkodás, melynek lehetőségét a magyar állampolgárság kiterjesztése és az általam elemzett 

intézményrendszer kialakítása biztosította. Az a tény, hogy 2015-ben az RMDSZ is 

megállapodást köt a magyar kormánnyal és csatlakozik az állampolgársági ügyintézéshez 

szoros kapcsolatban van a romániai politikai térben bekövetkezett érdekérvényesítési 

képességének csökkenésével. Az értekezésben nem tárgyalom részleteiben, hogy a 

magyarországi politikai közösség kiterjesztését követően, milyen hatással vannak a szervezetek 

tevékenységére a romániai politikai események. 

                                                 
Erdélyi Magyar Néppárt és az erdélyi magyar pártrendszer jövője. Hozzászólás Toró T. Tibor és Toró Tibor vitaindítójához,” 
Magyar Kisebbség 59–60, no. 1–2 (2011): 97–121. 
3 Kiss Tamás, Barna Gergő, and Székely István Gergő, “A társadalomépítéstől a klientúra-építésig. Az RMDSZ és a magyar 
választók közötti kapcsolódás átalakulása,” Magyar Kisebbség 68, no. 2 (2013): 7–40; Levente Salat, “Az RMDSZ 25 éve - a 
célok tükrében,” Magyar Kisebbség 20, no. 1–2 (2015): 9–29. 
4 Kiss, Barna, and Székely, “A társadalomépítéstől a klientúra-építésig. Az RMDSZ és a magyar választók közötti kapcsolódás 
átalakulása,” 26. 
5 Ezen intézményrendszer ’90-es évekbeli kialakításáról és sajátosságairól lásd Nándor Bárdi and Tamás Kiss, “Minority 
Political Agency in Historical Perspective: Periodization and Key Problems,” in Unequal Accommodation of Minority Rights: 
Hungarians in Transylvania, ed. Tamás Kiss et al., Palgrave Politics of Identity and Citizenship Series (Cham: Springer 
International Publishing, 2018), 37–70, https://doi.org/10.1007/978-3-319-78893-7_2; Tamás Kiss, Tibor Toró, and István 
Gergő Székely, “Unequal Accommodation: An Institutionalist Analysis of Ethnic Claim-Making and Bargaining,” in Unequal 
Accommodation of Minority Rights: Hungarians in Transylvania, ed. Tamás Kiss et al., Palgrave Politics of Identity and 
Citizenship Series (Cham: Springer International Publishing, 2018), 71–165, https://doi.org/10.1007/978-3-319-78893-7_3. 
6 Salat, “Az RMDSZ 25 éve - a célok tükrében,” 27. 
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Az értekezés kutatási kérdését az állampolgárság intézményének változása és ennek 

következményei kapcsán vizsgálom az erdélyi esettanulmány keretében. A kutatás arra mutat 

rá, hogy a magyar állampolgársági politika az állampolgárság egy illiberális koncepcióját 

valósítja meg. Elemzésem tehát az illiberális állampolgárság intézményének bemutatásával 

rávilágít arra, hogy az állampolgárság kiterjesztése révén a magyar kormány egy folyamatosan 

alakítható kapcsolatot tart fent az erdélyi magyar állampolgárokkal. A dolgozatban az ezt a 

kapcsolatot fenntartó, közvetítő intézményrendszernek sajátosságait, illetve a kapcsolat 

működési mechanizmusát tárom fel. Így a négy szervezet szisztematikus vizsgálatán keresztül 

azt rekonstruálom, hogy az illiberális állampolgárság erdélyi megvalósítása milyen 

következményekkel jár.  

 Az erdélyi esettanulmánnyal azt a folyamatot írom le, ahogy az illiberalizmussal 

összefüggésben, az állampolgársági politikák által az erdélyi civil és politikai szervezetek a 

magyar kormánytól függő helyzetbe kerülnek. Ezáltal a romániai politikai közösségben 

betöltött szerepük megváltozik, a magyar kisebbségi közösség képviselőiként történő 

érdekérvényesítési képességük jelentősen csökken. Így az értekezés Magyarország illiberális 

fordulatáról szóló irodalomra is támaszkodik, és ezzel összefüggésben bemutatja, hogy az 

illiberalizmus eredményeképpen egy új típusú állampolgársági koncepció jött létre. Ez az 

állampolgárságot már nem csupán mint az egyén és állam kapcsolatát veszi figyelembe, hanem 

az állampolgárság intézményét úgy alakítja át, hogy egy közbenső intézményrendszer 

segítségével ezt a kapcsolatot irányítani és folyamatosan alakítani tudja. Az erdélyi 

esettanulmány ennek a közvetítő intézményrendszernek a sajátosságait mutatja be. Az értekezés 

így az erdélyi esettanulmányon keresztül vázolja fel az illiberalizmus állampolgárságképét. 

 

2. Követett módszertan 

Annak érdekében, hogy igazoljam, hogy az állampolgárság kiterjesztésének 

következményeként valóban bekövetkezik a szervezetek érdekérvényesítési képességének 

csökkenése, az adattrianguláció segítségével gyűjtött adatok több módszerű elemzését végzem 

el. A szervezetek saját célkitűzéseit tartalmazó dokumentumaikat gyűjtöttem össze, melyek 

álláspontom szerint meghatározzák, hogy mik azok a legfontosabb feladatok, melyeket a 

magyar kisebbségi közösség tagjainak érdekeit érvényesítendő végre kell hajtaniuk. Majd a 

kommunikációs stratégiáik elemzésével azt mutatom be, hogy mindezen feladatok végrehajtása 

megjelenik-e a szervezetek diskurzusaiban is. Az adattrianguláció harmadik elemével pedig a 
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szervezetek intézményi kapcsolatainak változásáról gyűjtöttem információkat. Az 

adattrianguláció lehetővé tette, hogy több forrásból gyűjtött adatok vizsgálatával támasszam alá 

feltevésemet a 2010-es és 2018-as magyarországi választások közötti időszakra vonatkozóan.  

A kutatás érvényességének növelése érdekében az eltérő módon feltárt adatokat azok 

sajátosságainak leginkább megfelelő módszerrel elemzem. A dokumentumok esetében 

tartalomelemzéssel azonosítom, hogy melyek a legfontosabb célkitűzések, amelyeket a 

szervezetek képviselni szándékoznak, illetve azt, hogy hogyan határozzák meg a politikai 

közösséget, amelynek érdekében tevékenységeiket végzik. A kommunikációs stratégiákat 

diskurzuselemzéssel vizsgálom. Első lépésként felmérem, hogy a magyar miniszterelnök 

nyilatkozataiban milyen politikai közösség koncepció jelenik meg. Ezután megvizsgálom, hogy 

az erdélyi szervezetek, közleményeikben, milyen módon szólítják meg az erdélyi magyar 

kisebbségi közösség tagjait, megjelennek-e a magyar miniszterelnök diskurzusának egyes 

elemei, igazodnak-e ahhoz, azonos politikai közösség-koncepciót használnak-e. Végül pedig az 

intézményi kapcsolatok konceptuális elemzését végzem el a diaszpórakutatás eszköztárára 

támaszkodva. A konceptuális elemzés a szervezetek erdélyi politikai térben betöltött 

szerepének vizsgálatát teszi lehetővé projektjeik és kapcsolatrendszereik feltérképezésével. 

Ennek segítségével demonstrálom, hogy a magyarországi befolyás nem csupán a szervezetek 

érdekérvényesítési tevékenységének változásához vezet, de kapcsolatrendszereiken keresztül 

egyéb társadalmi szereplőkre is hatással van. 

3. Új eredmények 

Az értekezés a kiterjesztett magyarországi politikai közösség egy szegmenséről, a 

határon túli magyar közösség intézményrendszerének szerepéről tájékoztat. A magyarországi 

illiberális fordulat eredménye, hogy az állampolgárság határon túli kiterjesztése, illetve a 

választójog biztosítása lakóhellyel nem rendelkező állampolgárok számára végeredményben az 

illiberális berendezkedés egyik közvetítő elemévé válik. Az illiberális államok esetében, így 

Magyarországon is, az intézmények függő helyzetben tartása természetes velejárója az e fajta 

politikai berendezkedés fenntartásának, legitimitás (illetve annak látszatának) biztosításának. 

Az erdélyi intézményrendszer vizsgálata így egyrészt arra mutat rá, hogy ez a függő viszony, 

milyen következményekkel jár a határon túli kisebbség területi államon belüli pozíciója 

tekintetében, illetve rávilágít arra a mechanizmusra is, ahogy az illiberális kormány a saját 

hatalmának erősítéséhez hogyan építi ki a klientelisztikus infrastruktúrát. 
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Az intézményrendszer szisztematikus vizsgálatával bemutatom az illiberalizmus 

állampolgárságképét, illetve azt, hogy ez milyen módon jön létre. Rámutatok arra a 

mechanizmusra, melyben ez az állampolgárság koncepció érvényesül, mégpedig a magyar 

állam befolyása alatt működő szervezetek tevékenységén keresztül. Ahogy arra felhívom a 

figyelmet a dolgozatban, az állampolgárság kiterjesztése óta többen foglalkoznak annak az 

erdélyi magyarok közösségére gyakorolt hatásával. Azonban ezek az elemzések figyelmen 

kívül hagyják azt a tényt, hogy a liberális alkotmányosság paradigmájában többé nem 

értelmezhetők az ilyen típusú állampolgárság következményei. Mások, akik figyelembe veszik 

az illiberális állampolgárság sajátosságait viszont nem foglalkoznak azzal, hogy ezek az állami 

politikák már nem csupán az egyén és állam viszonyában értelmezendők, hanem alakításukban 

részt vesz egy közbenső intézményrendszer is, mely irányítását az illiberális állam végzi. Az 

értekezés megközelítéséhez közel álló diaszpórakutatás, mely ugyan hasonló módon számba 

veszi az intézmények szerepét, nem olyan nemzeti közösségekkel foglalkozik, melyet a 

dolgozatban vizsgálok. 

Kutatásom alapján bebizonyosodott, hogy a szervezetek elsősorban területi politikai 

érdekeket fogalmaznak meg, azaz Erdély területére vonatkozó intézkedéseket, terveket 

vázolnak fel, melyek tekintetében az erdélyi magyar közösség tagjait leggyakrabban mint külön 

politikai közösséget kezelik. Kezdetben a romániai politikai közösség tagjaiként, majd egyre 

inkább az erdélyi politikai közösség tagjaiként azonosítják az erdélyi magyarokat ezekben a 

dokumentumokban, csupán 2010 után, a magyarországi kormányváltást követően jelenik meg 

a közös (Magyarország és Erdély) politikai közösség gondolata, viszont ezt követően is inkább 

a területi, erdélyi politikai érdekeket hangsúlyozzák. 

A kommunikációs stratégiák elemzésével aztán megvizsgálom, hogy az Orbán Viktor 

által teremtett magyarországi politikai közösségre vonatkozó diskurzus mennyiben jelenik meg 

az erdélyi szervezetek közleményeiben. Az állapítható meg, hogy 2010 után az EMNT/EMNP, 

majd 2015 után az RMDSZ/Eurotrans esetében egyre hangsúlyosabb a kiterjesztett 

magyarországi politikai közösségre utalás. A szervezetek az erdélyi magyarokat mint a 

magyarországi közös politikai közösség tagjait szólítják meg. Ez ellentmond a 

dokumentumaikban megfogalmazott céloknak, hiszen már nem az erdélyi politikai közösség 

van a középpontban, hanem egyre jellemzőbb módon a magyarországi politikai akarat 

kifejeződése figyelhető meg az erdélyi szervezetek közleményeiben. A dolgozatban elvégzem 

annak ellenőrzését is, hogy csak a magyarországi politikai események kapcsán jelenik-e meg 

ilyen határozottan a magyarországi politikai közösségen belüli tagság koncepciója. A 

szervezetek romániai politikai események kapcsán is használják ennek a tagságának a 
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kifejezését, azonban ekkor továbbra is inkább az erdélyi politikai közösségre való hivatkozás 

jellemzőbb. Viszont itt is megfigyelhető, hogy 2010, illetve 2015 után megjelenik a 

magyarországi politikai közösségen belüli tagság koncepciója. Mégpedig a szervezetek 

egymáshoz való viszonyának megfelelően. Az RMDSZ-szel szemben többször 

megfogalmazódott az a kritika, hogy túlzottan a román államra támaszkodnak politikájukban.7 

Erre reakcióként értékelhető, hogy a magyar kormányhoz való közeledés eredményeképpen 

romániai politikai események kapcsán magyar nyelvű nyilatkozataikban is használják a 

magyarországi politikai közösségen belüli tagság koncepcióját. Míg az EMNP kapcsán éppen 

az merült fel, hogy túlzottan a magyarországi politikától függenek, náluk a romániai politikai 

eseményekkel kapcsolatos közleményeikben inkább az erdélyi politikai közösségre való 

hivatkozás jelenik meg. A román nyelvű közlemények vizsgálata arra is rámutat, hogy a román 

közvélemény irányába az RMDSZ egyáltalán nem, és az EMNP is nagyon kis mértékben 

használja a magyarországi politikai közösségen belüli tagságra hivatkozást. Mindez felveti 

annak a lehetőségét, hogy a szervezetek kommunikációjukban a többségi társadalommal 

szemben más diskurzusokat teremtenek. Azonban ez nem gyengíti azt az érvelésemet, hogy a 

magyar kisebbségi közösség tagjait érintő tevékenységük a kiterjesztett magyarországi politikai 

közösségen belüli tagság által módosított politikai térben megváltozott. Az a feltevés, hogy 

esetleg a romániai politikai közösségen belül más politikát képviselnek, mint a kisebbségi 

közösségek tagjait közvetlenül informáló politikájuk, további vizsgálatot érdemelne, azonban 

nem tartozik közvetlenül a kutatási kérdésemhez. 

A szervezetek hétköznapi tevékenységének vizsgálatát nem csupán a saját magukról 

közvetített információkra támaszkodva végzem, hanem elemzem azokat a 

kapcsolatrendszereket is, melyekben a szervezetek részt vesznek. Ezekre szintén hatással van a 

magyarországi politika erdélyi térnyerése. A diaszpórakutatások irodalmára támaszkodva 

vizsgálom azt a konceptuális társadalmi és politikai teret, melyben a szervezetek érvényesülnek 

és arra jutok, hogy a magyar állampolgárság és a kapcsolódó választójog kiterjesztésének 

következményeként az általam elemzett szervezetek hatást gyakorolnak egyéb erdélyi 

szereplőkre, így a magyarországi befolyás közvetett módon megjelenik más erdélyi szervezetek 

tevékenységében is. Az EMNT, EMNP, RMDSZ és Eurotrans szervezetek konceptualizálása 

mint transznacionális társadalmi mozgalmak lehetőséget teremt arra, hogy értelmezhetővé 

váljon hogyan alakítják az erdélyi társadalmi és politikai teret. A politikai pártok és 

                                                 
7 Tamás Kiss and István Gergő Székely, “Shifting Linkages in Ethnic Mobilization: The Case of RMDSZ and the Hungarians 
in Transylvania,” Nationalities Papers 44, no. 4 (2016): 598; Kiss, Toró, and Székely, “Unequal Accommodation.” 
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alapítványaik egyes projektjeinek elemzésével így felvázolom, ahogy a szervezetek cselekvési 

stratégiáit és kapcsolatrendszereit is áthatja a magyarországi befolyás. 

Így az értekezésben rámutatok arra, hogy a magyar állam befolyást gyakorol egy másik 

állam területén. Korábban a szervezetek csupán a romániai politikai térben voltak 

értelmezhetők, tevékenységeik egyértelműen az etnikai pártokra jellemző módon alakultak, a 

civil szervezetekkel együttesen több-kevesebb sikerrel ugyan, de a kisebbségi magyar közösség 

érdekeit érvényesítendő jártak el a romániai politika által biztosított intézményrendszer keretein 

belül. Az által, hogy a szervezetek a magyarországi politika végrehajtóivá válnak, ez a korábbi 

pozíciójuk gyengült. A kommunikációs stratégiák és a szervezetek projektjeinek elemzése 

együttesen rámutat arra, hogy ebben az új politikai térben már nem a dokumentumaikban 

meghatározott érdekeket képviselik, hanem a magyarországi politika részeseiként, annak 

végrehajtásában vesznek részt. Az erdélyi magyar közösség mint kisebbségi közösség tagjainak 

érdekeit egyre kevésbé érvényesítik, rájuk ebben a kiterjesztett magyarországi politikai 

közösségben mint magyar állampolgárokra tekintenek. Ez háttérbe szorítja annak lehetőségét, 

hogy a területi államon belül továbbra is kisebbségi pozícióban élő magyarok közösségét tudják 

képviselni. Amennyiben azok a szervezetek, melyek explicit módon feladatul tűzték ki az adott 

közösség érdekeinek érvényesítését a magyarországi befolyás hatására nem tekintenek minden 

esetben kisebbségi közösségként az erdélyi magyarokra, akkor nem beszélhetünk sikeres 

etnikai politizálásról, sikeres kisebbségpolitikai törekvésekről. Az erdélyi magyar kisebbségi 

közösség tagjainak magyar állampolgárként való kezelése így nem vezethet sikeres 

érdekérvényesítéshez sem a területi államban, sem az anyaállamban, különösen nem egy, az 

egyenlőség elveit nem megvalósító, kiterjesztett magyarországi politikai közösségben. 

Mindezt összevetve a chandrai koncepcióval, mely szerint a sikeres etnikai politizálás 

feltételezi az etnikai identitás mentén való mobilizálást és olyan politikai stratégia 

megvalósítását, mely az etnikai identitás felerősítésével jár, egyértelműen azonosítható, hogy a 

szervezetek érdekérvényesítési képessége csökkent. Chandra az etnikai pártok 

érdekérvényesítési képességeinek elemzését olyan államokban végzi, amelyeket védnök-

demokráciáknak nevez, melyek jellemzője az információkhoz való korlátozott hozzáférés. 

Ennek lényege, hogy az etnikailag heterogén államok esetében a kisebbségek tagjai nem annak 

megfelelően szavaznak, hogy mely politikai párt által képviselt értékek azok, melyek számukra 

fontosak, hanem csupán azt veszik figyelembe, hogy az etnikailag azonos párt képviselője 

jusson hatalomra. Chandra szerint tehát a választások során nem az a fontos, hogy a politikus 
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„mit mond, hanem, hogy ki mondja azt”8, tehát nem a politikai párt által képviselt értékek 

mentén vesz részt a választópolgár a választásokon, hanem az befolyásolja, hogy kire adja le 

szavazatát, hogy ki az adott képviselő. Chandra ezt a jelenséget az etnikai tudat felélesztéseként 

határozza meg. Az erdélyi intézményrendszerek segítségével ezt, a korlátozott információkkal 

átitatott társadalmi teret teremti meg az illiberális magyar kormány. Azonban érdekes csavarral, 

ugyanis ez a jelenség elsődlegesen nem az etnikai pártok politikai képviseletében valósul meg, 

hanem a magyarországi választások kapcsán, ahol az Orbán Viktor vezette kormány és a 

Fidesz-KDNP jelenik meg, a chandrai megközelítés etnikai pártjaként. Az intézmények, 

magyarországi irányítása által megtörténik az etnikai mobilizáció, mely Chandra szerint az 

etnikai identitás felélesztésével veszi kezdetét. Az állampolgárságon keresztüli hozzáférés a 

demokratikus intézményekhez tehát együtt jár egy olyan típusú etnikai tudat felélesztésével, 

mely szerint a magyar kormánypárt minősül annak az etnikai pártnak, melyre szavazás esetében 

nem az számít, hogy mit mond, hanem hogy ki mondja azt. 

A kutatás eredményeinek segítségével mind az állampolgárság koncepcióinak 

változásai, mind a diaszpóraközösség kutatásának korábban kevéssé vizsgált aspektusaira 

hívom fel a figyelmet, méghozzá úgy, hogy az illiberális politikai berendezkedés sajátosságaira 

is rávilágítok. Az értekezés ennek megfelelően egy olyan analitikus keretet teremt meg, mely 

alkalmazható más összehasonlító kutatások során is. 

A nem demokratikus államok állampolgársági politikáinak vizsgálata kapcsán ennek 

megfelelően két javaslatot fogalmazok meg. Egyik, hogy az állampolgárság koncepcióját 

célszerű különböző dimenziókra bontva elemezni és megvizsgálni, hogy az állampolgárság 

politikák gyakorlati megvalósulásukban, milyen következményekkel járnak az egyes 

dimenziók tekintetében. Másodsorban pedig az állampolgársági politikák olyan közvetlen 

hatásait is érdemes vizsgálni, melyek a mikro és makro szintek között jelentkeznek. Ennek 

megfelelően az állampolgársági politikák megvalósulásában három különböző szintet 

azonosítok. A mikro szint, melyen az illiberális állam állampolgárságának elnyerése által az új 

többes állampolgárok identitása, társadalmi integrációja és egyéb szociális jellemzőik 

változnak. A makro szint esetében az anyaállam és területi állam közötti viszony, az anyaállam 

és területi állam egyéb politikái vizsgálhatók. És az eddig kevés figyelmet kapott mezo szint, 

melyben érvényesülnek mind az anyaállami, mind a területi állami politikák. Az értekezésben 

csupán az anyaállami politikák gyakorlati hatásait vizsgáltam, felhívva arra a figyelmet, hogy 

ezek milyen következményekkel járnak a területi államon belüli érdekérvényesítési képességre. 

                                                 
8 Kanchan Chandra, Why Ethnic Parties Succeed: Patronage and Ethnic Head Counts in India (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2004), 14. 
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Az állampolgárság intézményének különböző dimenziókra bontását mások is javasolták 

már korábban, azonban arra kevéssé hívták fel a figyelmet, hogy ezen dimenziók érvényesülése 

a nem demokratikus berendezkedés esetében hogyan valósul meg. Ezen dimenziók analitikus 

megalkotása során elsődlegesen arra tettek kísérletet, hogy az állampolgárság intézményét az 

egyén szempontjából vizsgálják. Azonban amennyiben a mezo szintű megközelítés keretében 

hozzuk létre ezeket a dimenziókat egy újfajta értelmezési keretre nyílik lehetőségünk. Brubaker 

definíciója szerint, mely alapján az állampolgárság intézményén keresztül az állam 

meghatározza, hogy kik azok, akiket tagjainak vél és kik azok, akik idegenek, csupán azt veszi 

figyelembe, hogy mindez az állam politikáin keresztül valósul meg. Azonban az értekezésben 

rávilágítok arra a jelenségre, hogy az illiberális állam ugyan megteremti ezen politikákat, de 

azok végrehajtását egy általa függő helyzetbe hozott és irányított intézményrendszeren 

keresztül hajtja végre. Ennek megfelelően az állam lehetőséget teremt egy intézményrendszer 

számára az állampolgárok kiválasztására és ezáltal maga az intézményrendszer az, mely 

„konstruálja és folyamatosan újrakonstruálja az államot.”9 

Faist és Kivisto az állampolgárságot három egymással interakcióban lévő dimenzió 

mentén értelmezi, melyek egy demokratikus állam keretein belül megteremtik az egyenlő 

állampolgárok közösségét. E definíció része, hogy az állampolgároknak joguk van a 

demokratikus önkormányzás kereteiben a politikai élet különböző színtereihez hozzáférni, 

jogaik és kötelezettségeik összetétele azonos, illetve a politikai közösségen belüli tagság 

meghatározza az állampolgárok identitását. Amennyiben e megközelítés során figyelembe 

vesszük kutatásom eredményeit, belátható, hogy az állampolgárság intézményének, különös 

tekintettel a többes állampolgárságra, nem demokratikus államon belüli megvalósulása ennél 

csak árnyaltabb értelmezési keretben lehetséges. Az állampolgárok demokratikus 

intézményekhez való hozzáférése az erdélyi keretben csupán az állampolgárságot és a hozzá 

kapcsolódó választójog gyakorlását irányító intézmények keretében valósul meg. Ez az 

intézmény azon túl, hogy a területi államon belüli saját politikai érdekeit törekszik figyelembe 

venni, az anyaállam politikai befolyása alatt működik. Ennek megfelelően az állampolgárok 

demokratikus intézményekhez való hozzáférése csupán korlátozottan, az intézmények által 

konstruált társadalmi térben valósul meg.  

A második dimenzióban az állampolgárok jogainak és kötelezettségeinek összetétele 

határozza meg az állampolgárság határait. Egyrészt a lakóhellyel nem rendelkező 

állampolgárok és választójoguk kapcsán rávilágítok arra, hogy jogaikban nem egyenlők a 

                                                 
9 Rogers Brubaker, Citizenship and Nationhood in France and Germany, 1992, xi. 
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lakóhellyel rendelkező állampolgárokkal. Másrészt az a tény, hogy e jogok gyakorlása is csupán 

egy, a magyar állam által fenntartott intézményrendszeren keresztül lehetséges, alátámasztja 

azt, hogy az állampolgárság intézményének erdélyi megvalósulása nem értelmezhető a 

demokratikus állam intézkedéseinek keretében. 

A harmadik dimenziót elemezve arra hívják fel a figyelmet, hogy az állampolgárság 

intézménye alakítja a politikai közösséghez tartozás tudatán keresztül az állampolgárok sajátos 

identitását. Itt szintén hangsúlyozandó, hogy az intézmények vizsgálatán keresztül kirajzolódik 

az a mechanizmus, mely létrehozza a diskurzusok szintjén a politikai közösséghez tartozást. 

Tehát nem hagyható figyelmen kívül az a tény, hogy az állampolgárság intézményén keresztül 

létrehozott sajátos identitás a függő helyzetben tartott intézményrendszeren keresztül 

folyamatosan alakítható.  

Az értekezésben, annak érdekében, hogy a további kutatások minél pontosabb képet 

tudjanak adni a határon túli kisebbségek helyzetéről, két analitikus javaslatot fogalmazok meg. 

Az első szerint az etnikai szervezetek érdekérvényesítésének vizsgálata során figyelembe kell 

venni mind az anyaállam, mind a területi állam szerepét. Ennek megfelelően a szervezetek 

romániai politikai közösségen belül elfoglalt helyének, szerepének vizsgálata során is 

mindenképpen figyelembe kell venni, hogy az anyaállami politikák milyen hatást gyakorolnak 

ezekre a szervezetekre. Nem elégséges csupán az anyaállami támogatások szerepét figyelembe 

venni, hanem azt is külön vizsgálni érdemes, hogy az anyaállami támogatás pontosan hogyan 

alakította át a szervezetek működését. Akár a szervezetek és választóik kapcsolatát, akár a 

szervezetek területi államon belüli beágyazottságát, akár egymáshoz való viszonyukat 

vizsgáljuk a szervezetek működésével kapcsolatos kiindulópontunknak része kell, hogy legyen, 

hogy az anyaállam milyen szerepet tölt be a szervezetek működésében.  

Ugyanígy a mikroszociológiai kutatások esetén, amikor a magyar kisebbségi 

közösségek tagjainak identitását vagy társadalmi integrációját a magyar állampolgárság 

elnyerésével összefüggésben vizsgáljuk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy ezt az 

állampolgárságot az anyaország által irányított szervezeteken keresztül élik meg. A szervezetek 

segédkeznek az állampolgárság elnyerésében, majd az ahhoz kapcsolódó további politikai 

események, mint a választásokat megelőző regisztráció, vagy maga a szavazat leadása is a 

szervezeteken keresztül történik. Tehát, ha a magyar állampolgárság mikroszociológiai 

következményeit tárgyaljuk, figyelembe kell vennünk a szervezetek szerepét. Az a társadalmi 

tér, melyben érdekeik érvényesítése zajlik, e szervezetek működése által meghatározott, így a 

chandrai értelemben vett információkhoz való hozzáférés vagy az etnikai identitás felélesztése 

az anyaállam által irányított szervezetek cselekvésein keresztül valósul meg. 
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Továbbá, a kutatás eredményeinek értelmében az is kiderül, hogy az állampolgárság 

koncepciójának kutatásában, akár összehasonlító állampolgárságkutatás során, akár 

esettanulmányok tekintetében, elsősorban abban az esetben, ha az állampolgárságot mint a 

politikai közösség formálóját vizsgáljuk kiemelt figyelmet érdemes fordítani az intézmények 

szerepére, mivel ezek vizsgálatán keresztül árnyaltabb képet kapunk a politikák teljesülésének 

következményeiről. Az intézményi szereplők bevonása a vizsgálatba azt teszi lehetővé, hogy 

az adott állam vagy államok politikai berendezkedésének sajátosságait is figyelembe tudjuk 

venni, azokban az esetekben is, mikor nem liberális demokráciákat vizsgálunk. 

Tehát az értekezés azt mutatja be, hogy az illiberalizmus eredményeképpen egy új 

típusú állampolgársági koncepció jött létre. Ez az állampolgárságot már nem csupán mint az 

egyén és állam kapcsolatát veszi figyelembe, hanem az állampolgárság intézményét úgy alakítja 

át, hogy az anyaállam egy közbenső intézményrendszer segítségével ezt a kapcsolatot irányítani 

és folyamatosan alakítani tudja. Az értekezés így az erdélyi esettanulmányon keresztül vázolja 

fel az illiberalizmus állampolgárságképét. 
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