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A státustörvény -  dokumentumok, tanulmányok, publicisztika
(Budapest, Teleki László Alapítvány, 2002. Szerkesztette: Kántor Zoltán)

T öbb pusztán a törvénnyel kapcsolatos legfontosabb dokumentumok és írások 
gyűjteményénél A  stá tu stö rvén y  című kötet. Nehéz ugyanis erről a sokat vita
tott törvényről véleményt nyilvánítani anélkül, hogy az ember át ne gondolná, 

hogyan viszonyuljon Magyarország a határon túli magyarokhoz, mit vár el tőle az 
anyaországi, illetve a határon túli magyarság és nem utolsósorban, mit vár el tőle Euró
pa. Természetes tehát, hogy a törvénnyel kapcsolatos álláspontjukat az egyes politiku
sok, jogászok, értelmiségiek, szakértők a legtöbb esetben annak tükrében fogalmazták 
meg, hogy milyen elképzeléseik vannak a kisebbségben élő magyarok helyzetének 
rendezésére, hogyan látják az anyaország és a határon túli magyar közösségek kapcso
latát. A figyelmes olvasó számára A  stá tu störvény  című kötet lapjain olyan vita bonta
kozik ki a magyarság jövőjével kapcsolatosan, mely egyaránt foglalkozik az anya
országi és a határon túli magyarok sorsával.

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény koncepciója az idők so
rán, a viták kereszttüzében rengeteget változott. (Ez tükröződik többek között a „stá
tustörvény", „kedvezménytörvény", „Szátv." elnevezésekben is.) Ezt a fejlődési ívet 
mutatja be a kötet első része Tervezetek és kom m entárok címmel, mely a törvény szüle
téséhez vezető legfontosabb dokumentumokat foglalja össze, ideértve a különböző 
tervezeteket, álláspontokat és értelmezéseket. A státustörvény koncepciójának to
vábbfejlődése annál is inkább érdekes, mivel az nem zárult le a törvény 2001. júniusi 
parlamenti megszavazásával: először 2001 októberében, az Európa Tanács velencei 
bizottsága jelentésének hatására módosult (többek között a magyarigazolványok 
igénylésének folyamata, a konzulátusok szerepe tekintetében), majd a 2002 tavasza 
óta zajló módosítási folyamat következtében állandóan változott. Az apróbb változ
tatások mellett ugyanis -  szomszédaink és a nemzetközi szervezetek véleményének 
hatására -  a módosítás koncepcionális kérdéseket is érintett, például: kiterjedjen-e 
a törvény személyi hatálya a határon túli magyarokon és hozzátartozóikon kívül 
olyan más külföldi állampolgárokra is, akik magyarul kívánnak tanulni? Miután ezek 
a külföldi állampolgárok nem rendelkeznek magyarigazolvánnyal, változik-e az a
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kiindulási elv, hogy a törvényben biztosított juttatások igénybevételének feltétele a 
magyarigazolvány?

Kiinduló pontként szolgálhat a Külügyminisztérium Stratégiai és Tervezési Főosz
tálya és a Határon Túli Magyarok Hivatala közös, 2000. júniusi előterjesztése, mely 
még csak a Magyarországon biztosítandó különleges jogokról szól, továbbá a HTMH 
elnökének felszólalása az Országgyűlés külügyi bizottsági ülésén 2000. november 22- 
én, mely a törvény-előkészítő munka politikai hátterét világította meg. A kötetben 
megtalálható a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvényjavaslat és in
doklása, illetve a javaslat 2001. április 19-i általános parlamenti vitájának szövege. 
Figyelemre méltó, hogy a külügyminiszter előterjesztésében még az szerepelt, hogy 
2002-ben mintegy 150-200 ezer magyarigazolvány kibocsátásával kell számolni, ehhez 
képest az igazolványok száma 2002. december végéig megközelítette a 600 ezret, 
vagyis a becslésnek körülbelül háromszorosára rúgott. A státustörvénnyel összefüggő 
legfontosabb dokumentumok mellett, a kötethez tartozó részletes kronológia segíti az 
olvasót, hogy könnyebben eligazodjon a törvénnyel kapcsolatos hazai és nemzetközi 
fejlemények szövevényében.

A tájékozódásban hasznos támpont lehet a Stá tustörvény: előzm ények és következm é
nyek  című kötet is (Teleki László Alapítvány, 2002), melyet szintén Kántor Zoltán szer
kesztett. Ez utóbbi azon a 2001. november 30-án megrendezett konferencián elhangzot
takat tartalmazza, mely a státustörvény elméleti problémáit és gyakorlati következmé
nyeit járta körül, kitérve a törvény és a határon túli támogatások összefüggéseire is.

Felmerülhet a kérdés, hogy miért fontos, hogy ismerjük ennek a törvénynek az előz
ményeit? Miért nem elégszünk meg a legújabb szövegváltozatával? Azért, mert nem
csak magyar, hanem európai mércével mérve is történelmi léptékű jogszabályról van 
szó: fordulópontot jelentett a határon túli magyarokkal való viszonyban, ugyanakkor 
rákényszerítette Európát, hogy az foglalkozzon az anyaország és határon túl élő ki
sebbsége viszonyával, és ezáltal lendületet adott a nemzetközi kisebbségvédelmi jog 
fejlődésének. Vitathatatlan ugyanis, hogy a magyar státustörvény kapcsán szembesül
tek a nemzetközi szervezetek azzal a ténnyel, hogy számos európai (anya)állam hozott 
jogszabályt a határain kívül élő kisebbsége védelmére, és a magyar törvény körül ki
bontakozó vita késztette ezeket a szervezeteket arra, hogy állást foglaljanak az anyaor
szág szerepvállalását illetően.

A magyar státustörvény körüli nézeteltérések hatására az Európa Tanács jogi szak
értői testületé, a velencei bizottság kilenc európai ország hasonló jogszabályát elemez
te és megállapította, hogy az anyaállamok fontos és legitim szerepet vállalhatnak a ha
táron túli kisebbségeik védelmében, ha ez legitim célt követ, és az elérendő céllal ará
nyos. A bizottság az anyaállamok szerepvállalását pozitív, új trendnek minősítette 
Európában. A velencei bizottság jelentése azóta referenciapontként és hivatkozási ala
pul szolgál nemcsak az érintett országok számára, hanem más nemzetközi szerveze
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tek, így az Európai Unió és az EBESZ kisebbségi főbiztosa számára is. Egyetérthetünk 
a kötet szerkesztőjével: az európai kisebbségvédelem új korszaka kezdődött, a jövőben 
már nem lehet nem létezőnek tekinteni a velencei bizottság jelentését.

A státustörvény születése során számos elképzelés látott napvilágot a határon túli 
magyarok iránti alkotmányos felelősségvállalás teljesítését illetőn. Ezek jelentős része 
nem csupán valamilyen speciális státust biztosítana a határainkon túl élő magyarok
nak, hanem a magyar állampolgárság valamilyen formájával ruházná fel őket. Bár a 
nézetek megoszlanak a személyi kört (csak a szomszédos országokban élő magyarok 
vagy bárhol a világon élő magyarok), illetve a konkrét tartalmat (kettős állampolgár
ság vagy állampolgárság-szerű kapcsolat bizonyos megszorításokkal) illetően, a ma
gyar állampolgárság kiterjesztéséről szóló viták ma sem értek véget. Különös hang
súlyt kap a kérdés Magyarország EU-csatlakozása fényében és főként azon szomszé
daink vonatkozásában, akik nem velünk egy időben csatlakoznak az unióhoz. A  stá tus-  
törvény  című kötet ezek közül a Magyarok Világszövetsége elnökének 2000. augusztus 
20-i törvénytervezetét mutatja be a „külhoni magyar állampolgárságról".

A Magyar Állandó Értekezlet (Máért) -  mint a magyar-magyar kapcsolatok intéz
ményes fóruma -  kiemelkedő szerepet játszott a törvény megszületésében, ezért az en
nek keretében létrejött dokumentumokat, zárónyilatkozatokat a szerkesztő külön feje
zetbe foglalta, A M agyar Á lla nd ó  Értekezlet dokum entum ai címmel. A Máért volt az az in
tézmény, mely 1999 novemberében felkérte a magyar kormányt a törvény megalkotá
sára, és annak kidolgozásában is aktív szerepet játszott.

A könyv Tanulm ányok című III. fejezetében közel harminc tanulmány, Publicisztika  cí
mű IV. fejezetében több mint ötven cikk szerepel a legkülönbözőbb szerzők -  köztük a 
szerkesztő -  tollából. Komoly kihívás elé állította Kántort azoknak az írásoknak az 
összeválogatása, amelyek hűen tükrözik az említett vita érveit és ellenérveit, ugyanak
kor a hozzászólók és a törvénnyel kapcsolatos álláspontok minél szélesebb spektrumát 
képviselik. Kántor Zoltán sikerrel teljesítette azt az önmaga elé tűzött célt, hogy a vá
logatásban az elméleti írások kapjanak nagyobb hangsúlyt az aktuálpolitikai írásokkal 
szemben. Ez tette lehetővé, hogy a kötet nem pusztán meddő szócsaták dokumentáció
ja, hanem különböző -  és egymásra reflektáló -  koncepciók gyűjteménye. A válogatás 
időkerete a törvénnyel kapcsolatos első írások megjelenésétől -  1999 második felétől -  
a 2002-es parlamenti választásokig terjed.

A megszólaló szakértők, politikusok és érintettek már abban az alapvető kérdésben 
sem értenek egyet, hogy mi is végső soron a státustörvény lényege. Martonyi János ak
kori külügyminiszter parlamenti előterjesztésében „a nemzeti összetartozás törvé- 
nye"-ként emlegeti, Borbély Zsolt Attila pedig „a magyar reintegráció eszközének" te
kinti a törvényt, mely a határon átnyúló magyar nemzeti integráció fontos állomása. 
Ezzel szemben Tóth Judit szerint a státustörvény sokkal inkább tekinthető a belpoliti
kai csatározások eszközének, vagyis a határon kívül élő magyarokkal -  de nem szük

250 Külügyi Szemle



A státustörvény -  dokumentumok, tanulmányok, publicisztika

ségképpen értük -  folytatott politika olyan elemének, mely elsősorban a választópol
gárok szavazataiért folytatott küzdelemnek van alárendelve. Magyari Nándor László 
ennél is tovább megy, és a státustörvényt egyszerűen „etnonacionalista kezdeménye
zésnek" tekinti, mellyel az Orbán-kormány „a jelenlegi status quót megtartó politiká
ról megpróbált (burkoltan bár) lemondani egy zavaros nemzetállami eszme javára".

Az eltérő vélemények, a kérdés eltérő szemlélete tükröződik azokban az -  eseten
ként szokatlan -  fogalmakban, melyek a törvénnyel összefüggésben használatosak. 
Ilyenek például a „külmagyar" illetve „belmagyar", a „nemzetpolgár", a „státusma
gyar", a „külhoni magyar" megnevezések. A kérdést övező nyugtalanság és érzékeny
ség fedezhető fel az olyan megfogalmazásokban, mint a „ku ltu rá lis értelemben v e tt ma
gyar nemzet" vagy a „leszakadt nemzetrészekhez tartozó közösségek".

A státustörvény kapcsán kialakuló vitában látnunk kell, hogy a határon túli magyar
ság és az anyaország viszonyát, mozgásterét és cselekvési lehetőségét illetően a hatá
ron túli magyarság éppoly megosztott, mint az anyaországi. A kisebbségben élő ma
gyarok jó része ugyanis nemcsak „megmaradni" akar, a mindennapokat, vagyis az 
egész életét valahogy „túlélni", hanem emberhez méltóan „élni". Az ő szemükben 
visszatetszést kelt az anyaország szülőföldön maradásra ösztönző politikája, mert ab
ban a „támogatunk benneteket, de ide ne gyertek" elvet vélik felfedezni. Korhecz Ta
más szerint „felül kellene vizsgálni a szülőföldön boldogulás és megmaradás dogmá
ját. Abban az esetben, ha a szülőföldön való boldogulásnak még középtávon sincsenek 
meg a feltételei, talán „a területben való gondolkodás" helyett fokozatosan át kellene 
térni az egyénekben való gondolkodásra. (...) ahol az el- és bevándorlás miatt a ma
gyarság végveszélyben van, talán az is siker lenne, ha a még meglévő magyarok ma
gyarságát megőriznénk, esetleg annak árán is, hogy elhagyják szülőföldjüket."

Varga Attila össznemzeti kérdésnek tekinti a határon túli magyarok „menni vagy 
maradni" dilemmáját: ami Magyarország szempontjából a migrációs és bevándorlási 
politika stratégiája, az a határon túli magyarság szempontjából a szülőföldön maradás 
politikai és cselekvési stratégiája. Véleménye szerint demográfiai problémát nem lehet 
és nem szabad közösségmegszüntető politikával megoldani, ezért Magyarországnak 
olyan bevándorlási politikát kell alkalmaznia, amely lehetővé teszi a magyar beván
dorlók és letelepedést kérelmezők előnyös megkülönböztetését, de csak olyan mérték
ben, hogy annak ne legyen erőteljes elszívó hatása a határon túli magyarságra nézve.

A határon túli magyarok körében jelen van ugyanakkor egyfajta „Magyarország tar
tozik nekünk" szemlélet is. Szilágyi N. Sándor ezt a következőképpen fogalmazza 
meg: „a magyar adófizető a nekünk szánt kedvezményekben ne valami jótékony hu
manitárius segítségnyújtást lásson (...), hanem értse meg világosan, hogy ezzel Ma
gyarország tulajdonképpen visszatérít nekünk valamit, amit korábban mi adtunk neki 
(kollektive értve persze, nem személy szerint). Mert gondoljuk csak meg, hogy csupán 
az utóbbi tizenöt évben hány szakembert kapott tőlünk készen Magyarország a szak
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képzett munkásoktól az orvosokig, mérnökökig és egyetemi tanárokig! Akik munká
jukkal valamennyien Magyarországnak hajtottak és hajtanak hasznot, felnevelésük, ta
níttatásuk és szakképesítésük pedig egy fillérjébe se került a magyar államnak."

Kis János a magyar kérdés rendezésének liberális elgondolása mellett érvel, mely 
„a többséghez való közeledésben, a szívós bizalom építésben" látja a megoldást. Esze
rint a magyar kisebbségek belső összetartozását és határokon átívelő kötődéseit is oly 
módon kell óvni és ápolni, hogy ez ne akadálya, hanem elősegítője legyen a másik táv
lati célnak: annak, hogy a kisebbségi magyarok országukban hazát, a többség tagjaiban 
polgártársakat találhassanak. Kis János kifejti, hogy „Hiába zárkózik be önmagába a 
kisebbség, életét akkor sem a virtuális magyar hazában fogja élni, hanem a szülőföld
jén, többségi szomszédai között. Velük kell elfogadtatnia szervezetei, intézményei lét- 
jogosultságát. Őket kell rávennie, hogy nyugodjanak bele a kétnyelvű utcanévtáblák, 
kétnyelvű hivatalok gyakorlatába. Az ő adógarasaikat kell elnyernie az állami magyar 
iskolák, főiskolák, egyetemi karok, esetleg egyetemek működtetéséhez. Az állandósult 
ellenségeskedés légkörében a papíron kivívott engedmények is kiüresednek. Növek
szik a kisebbség tagjaira nehezedő asszimilációs nyomás. (...) a bezárkózás politikája 
nacionalista szempontból is irracionális."

A magyar állam szerepvállalását illetően Kis azt javasolja, hogy először az állam a 
klasszikus egyéni jogokat próbálja elfogadtatni a többséggel, és csak ezek begyakorlá
sa után álljon elő a kollektív jogokkal, a határon túli magyarok támogatásában viszont 
éppen fordítva: a magyar kisebbségi szervezeteknek és intézményeknek biztosított -  
nem jogként igényelhető -  támogatásoktól kell eljutnia a magyar ajkú állampolgárok
nak egyénenként nyújtott támogatási formákig.

A probléma megoldásának kulcsát Kántor Zoltán a kisebbségi intézményekben lát
ja, és rámutat arra, hogy a kisebbségvédelem biztonságpolitikai megközelítése nem 
elégséges: „Az állam és a nemzeti kisebbségek közötti viszonyban nem egyszerűen ar
ról van szó, hogy a kisebbségek egyszerűen megőrizni akarják nyelvüket és kultúráju
kat (természetesen azt is), hanem meg akarják teremteni azokat az intézményeket, ke
reteket, amelyek biztosítják a nemzeti kisebbségek fennmaradását és prosperálását. 
Ha csupán a megőrzésről lenne szó, az a lassú, de biztos asszimilációt eredményezné. 
Ezért a kisebbségek számára nem elégséges a jelenlegi kisebbségvédelmi szabályozás. 
Az külön kérdés, hogy az állami álláspontokat előtérbe helyező EU-s kisebbségvédel
mi politika gyakorlatilag nem a kisebbségek szemszögéből, hanem az elképzelt stabi
litásra tekintettel határozza meg a kisebbségi jogokat." Kántor szerint az európai ki
sebbségvédelem nem tekinti összefüggéseiben a kérdést, mert a kisebbség mint véde
lemre, támogatásra szoruló csoport jut szerephez, de a kisebbségek belső dinamikájá
ról, az általuk folytatott politikának a jogosultságáról nincs szó. így arra vonatkozóan 
sincs semmilyen támpontunk, hogy egy nemzeti kisebbség milyen intézményeket, 
(kollektív) jogokat követelhet annak érdekében, hogy megőrizhesse identitását.
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Szintén a kisebbségi intézményekben -  és ezen keresztül a kisebbség versenyképes
ségének növelésében -  látja a kiutat Végei László. Érvelése szerint a magyar kisebbség
nek elsősorban szülőföldjén kell versenyképesnek lennie, és ennek eléréséhez, ehhez a 
versenyhez van szükség az anyaországi támogatásra. Nem arra buzdítja a magyarokat, 
hogy „vonuljanak be a nemzeti kuckóba", hanem arra, hogy a többségi nemzettel ver
sengve bizonyítsanak. Mindenekelőtt a sajátos kisebbségi intézmények revitalizációja 
mellett érvel, melyeknek köszönhetően a vajdasági magyar kisebbség erőteljesen és 
versenyre készen léphet fel Szerbia szellemi, kulturális, gazdasági, politikai életében, 
és elfoglalhatja helyét a modernizációs folyamatok meghatározásában. A kisebbségi 
társadalmak közel nyolc évtizedes tapasztalatit összegezve megállapítja, hogy „a meg
maradási stratégia legértékesebb hagyománya a hiteles kisebbségi intézményalapítási 
készség volt".

A kedvezménytörvény gyenge pontjának tartja, hogy olyan „premodern kisebbségi 
társadalmakkal" számol, amelyek szüntelen védekezésre vannak berendezkedve, de a 
saját államukban alig van esélyük aktív szerepre. Bár a vajdasági magyarokról beszél, 
megállapításai általánosabb érvényűek: „a vajdasági magyar kisebbségiek szüntelenül 
a vagy-vagy helyzet előtt találják magukat, egyszerűen azért, mert az uralkodó nem
zeti ideológiának nincs elképzelése a többkultúrájú és többnyelvű magyar kisebbség
ről. (...) a magyar kisebbség modernizációs tartalékai igen szerények, nem csupán az 
elmúlt évtized keservei miatt, hanem „a modernizációtól szorongó hagyományos ki
sebbségi paradigma miatt is", vagyis amiatt, hogy a kisebbség „a hagyományokhoz ra
gaszkodva, a változásokkal szemben nem volt képes kialakítani egy immúnissá tevő 
modem kultúrát".

A határon túli magyar szervezetek számára az egyik lehetséges érdekérvényesítési 
stratégia, ha -  Magyar! Nándor László szavaival élve -  kiszabadítják a kisebbségekkel 
kapcsolatos politikát a „magyar kérdés" fogságából azáltal, hogy nyitnak a többi ki
sebbség felé. Magyari szerint az RMDSZ egységes egészként kezelte a kisebbségpoliti
kát, figyelmet fordított mindegyik romániai kisebbség problémáira, és ezáltal kifogta a 
szelet a magyarellenes fellépések vitorláiból, sőt szimpátiákat szerzett nemcsak külföl
dön, hanem (végre) a többi romániai kisebbség elitjének körében is. így lett nem csu
pán kisebbségi vagy állandó sérelmi politikát folytató ál-politikai formáció, hanem va
lódi partner, illetve ellenfél. Magyari Nándor László szerint a státustörvény csapda
helyzetbe kényszerítette az RMDSZ-t, és veszélyezteti azt a fent részletezett kényes 
egyensúlyt, amelyre a szövetség a politikáját építette: egyfelől a magyar kormány szo
rongatja, és feltétlen hűségre kötelezi, másfelől a román kormány zsarolja a törvénnyel, 
harmadrészt pedig „a belső ellenzéknek kikiáltott etnonacionalista csoportosulás" kö
vetel tőle feltétlen kitartást a törvény mellett.

Az állampolgárság szerinti ország-anyaország-kisebbség viszonyrendszerének 
problémáját Kántor Zoltán alapvetően a nemzetépítési folyamatokra vezeti vissza.
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Könyvekről

Érvelése szerint a „gond" elsősorban azokkal a nemzeti kisebbségekkel van, amelyek 
nemzetépítési politikát folytatnak, s ehhez az anyaország általában támogatást nyújt. 
Ezek a kisebbségek -  például a romániai vagy a szlovákiai magyarság -  olyan nemzet
államokban élnek, amelyek a maguk részéről ugyancsak nemzetépítő politikát folytat
nak. A két párhuzamos nemzetépítési politika gyakorlatilag -  ha nem is erőszakos, de 
feloldhatatlan -  konfliktust eredményez. Ezért, ha az anyaország bármilyen formában 
támogatja a nemzeti kisebbséget, egyben annak nemzetépítését is támogatja.

A  stá tu stö rvén y  című kötet célja az, hogy bemutassa a törvénnyel kapcsolatos legfon
tosabb dokumentumokat és a törvény körüli nyilvános vitát, anélkül hogy állást fog
lalna. Az idézett vélemények csupán ízelítőt adnak azon álláspontok sokaságából, 
amelyek a törvénnyel összefüggésben napvilágot láttak, és amelyek a könyvben meg
találhatók. Bár a felületes szemlélő számára ez a vita talán nem más, mint vég nélküli 
huzavona, civakodás egy törvény felett, valójában itt sokkal többről van szó: a magyar
ság -  és nem csak a határon túli magyarság -  jövőképéről. Érdemes A  stá tu störvény  
című könyvet egy kicsit ilyen szemmel is olvasni.

Görötnbei Sára

Helyreigazítás

Tudós szerzőnknek, Gazdik Gyulának a Külügyi Szemle 2003/1. számában megjelent, az izraeli párt- 
rendszert bemutató tanulmányába két, szerkesztési hibából adódó értelemzavaró mondat került. 
A 9. oldalon a 8. sorban kezdődő mondatban ez olvasható: „Az általános biztonsági helyzet romlá
sa, a palesztinokkal való Camp David II. tárgyalások kudarca, a 2000 szeptemberében azt által 
Al-Aksza kirobbantott intifada megkérdőjelezte a Munkapárt által támogatott oslói folyamatot." 
A szerző által elküldött anyagban eredetileg ez állt: „Az általános biztonsági helyzet romlása, a pa
lesztinokkal való Camp David II tárgyalások kudarca, a 2000 szeptemberében kirobbant Al-Aksza 
Intifada a Munkapárt által támogatott oslói folyamatot megkérdőjelezte."

A másik mondat a 22. oldal utolsó bekezdésének második mondata, ahol az áll: „A negatív for
dulat a nyugati világban tapasztalható recesszió, a fő húzóágazatot jelentő high-tech szektor válsá
ga, és az Al-Aksza által kirobbantott intifada miatt következett be." A szerző által küldött eredeti 
anyagban ez állt: „A negatív fordulat a nyugati világban tapasztalható recesszió, a fő húzóágazatot 
jelentő high-tech szektor válsága és az Al-Aksza Intifada miatt következett be.

Szerzőnktől és Olvasóinktól egyaránt elnézést kérünk!
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