Folytatás a 7. oldalról
tet, jogosan, a szlovákiai Öllõs László, a lehetséges buktatókat
szemügyre véve.
A magyar állam csupán kiállítja az igazolványt. Paradox helyzet alakulhat ki, amelynek fontos jogtechnikai vonatkozásai vann ak, elsõsorban az, hogy a magyar állam nem mûködtethet közh ivatalokat egy másik állam területén.20 É ppen ezért a határon
tú li szervezetekbõl delegált testületek csupán ajánlást tehetnek
ar ra vonatkozóan, hogy kit lehet magyarnak tekinteni. De magát
a döntést a magyar állam hatóságai hozzák meg. Az
etn oterritoriális nemzetmeghatározás, valamint a kétlépcsõs
magyarságmeghatározás így végeredményben a határokon átn yú ló magyar nemzet intézményesítéseként is felfogható.

Lehetséges következmények.
Összegzés
Többen aggodalmaikat hangoztatták a törvénytervezettel, illetve
an n ak lehetséges hatásaival kapcsolatban. A lehetséges problémák forrásai: a többségi lakosság viszonyulása, az EUkon formitás, a törvény anyagi vonzatai, az igazolványt kiállítók
szu bjektivitása, a kivándorlás elõsegítése, az idegenrendészeti
szabályoknak a státustörvény vitájával párhuzamosan folyó szigorodása, a más törvények által késõbb szabályzandó kérdések,
a belpolitikai, illetve a határon túli szervezetek közötti feszültségek. Meglátásom szerint két komoly, megoldásra váró gond van a

tör vénnyel kapcsolatban. Az egyik arra vonatkozik, hogy a törvén ytervezet elsõsorban a Magyarországon igénybe vehetõ kedvezményekre összpontosít, és nem a határon túli szervezetek,
intézmények megerõsítésére. Igaz, hogy a törvény nem fogja
érin teni az eddigi támogatási rendszert, viszont ez csak mellékesen jelenik meg a törvénytervezetben, és ugyanakkor elképzelh etõ, hogy más forrásmegosztás jobban elõsegítené a szülõföldön maradást. A másik arra vonatkozik, hogy nincs válasz a Magyarország EU-csatlakozása utáni helyzetre, ami tulajdonképpen
a státustörvény megalkotásának talán legfõbb kiindulópontja
volt.
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Magyar törvény román
bonyodalmakkal
Ameddig csak egyszerû szóbeszéd volt, eltúlozva, mint minden
rémhír, „a magyarok törvénye” ijesztõbbnek tûnt, mint ahogy
tervezetként kinéz. A szóbeszédeket rendszerint rémhírterjesztõk hordozzák, akik a hiperbola stilisztikája alapján dolgoznak.
Mi több, árujukat pánikcsomagolásban szállítják, azért, hogy árát
és vonzerejét növeljék. Biztos, hogy a Magyarországgal „szomszédos országokbeli magyarok” törvényének tervezete nem áll az
elõzetes rémhírek magaslatán. A tervezet tulajdonképpen sokkal
szelídebb ezeknél. Sõt lehetséges, hogy a tervezet törvénnyé való
átalakulása még egy higgadtsági pótlékot jelentsen. Annál is inkább, mivel már „diplomáciai” megbeszéléseket folytatnak azokn ak az országoknak a kormányhivatalaival, amelyek sértve érzik
magukat a tervezet által. A román Külügyminisztérium is bejelen tette e találkozások iránti érdeklõdését.
Nagyvonalakban és hamarjában nézve a dolgokat, a törvény
n em tesz egyebet, mint hogy jóváhagy egy már létezõ realitást. A
legtöbb cikkely olyan dolgokat fed/törvényesít, amelyek megvoltak a törvény elõtt is. Ebbõl a szempontból az csupán jogilag
ren dszerezi a realitást, keretet szab neki, hogy annak határain
belül a szövegébõl adódó elõnyöket mindenki élvezhesse, akinek
készült. Vagyis minden kisebbségi helyzetben élõ magyar Horvátországból, Jugoszláviából, Ausztriából, Romániából, Szlovéniából, Szlovákiából és Ukrajnából, akinek nincs magyar állampolgársága. Mindenkinek, ha teljesíti a törvényben elõírtakat, joga
lesz, például, évente három hónapot Magyarországon dolgozni, a
magyarországi magyarokkal egyenlõ feltételek mellett. Ez a cikkely (a 16.) szinte hatályát vesztett, mivel ott már dolgoznak – és
valószínûleg évente három hónapnál többet – nemcsak magyarok, hanem románok is. Lehetséges, hogy egyeseknek közülük
megszorítónak tûnhet a törvény, annak ellenére, hogy „különleges rendelkezésekkel” a munkavállalási engedély meghosszabbítható. Nem sokban különböznek a tulajdonképpeni realitástól
az oktatás és kultúra területét érintõ rendelkezések, amelyek a
magyar állampolgárokéval egyenlõ jogú szabad belépést biztosítanak a határon túli, nem magyar állampolgárságú magyaroknak
a magyarországi könyvtárakba és felsõfokú oktatási intézményekbe. Röviden tehát, a törvény a valóságot követi, és megpróbálja törvényerõre emelni azt.
E gy elvi kérdés természetesen azonnal felmerül. Éspedig az,
h ogy a törvény vajon nem törvénykezik-e Magyarország határain
kívül is, vajon cikkelyei nem veszik-e semmibe az országhatárokat, vagy nem viszonyulnak-e kissé támadóan azokhoz. A törvény
indoklásában a magyar alkotmány 6. cikkelyére hivatkoznak,
mely Budapestet „az országhatárokon kívül élõ magyarokkal
szembeni” felelõsségre kötelezte, de ugyanakkor utalnak „az Európai Unió törvényeinek alapelveire” is az emberi jogok, a kisebbségi jogok és a jogállam terén. A nemzetközi jogszakértõk
természetesen eldöntik majd, hogy elégséges-e ez a lefedettség,
és h ogy a felhozott elveket nem értelmezték-e túlságosan szabadon . A törvény, mondják a bevezetõben, szeretné biztosítani minden magyarnak „az egységes magyar nemzethez” való tartozását,
a Magyarország határain kívül élõknek a „fejlõdést” – „a szülõföldön” –, elõsegítve „a szomszédos országok magyarsága nemzeti identitásának megõrzését”. Magyarország európai uniós integrációja után a törvény hatálya az Unión belüli magyarokra is
kiterjed.
Ezeket a célkitûzéseket minden hasonló helyzetben lévõ ország magáévá kellene, hogy tegye. Ezek olyan célkitûzések, melyeket Románia is elfogadhat és vállalhat. Egyébként a törvény védelmezõi pontosan ezt sugallták a román kifogásokkal és ijedtséggel szemben: alkossa meg Románia is a románok törvényét.
Nem tudom, hogy ez abszolút vagy csak helyi precedens. Bárhogy
is lenne, ha a törvényt elfogadják, a kezdeményezés elterjed
a térségben, és várhatóan megjelennek válaszként a szlovákok,
az ukránok, a románok stb. törvényei. Ha ezek a törvények túllépik az Európai Unió kisebbségvédelmének törvényes kereteit, az

azt jelentené, hogy Kelet újabb gondot okoz Európának, és a csatlakozási lista végén álló országoknak több jogi találékonyságra
lesz szükségük.
De a törvény (a lehetséges választörvényekkel együtt) csak
egyszerû szöveg marad, ha hátterében nincs meg az alkalmazásához szükséges anyagi alap. Csak a pénz teszi funkcionálissá/
mû ködõképessé a törvényt. A magyar parlament azt tûzte ki célul
– nyíltan kimondva –, hogy támogasson (bizonyos feltételekkel)
minden rászoruló – és érdemes – magyart a szomszédos országokból. A támogatás feltétele a nemzeti identitás megõrzése és a
gyerekek magyar nyelvû oktatásának garantálása. A kedvezmén yekbõl, ösztöndíjakból, egyéb pénzsegélyekbõl álló támogatást
azok kaphatják meg, akik rendelkeznek „a magyar közösséget
képviselõ” és a magyar kormány által „elismert” szervezet ajánlása alapján kibocsátott igazolvánnyal (21. cikkely). Bizonyára
egy ilyen intézkedés nem bátorítja a magyar közösségek centrifugális tendenciáit. Éppen ellenkezõleg, e közösségek egységét
mozdítja elõ. Egyenlõ jogokat biztosító „rokoni” igazolványt kap
majd a más nemzetiségû férj/feleség (és gyerek) is.
A törvény következménye, vonzerejének köszönhetõen, a magyar „születési arányszám” növekedése lesz. Nagyon valószínû,
h ogy az RMDSZ taglétszáma is például egy-két százalékkal megnövekedik majd a törvény szülte magyarokkal. Sok magyar õs fog
ily módon elõkerülni a feledés homályából, és házi isteneivé leszn ek az unokáknak, akik hálátlanul kiiktatták õket a családfájukból. Elválik majd, hogy a törvény teremt-e „új magyarokat”, hogy
vásárol-e lelkeket, és hogy „magyarosítási veszéllyé” fog-e változni. Ha a romániai magyaroknak nincs joguk szegénynek lenni, ez
magától értetõdõen azt jelenti, hogy Romániában gazdasági
diszkrimináció lép fel. A jó válasz Románia részérõl az lenne,
h ogy õ se hagyja állampolgárait szegénységben. A magyarok törvén ye tulajdonképpen Románia gazdasági fellendítése melletti
védõbeszéd, arra biztat, hogy a látszatok világát magunk mögött
h agyva a lényegre térjünk.
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A státustörvény és az
erdélyi kontextus
A közéleti elkötelezettség Daniel Vighi által joggal igényelt decen tralizálásának próbaköve lehet a Provincia ama kísérlete,
h ogy a státustörvényt az erdélyi kontextuson belül tematizálja és
értékelje, hogy a vitát – mint Traian ªtef is utal rá – normális
mederbe lehessen terelni, még mielõtt a jól bevált diverziós
módszerekkel sikerülne felszítani a kedélyeket. Ezt a mûveletet
egyforma következetességgel és határozottsággal kell elvégezni
min d Bukarest, mind Budapest irányában.
A dolgunkat megkönnyíti, hogy – legalábbis egyelõre – mindkét fõváros irányából pragmatikus szelek fújnak. Kántor Zoltán
pon tosan leírja, hogyan vált a határon túli magyarok státusának
eredetileg erõsen ideologikus kérdése a magyar belpolitikában
egyre világosabban körülhatárolható, gyakorlati, szakmai kérdéssé. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a Fidesz kezdettõl fogva
tisztában volt a kettõs állampolgárság irrealitásával. Közvetlenül
az 1998-as választások elõtt jelen voltam egy, a Fidesz által szervezett szakmai tanácskozáson, amelyen Borbély Zsolt Attila nyíltan feltette a kérdést Németh Zsoltnak és Martonyi Jánosnak, a
Fidesz akkori külpolitikai tanácsadójának, hogy támogatják-e a
kettõs állampolgárságot. A válasz nem kevésbé nyílt és egyenes
volt: a kettõs állampolgárság nem szerepel a Fidesz programjában . Figyelemre méltó, hogy a törvény parlamenti vitája is alapvetõen az anyagiak körül forog. „Mennyibe fog ez a magyar adófizetõkn ek kerülni?” – ez a fõ kérdés. Legfennebb még az a – pillan atn yilag eldönthetetlen – kérdés foglalkoztatja a politikusokat és a szakértõket, hogy a törvény az otthon maradást vagy az
elvándorlást fogja-e inkább elõsegíteni. Fontos – a státustörvény
n emzetközi fogadtatását is befolyásoló – körülmény, hogy azt
minden bizonnyal az MSZP, a legfontosabb ellenzéki párt, a következõ választások egyik esélyese is megszavazza.
Bu karestnek sincs – az adott helyzetben – más választása,
mint hogy igyekezzen minél kevésbé drámaian megközelíteni a
kérdést. Geoanã külügyminiszter, aki aggályait hangoztatja, siet
h ozzátenni, hogy „barátok és partnerek” közötti vitáról van szó,
amelyet a két fél közötti közvetlen konzultációk révén remélhe-

