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Gyakorlati szakemberek részéről 
sokszor felmerül a kérdés: vajon 
hogyan tudja a jogtörténet segí-

teni a jogalkalmazók munkáját? Az el-
méleti-dogmatikai oldalon a hatás és az 
eredmény tisztán látható: az egyetemi 
oktatók, kutatók munkái hosszú távon is 
képesek hatni, elsősorban a jogalkotás-
ra. Elegendő itt csupán Magyarország 
Alaptörvényére (és a Nemzeti Hitvallás-
ra) utalni, amelynek az előkészítéséhez 
jogtörténészek egyetemi kurzusai, illetve 
a magyar intézménytörténetet bemutató 
cikkei és tanulmányai is hozzájárultak. 
Nem célszerű csupán néhány személyt 
kiragadni, mert tulajdonképpen egy több 
évtizedes folyamatról van szó, amelynek 
eredményeként a Bónis György, Degré 
Alajos, Holub József, valamint Eckhart 
Ferenc nyomdokain járó nemzedékek a 
forráselemző jogtörténetírás szempontja-
it és látásmódját sikerrel hozták vissza a 
mindennapi jogi munkába.

A jogtörténet gyakorlati alkalmazá-
sának területén azonban még maradtak 
kérdőjelek. A probléma különösen izgal-
massá a történeti vívmányok és a törté-
neti alkotmány manifesztálódásával vált. 
Nem csak az alkotmánybírósági gya-
korlatról van szó,1 hiszen a jogtörténeti 
kutatások jövőben aktuálissá váló jogi 
problémákat (például: nemzeti identitás, 

szuverenitás)2 is érinthetnek, illetve azok 
megalapozásához adalékokkal szolgál-
hatnak. Mindezek ellenére ez a sík is erő-
sen elméleti megalapozottságú.

* * *

Létezik azonban legalább egy olyan terü-
let a közjogon belül, ahol a jogtörténetírás 
dogmatikai érvrendszere és a jogtörténe-
ti módszerekkel, alapos forráskritika al-
kalmazásával feltárt esetjog a hétköznapi 
gyakorlatot is képes alakítani. Ez pedig 
az állampolgársági jog, amelyet több tu-
dományág is a vizsgálódási körébe vont 
az elmúlt évtizedekben.

A téma a hazai jogtörténetírás figyel-
mét is felkeltette. Az utóbbi időszak leg-
átfogóbb munkája, Varga Norbert (Stipta 
István és Kajtár István által lektorált) 
monográfiája azonban a komplexitás 
igényével, a jogász szemével magára a 
jogintézményre és annak történeti fejlő-
désére koncentrál. Külön előnye a két-
síkú látásmód: egyidejűleg mutatja be a 
téma elméleti hátterét, és világítja meg 
az egyes csomóponti kérdéseket a levél-
tári források feldolgozásával. Könyvének 
nagy előnye, hogy bár a szerkezete előre 
átgondolt, arra és a témafelvetésre is je-
lentős hatással volt a forrásanyag össze-
tétele.

A konzuli munka jogtörténeti gyökereiről

(Varga Norbert: Magyar állampolgársági jog a 19. században. Budapest: 
Akadémiai Kiadó, 2012. 427 o.)
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Csak aki látott már állampolgársá-
gi ügyiratot, az tudja igazán értékelni a 
szerző munkamódszerét, amelynek se-
gítségével a mai joganyag és az utóbbi 
időben dinamikusan fejlődő magyar ál-
lampolgársági jog intézményei (normái) 
könnyedén összevethetőek az egykori 
szabályozással.

Az állampolgársági ügyek talán a kon-
zuli munka legszínesebb, legizgalmasabb 
területei közé tartoznak, hiszen két telje-
sen azonos ügy még viszonylag jelentős 
ügyforgalom esetén is kevés valószínű-
séggel fordulhat elő. Az állampolgársági 
esetek olyan sokrétűek és sokfélék, mint 
a Kárpát-medencei családtörténetek – és 
itt nem csupán az Amerikában élt magyar 
nagybácsiról van szó, akinek a háttértör-
téneteit Puskás Julianna vagy Frank Ti-
bor írásaiból közelről ismerhetjük.

A hektikus közép-európai történelem 
számtalan okot szolgáltatott a kivándor-
lásra már a kora újkortól kezdve. Egyes 
székely közösségeknek a Kárpátokon 
túli megtelepedése, a tudományos célú 
peregrináció – amely nemritkán élethosz-
szig tartó vándorlássá nőtte ki magát –, 
vagy a szabadságmozgalmak résztvevői-
nek a politikai emigrációja már a modern 
állampolgársági jog által a későbbiekben 
szabályozás alá vont élethelyzetek elő-
képeinek tekinthetők. A modern polgári 
állam kiépülése nyomán keletkezett tár-
sadalmi feszültségek pedig minden ko-
rábbinál nagyobb mértékű kivándorlási 
hullámokat indukáltak a 19. század má-
sodik felétől kezdve. A következő más-
fél évszázad politikai instabilitása pedig 
újabb és újabb migrációs hullámok útnak 
indulásához vezetett.

Több generáción keresztül – és még 
ma is – egyének, családok, közösségek 
vándoroltak a Kárpát-medencében, Kö-
zép-Európában vagy keresztül-kasul a 
nagyvilágban. E migrációs helyzetek, il-
letve a gyakori rendszerváltozások a po-
litikailag érzékeny állampolgársági jog 
folyamatos változásával, fejlesztésével 
jártak. A relevanciával bíró állampolgár-
sági joganyagok – miként a családtör-
ténetek is – mélyen visszanyúlhatnak a 
múltba, ezért sem meglepő, ha a konzu-
látuson első ránézésre nemritkán nem is 
lehet eldönteni, hogy az ügyfél milyen 
nyomtatványokat töltsön ki.

A jelenleg hatályos állampolgársági 
joganyag – legalábbis annak a hivata-
los jogtárban elérhető forrásai – sokszor 
hallgat, ami azt a látszatot kelti, mintha 
a jelenkori döntéshozó tölthetne ki egy 
joghézagot. Valójában a joghézag csupán 
látszólagos, ám ennek a felismeréséhez, 
a mélyebb összefüggések megértéséhez 
levéltári vagy könyvtári kutatások len-
nének szükségesek. Ez a probléma szinte 
áthatolhatatlan falként emelkedik a jog-
alkalmazó előtt, de most, Varga Norbert 
alapos munkájának köszönhetően, sok 
kérdésben világosabban láthatunk; főleg 
úgy, hogy megismerhetővé váltak előde-
ink dilemmái, jogalkalmazási vívódásai 
is, amelyeket a válaszokkal együtt elsö-
pört a kiszámíthatatlan történelem.

Az a történelem, amely az esetjog mel-
lett a jogalkalmazót sem kímélte, akár a 
Külügyminisztériumban (előbb Bécsben, 
majd Budapesten), akár a Belügyminisz-
tériumban vagy a Miniszterelnökségen 
üldögélt. A 20. századi magyar múlt 
kacskaringós útjai nem kedveztek az 
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egységes állampolgársági joggyakorlat 
kialakításának. A csupán néhány em-
beröltővel ezelőtti hivatali lét és kultúra, 
érvelésmód és eszmerendszer, amelyet a 
generációk egymás utáni rendje más vi-
dékeken patinával vont be, itt nyom nél-
kül elenyészett. Még a hozzánk időben 
jóval közelebbi jogszabályok gyakorla-
tának a rekonstrukciója is nemegyszer 
megoldhatatlan problémák elé állítja a 
jogalkalmazót, akinek így újra és újra 
neki kell fognia a gyakorlat kialakításá-
nak, amelyet majd a felettes szervek – több-
kevesebb sikerrel – évek-évtizedek alatt 
szentesítenek.

Varga Norbert könyvét olvasva kide-
rül, hogy a gyakorlat fent említett „var-
gabetűi” nagyrészt kiegyenesíthetőek. 
A jogalkalmazó nem érzi egyedül magát, 
ha egy-egy állampolgársági kérelem fel-
dolgozásakor kételyei támadnak, ugyanis 
az előzmények már a levéltár falain kí-
vül is megtalálhatóak. A szerző – érthető 
okokból – kronológiailag halad a forrá-
sokkal, így az olvasó választ kap arra a 
kérdésre is, hogyan és mikor merült fel a 
modern szabályozás igénye ezen a terüle-
ten. A tradicionális jog lassan kimunkált 
megoldásait – mint például a honfiúsítás – 
néhány évtized alatt felváltották a polgá-
ri állam jogintézményei, s annak egyre 
szerteágazóbb (más jogágakba is átnyú-
ló) tételes állampolgársági joga egyes 
kérdések eldöntésénél talán még ma is 
releváns lehet.

A magyar államélet e hosszú, nyu-
godt periódusa kedvezett a jogfejlő-
désnek és a jogfejlesztésnek. Az első, 
máig ható kodifikációk, illetve a ma 

is joghatást kiváltani képes migrációs 
események (így az Egyesült Államokba 
irányuló nagy migrációs hullám) kor-
szakával kapcsolatban felettébb érdekes 
átgondolni – és ezt a munka jegyzetap-
parátusa, illetve imponáló terjedelmű 
irodalomjegyzéke lehetővé teszi –, hogy 
az állampolgársági joganyag kialakítása 
során milyen mértékben támaszkodott a 
jogalkotó a magyar hagyományokra, il-
letve mennyiben nyúlt külföldi mintákhoz.

A könyv szinte minden fejezetében 
– ahogyan a korabeli szakirodalomban 
is – folyamatosan előkerülnek a soknem-
zetiségű Osztrák–Magyar Monarchia 
egyes részeinek eltérő joganyagából adó-
dó értelmezési nehézségek, esetenként 
kollíziós problémák. Ezek olvasásakor 
nehéz elkerülni a jelenlegi, európai uniós 
analógiákat, ahol az állampolgársági jog 
egységesítése, a döntéshozatali szintek 
meghatározása a közeljövő egyik legiz-
galmasabb kérdésének tűnik.

A „hosszú 19. század” állampolgársági 
jogát feldolgozó munka ugyanakkor csak 
a hektikus folytatás ismeretében lehetne 
teljes. Nyilvánvaló, hogy a későbbi (20. 
századi) anyagok kutatásának adatvédel-
mi akadályai is vannak, de még azokat 
leküzdve is kérdéses, hogy az egyes idő-
szakok hiányos forrásait hogyan lehetne 
áthidalni annak érdekében, hogy a gya-
korlati tendenciákat minél átfogóbban 
ismertetni lehessen. Vitán felül áll azon-
ban, hogy már e források szakértő szem-
mel történő felmérése, vázlatos szám-
bavétele is orientálhatná (a jelenben) az 
állampolgársági jog fejlesztését.
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* * *

Varga Norbert jogtörténészként nyúlt 
– hosszas előtanulmányok után – egy 
olyan komplex problémához, amely egy-
re erősödő kapcsolatokat mutat aktuális 
konzuli és diplomáciai kérdésekkel. Sze-
rencsés időben készült el a könyvével, 
hiszen a kettős állampolgárságról szóló 
törvény 2010-es megalkotása nyomán a 
téma iránt minden korábbinál nagyobb 
érdeklődés volt tapasztalható a külkép-
viseleteken. Az állampolgársági törvény 
sikeres kommunikációja következté-
ben a Külügyminisztériumnak jelentős 
mennyiségű családtörténeti iratanyagot 
sikerült Magyarországra továbbítania a 
diaszpórából. A Bevándorlási és Állam-
polgársági Hivatal (BÁH) és a konzuli 
szolgálat összehangolt és alapos munká-
jának köszönhetően ezek az iratok már 
itthon vannak, s egyszer elérhetővé vál-
nak majd a kutatók számára is.

Ezeknek az anyagoknak a feldolgozá-
sa után pontosabban fogjuk látni a ma-
gyar emigrációs hullámok szociológiai 
összetételét, a kiindulási pontok és a 
célállomások közötti összefüggéseket, a 
távozók és a helyben maradók közötti ro-
koni és szakmai kapcsolatokat. A könyv 
egy olyan jó gyakorlatra mutat rá, amely 
segíthet a konzuli szolgálat által most 
begyűjtött és hazaküldött anyag néhány 
emberöltővel későbbi feldolgozásában, a 
metodikai kérdések meghatározásában 
(de természetesen az állampolgársági 
forrásanyag számtalan más szempont 
szerinti vizsgálathoz is tartalmazhat rele-
váns információkat).

Varga Norbert munkája egyúttal felve-
ti az ilyen jellegű komplex vizsgálatok 
szükségességét is, hiszen az emigrációs 
hullámok nyomainak, mozgásuk mozga-
tórugóinak a feltárása nélkül egyetlen, a 
19. vagy 20. századi magyar történelem-
mel foglalkozó monográfia sem lehet tel-
jes. Ez utóbbi természetesen a történelmi 
kutatások időbeli korlátait is felvillantja: 
egy adott korszak belügyi iratainak a ku-
tathatóvá válása jelzi, hogy már az adatok 
védelme érdekében szükséges idő eltelt.

A külhoni magyarok állampolgársági 
kérelmeinél fontos kitérnünk a Külügy-
minisztérium e források – a távoli jövő 
kutatási anyaga – összegyűjtésének terén 
végzett munkájára. Ha abból a jelenleg 
közel egymillió fős kérelmezői körből 
indulunk ki, amelynek a többsége (több 
százezer fő) egyszerűsített honosítással, 
kisebbik része (több tízezer fő) egyéb 
jogcímen szerzett magyar állampolgár-
ságot, érdemes belegondolni, hogy hány 
fénykép, okirat, illetve – ami talán a leg-
fontosabb – önéletrajz került Magyaror-
szágra a konzuli szolgálat segítségével. 
Nem túlzás azt mondani, hogy a magyar 
külügynek a diaszpórával kapcsolatos 
konzuli munkája az eddigi legsikeresebb 
leletmentő akciónak is minősíthető (a kü-
lön ebből a célból indított kormányzati 
programok – pl. a Mikes-program – mel-
lett)! A begyűjtött anyag sokszínűségére 
pedig a korábbi, a monográfiában feldol-
gozott állampolgársági források adatgaz-
dagságából lehet következtetni.
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* * *

Bár a már említett adatvédelmi szabá-
lyok a diaszpórából érkező állampolgár-
sági kérelmekhez mellékelt anyagnak a 
felhasználási lehetőségeit korlátozzák, 
érdemes lenne legalább az önéletrajzok 
szakmai feldolgozását (a személyes ada-
tok titkosítása mellett) lehetővé tenni. 
Ez nem csupán a történelmi és a jogi, 
de általában a társadalomtudományi 
szempontú kutatások számára is hatal-
mas vizsgálati anyagot jelentene, amely 
jelenleg kihasználatlanul várja annak a 
nemzedéknyi időnek a leteltét, amelyet 
követően végre szabadon kutathatóvá vá-
lik, és napvilágra kerülhet. Az önéletraj-
zok feldolgozásának egyébként vannak 
tudománytörténeti előzményei a magyar 
szakirodalomban,3 amelyeket akár egy 
külön önéletrajzírói pályázat kiírása ré-
vén is hasznosíthatna Magyarország. Az 
arra beérkező pályamunkáknak az állam-
polgársági kérelmekhez csatolt, általában 
szűkszavúbb önéletrajzokkal való össze-
vetése szintén számos tudományterület 
számára jól hasznosítható információkat 
eredményezhetne.

* * *

Végül meg kell említeni, hogy Varga 
Norbert könyvének, illetve a benne fel-
dolgozott számtalan egyéni élettörténet-
nek van egy aktuális üzenete is az 1956-
os nagy kivándorlási hullám tavalyi, 60. 
évfordulója kapcsán. A szerző által fel-
dolgozott források már nem beszélnek, 
csupán üzennek. Azonban a konzulok 

által hazaküldött állampolgársági anya-
gok esetén még lenne lehetőségünk élet-
útinterjúkra, hiszen a történetek hősei 
közül sokan még itt élnek köztünk, így 
Magyarországnak módjában állna – szi-
gorúan tudományos célból – megkeres-
ni őket. Csak az állampolgárságot 2010 
után kérelmezők életútjából – a legérde-
kesebbeket kiválogatva – tudományos 
igényű feldolgozás is készülhetne az utó-
kor számára. Az emlékezésnek ugyanis 
nemcsak passzív (fogadás, kitüntetés, 
koszorúzás), hanem aktív formái is lé-
teznek (életútinterjúk, életrajzíró-pályá-
zat). Ezek révén az 1989 előtt emigrált 
generációk kis költséggel és a jelenlegi 
technikai színvonal (internet, telefon, 
e-mail) segítségével, optimális munka-
szervezéssel, akár a kérdezők kiutazása 
nélkül is tevékenyen hozzájárulhatnának 
a magyar múlt feltárásához, mégpedig 
úgy, hogy a saját, az idegen környezetben 
kevéssé elismert történetükkel, az egész 
egy-egy mozaikdarabkájával segíthetnék 
a későbbi hazai kutatásokat. Természete-
sen ez csupán egy lehetőség egy passzív, 
hosszú évtizedekre elzárt adathalmaz és 
a ma még élő „adathordozó” személy is-
meretanyagának az összefésülésére.

* * *

A fentiekből látható, hogy Varga Nor-
bert jogtörténeti monográfiája számos, 
a mai gyakorlatban is hasznosítható öt-
lettel és tanulsággal szolgál. Egy tiszta 
jogtörténeti munka, amelyet nem csupán 
az egyetemeken, de az elsősorban állam-
polgársági joggal foglalkozó hivataloknál 
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is eredményesen forgathatnak – nem 
csupán a döntés-előkészítésben részt ve-
vők, hanem az állampolgársági ügyekben 
döntéshozóként eljárók is.

Domaniczky Endre
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