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nemi érintkezések jelöléseként, de az állatokkal való fajtalanság 
(bestialitas) szinonimájaként is.

180 A természet elleni fajtalanság módjai közül a homoszcxualitást 
illették sodornia perfecta, az állatokkal való fajtalanságot 
sodornia bestialiiatis, az egyéb magatartásokat pedig sodornia 
imperfecta néven is (ebből is látszik, hogy a luxima tipikus 
elkövetési magatartása és paradigmatikus esete a homoszexuali
tás volt).

ISI Például a gyermek elé egy almát és egy pénzdarabot tettek, hogy 
válasszon közülük, és ha a pénzt választotta, akkor úgy ítélték 
meg. hogy rendelkezik a büntethetőséghez szükséges kellő 
belátási képességgel.

Is: Ezeken kívül a részegség is kettős hatással bírt: bizonyos he
lyeken és bizonyos bűncselekmények esetében a bűnösség mér
tékét csökkentő, más helyeken és deliktumok vonatkozásában 
pedig éppen ellenkezőleg: azt növelő tényezőnek számított.
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Frey Dóra

M ás úton -  
A  konfliktuskezelés 

sajátos eszközei 
a m agyarországi 

cigányság körében

1. Bevezetés
Cikkemben röviden ismertetni szeretném a magyar- 

országi cigány népcsoportok konfliktuskezelési tech
nikáiról alkotott -  némileg hiányos -  képünket. A 
kérdést sokáig csak néprajzi szempontból vizsgálták, 
számos ismeretünk még a két világháború közötti vagy 
a második világháborút közvetlenül követő időszak 
kutatásainak eredménye.1 Az utóbbi időben jogszoci
ológusok kezdtek behatóbban foglalkozni ezzel a témá
val: közülük ki kell emelni a sajnos fiatalon elhunyt 
Loss Sándor munkásságát.2 A 20. század eleje óta a 
cigányság hagyományos életformája döntően megvál
tozott. de bizonyos ősi konfliktuskezelési formák, ha 
nyomokban is, de a mai napig megfigyelhetők. A beás 
cigányok jogéletéről, amely jelentősen eltér a többi 
cigány népcsoportétól, mind a mai napig hiányosak az 
ismereteink, az oláhcigányokéról, köztük a legjelen
tősebb és leginkább kutatott [óváriakról ezzel szemben 
számos kutatás áll rendelkezésre, nem csak a jogi 
néprajzot tekintve. A hazai cigányság mind kulturális, 
mind szociális értelemben igen sokszínű, igen nehéz 
általában „a cigányokról" bármit mondani; én a követ
kezőkben az oláhcigányok, elsősorban a lovári cigá
nyok csoporton belüli konfliktuskezelési módszereit 
igyekszem ismertetni.

Cikkemben végig a cigány megnevezést használom, 
több okból: Magyarországon hivatalosan így nevezik 
ezt a kisebbséget, önmagukra vonatkoztatva is ezt az 
elnevezést használják, valamint a szociológiai szakiro
dalomban is ez a leggyakoribb. A roma megnevezés 
néprajzi szempontból nem tekinthető teljesen korrekt- 
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nek. a magyarországi cigány csoportok egy része (első
sorban a beások), nem tekinthetők romának. Meg kell 
ugyanakkor jegyezni, hogy az oláhcigányok önmagukat 
gyakran nevezik romának.

A jogi népszokások és a konfliktuskezelési rendszer 
vizsgálatakor mindenképpen tekintettel kell lenni a 
cigányságnak a többségi lakosságtól jelentősen eltérő 
társadalmi és szociális struktúráira. Mivel a többségi 
társadalom az egymás mellett élés során végig idegen 
testnek tekintette és akként is kezelte a cigányságot, az 
állami igazságszolgáltatási struktúrán kívül maradtak, 
és magukat is kívülállónak tekintve, kialakították sajá
tos megoldásaikat a csoport belső konfliktusainak ren
dezésére. Bár a mai Magyarország területén élő 
cigányok jelentős része hosszú ideje letelepedett élet
módot folytat, sokáig -  vidéken egészen máig -  
megőrizték archaikus társadalmi szerkezetüket. A 
cigányság sajátos társadalmi struktúrája törzsekre, azon 
belül nemzetségekre és patriarchális szerkezetű nagy
családokra épül.

A belső sajátosságok mellett fontos szerepe van a 
többségi társadalommal való kapcsolatoknak, ponto
sabban azok hiányának. A többségi társadalom elu
tasító magatartására a cigány közösségek erős össze
tartással és bezárkózással reagáltak.3 A közösségek tag
jai végletesen egymásra voltak utalva, s ez különösen 
fontossá tette a belső konfliktusok gyors és hatékony 
rendezését. A cigányok máig térben is elkülönülve 
élnek, cigánytelepeken, külön településeken vagy a 
települések szélén, a ,.cigánysoron“.

Ezek a tényezők hozzájárulnak a cigányság és az 
igazságszolgáltatás sajátos viszonyához is, amely a 
cigányság nézőpontjából bizalmatlanságként és az 
ismeretlentől való félelemként írható le.4 Ez oda 
vezetett, hogy a 20. század közepéig, egyes esetekben 
máig vonakodnak konfliktusaikat a „csoporton kívülre" 
vinni, rendőrséghez vagy bírósághoz fordulni. A konf
liktus eszkalálódásának jele, ha cigányok feljelentik 
egymást, vagy bíróság elé viszik ügyeiket. Polgári 
perekben -  bár erről statisztika nem vezethető -  a 
cigányok a lakosságon belüli arányukhoz képest erősen 
alulreprezentáltak.'' amiben természetesen vagyoni és 
iskolázottsági tényezők is szerepet játszanak.

A jelenséget erősíti az állami szervek általános 
érdektelensége a cigányság belső konfliktusaival szem
ben. Korábban még az esetleges bűncselekmények is 
csak akkor kaptak hatósági figyelmet, ha az ügyben 
nem cigányok is érintettek voltak.6 Az igazságszolgál



történeti síemle

tatás a mai napig problémákkal küzd, ha cigányok 
ügyeivel szembesül. A nyelvi és kulturális különbségek 
kölcsönös meg nem értéshez és bizalmatlansághoz 
vezetnek. Az igazságszolgáltatás különböző szervei 
szemében a cigányok „nehéz ügyfélnek" számítanak, és 
bár általában tisztelettudóan viselkednek, gyakran nem 
értik a sajátos jogi nyelvet, jog- és igazságérzetük pedig 
teljesen különbözik a többségétől, nem is beszélve a 
jogászokról. Gyakori panasz a bírók és ügyészek 
részéről, hogy komoly nehézségekbe ütközik az 
igazság kiderítése; általánosan elmondható, hogy a 
cigányok kevés kivételtől eltekintve nem hajlandók 
egymásra terhelő vallomást tenni.7 Különösen igaz ez 
akkor, ha a tárgyalóteremben sok cigány van jelen: 
ilyenkor inkább egymáshoz, mint a bírósághoz intézik 
szavaikat.

Jogérzetük, ahogy egész világképük, archaikus; a 
legsúlyosabb büntetés a közösségből való kizárás, ez 
azonban nagyon ritka, és legtöbbször időleges. Kiemelt 
szerepet tölt be a család, különösen a nők becsülete. 
Minden konfliktus megoldásánál elsődleges szempont 
az „igazság” szolgáltatása, amihez gyors és hatékony 
eszközökre volt szükségük annak érdekében, hogy a 
csoport életét minél kevésbé zavarják konfliktusok.

A konfliktusok megoldása, különösen egy közössé
gen belül, nem a vérbosszún alapult; ez viszonylag ritka 
volt,8 ahogy a testi büntetéseket is kerülték. Termé
szetesen előfordultak bosszúból elkövetett cselek
mények, sokszor az egész család részvételével. Néhány 
súlyos konfliktus generációkon átívelve vezetett köl
csönös bosszúhoz. A nemzetségi szintű vérbosszú 
hosszú ideje nem figyelhető meg, inkább egyéni vagy 
családi akciókról volt szó az elmúlt két évszázadban.9 
Az 1940-es években Békés vármegyében került sor egy 
olyan gyilkosságra, amely egy korábbi hasonló cselek
mény megbosszulását szolgálta. A tettesek és áldozatuk 
ugyanannak a nagycsaládnak generációk óta haragban 
álló tagjai voltak; a gyilkos és áldozata egymás unoka- 
testvérei. az áldozat apja több mint egy évtizeddel 
korábban megölte az elkövető apját.10

A konfliktusmegoldás módját meghatározta a cigány 
csoportok társadalmi szerkezete: az erős összetartozás
tudat, a törzsi szervezet, a patriarchális családmodell és 
az idősek tekintélyének tisztelete. A csoporton belül 
minden közügynek számított, magánélet és magán
szféra nem létezett. A közösségen belül mindenki min
denről tudott, a problémákat alaposan kitárgyalták, ez 
sokszor segítette a konfliktusok tisztázását is.11

Gyakran véneket vagy más tekintélyes családfőket 
kértek fel közvetítőnek a konfliktusok feloldására. Sok 
közösségben volt egy vagy több olyan idős férfi, akit az 
összes felmerülő ügyben „bírónak" kértek fel. A 
közhiedelemmel ellentétben a cigányvajda nem volt 
bírója,12 sőt formális vezetője sem a közösségnek, 
inkább valamiféle szószóló szerepét töltötte be a több
ség irányába, persze esetenként felléphetett közve
títőként. különösen, mert a vajdák a tekintélyes és 
vagyonosabb cigányok közül kerültek ki. A konflik
tuskezelési „eljárások" gyorsan, nagyrészt informálisan

és minden intézményi keret nélkül zajlottak, a 
megszületett döntést a felek általában elfogadták, és 
minden külső kényszer nélkül végrehajtották. Ez a fajta 
sajátos közvetítői eljárás a cigányok körében 
általánosan ismert volt, és nyomaiban ma is megtalál
ható; különösen „becsületbeli" ügyekben ma is gyakran 
kémek fel közvetítőket, még a már városokban élő, 
jómódú cigányok is.

2 . A  c ig á n y tö rvé n yszé k  ( ro m a n i kris)
A cigányság konfliktuskezelő mechanizmusai közül 

a cigánytörvényszék, lovári nyelven a romani kris 
speciális, egyben viszonylag formalizált eljárást jelen
tett és jelent. A lovári cigányok között volt ismert, 
közülük napjainkban mintegy 50 000-100 000 fő be
széli a nyelvet, és őrizte meg részben a hagyományos 
életformát. Többségük az ország délkeleti részében, 
elsősorban Békés megyében él. hagyományos foglal
kozásuk a lókereskedelem. Köztük, ahogyan külföldön 
is számos helyen, máig él a cigánytörvényszék szokása, 
amint azt Loss Sándor kutatásai bizonyítják.13

A romani kris nem büntetőbíróság, az előtte tárgyalt 
konfliktusokat nehéz a jogtudomány kategóriái szerint 
besorolni. Ide tartoznak a kártérítési ügyek a legkülön
bözőbb jogellenes cselekményekért, az adásvételekkel 
kapcsolatos viták: manapság ezek teszik ki az ügyek 
döntő részét, például használt autók adásvételéből 
adódó, jogi terminológiával szavatossági problémák. 
Természetesen olyan kérdések is a törvényszék elé 
kerülnek, amelyek a jogászi felfogás szerint büntetőü
gyek. például csalás vagy lopás. Békésben máig sok 
cigány foglalkozik lókereskedelemmel, ezért az ott fel
jegyzett esetek többsége az ennek kapcsán keletkezett 
vitákat rendezi. Ezen kívül a kris családjogi jellegű 
ügyekkel is foglalkozott; ilyenek a leány rablás vagy a 
házasságtörés. A mai napig létezik ez a sajátos 
igazságszolgáltatási forma, s főként kisebb súlyú 
ügyekben sokkal szívesebben alkalmazzák, semmint 
hogy feljelentést tegyenek. Igyekeznek elkerülni, hogy 
a közösségből bárki bíróság elé vagy börtönbe 
kerüljön.14

A kris eljárásának szabályai, bár nincsenek leje
gyezve, a közösség minden tagja számára ismertek, 
generációról generációra hagyományozódnak. Nem 
volt gyakori jelenség, évente legfeljebb kétszer-három- 
szor tartották, alkalomszerűen, amikor szükség volt rá. 
Tagjai a közösség legtekintélyesebb vénei; régebben 
gyakori volt, hogy más törzsek tekintélyes tagjait is 
felkérték a részvételre. Kizárólag lovári cigányok 
közötti konfliktusok tartoztak és tartoznak elé.

A 20. század elejéig kizárólag a szabadban tartották, 
de a helyszín később nem játszott döntő szerepet, 
lehetett kocsma vagy egy családi ház egyszerű szobája 
is. Gyakori volt az is, hogy a havi vagy éves vásár ide
jén tartottak krist, a terület egyik csendesebb részén. A 
törvényszék tagjai körben ültek, eredetileg a földön, 
később asztal körül, egyszerűnek ígérkező ügyeknél 
simán körbeálltak. A tárgyalás nyelve mindig lovári; a 
résztvevők különleges, ünnepélyes módon beszélnek,.
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olyan fordulatokkal, amelyeket kizárólag ilyen alkal
makkor használnak. A lehetséges tagok, sőt a jelen
lévők köre szabályozott, a bírók száma ugyanakkor 
esetről esete változik, általában 7-8 fő. egyedül senki 
nem ítélkezhet klisén: legalább két bíróra van szükség, 
maximális számuk korábban 20 fő körül volt. de ilyen 
tárgyalások igen ritkán fordultak elő. A kris elnöke 
mindig a legidősebb tag. őt nevezték bírónak (lovári 
nyelven mujalo). A felek rokonai nem, csak haragosaik 
voltak kizárva az eljárásból.15 Nők hosszú ideig nem 
lehettek jelen a tárgyaláson, idővel ez a szabály módo
sult. félként vagy tanúként jelen lehetnek, de továbbra 
is elképzelhetetlen, hogy bírók legyenek. Gázsók, 
vagyis nem cigányok legfeljebb tanúként lehetnek 
jelen, de ez is az utóbbi évtizedek fejleménye.16 
Egyébként általában nyilvános az eljárás, egyes 
törzseknél a hallgatóság bele is szólhat a tárgyalás 
menetébe.17 Állandó bírók nincsenek, de minden 
kisebb közösségben meg tudnak nevezni pár embert, 
akiket gyakran hívnak krisbe. Általában idősebbeket 
választanak. 30 év alattiakat ritkán, de közülük is 
többen jelen vannak, hogy „megtanulják a törvénye
ket", tapasztalatot szerezzenek.18 Az eljárás időtartama 
nagyban függ az ügy bonyolultságától és a tanúk 
számától; rendszerint pár óra alatt véget ér, de akár 
napokig is eltarthat. Előbb meghallgatják a vitázó 
feleket, majd a tanúkat; először mindig az idősebbeket, 
ami esetenként igen hosszú időt vesz igénybe, mert 
minden megkérdezett tetszőleges ideig beszélhetett a 
kris előtt. Az ítélethozatalhoz korábban egyes 
törzseknél egyhangú, másoknál egyszerű többséggel 
hozott döntésre volt szükség, manapság általában 
szótöbbséggel döntenek.

A meghozott ítéletet mindenképpen be kellett és kell 
tartani, és általában be is tartják, mert ellenkező esetben 
a döntés végrehajtását megtagadó fél társadalmilag 
lehetetlen helyzetbe kerül, és a közösségből való 
kitaszítás fenyegeti. Az tette és teszi a krist hatékonnyá, 
hogy ítéleteit végrehajtási eljárás és bármilyen közhata
lom közreműködése nélkül, társadalmi nyomásra min
denki követte, és ahol létezik, követi ma is. A döntés 
minden esetben végleges, fellebbezni nem lehet, és egy 
újabb, esetleg más összetételű kris sem dönthet 
másként ugyanabban az ügyben. Igen ritkán fordult elő. 
hogy a hozott ítéletet valaki nem fogadta el. vagy ..fel
lebbezni" próbált.19

A kris tagjait nem illeti fizetség, utazásukat is maguk 
intézik és fizetik, de az ítéletet követő lakomán 
megvendégelik őket.20

Az ítéletek véglegessége és megfellebbezhetetlen- 
sége miatt a kris előtti tárgyalást lehetőség szerint elke
rülték. Az első, megelőző lépés a felek személyes, 
informális és kötetlen beszélgetése; manapság ez 
mobiltelefonon is intézhető.21

A második lépcsőfok a divano vagy másképpen 
svalo, amely egyfajta békítési eljárás, ahol a tekintélyes 
családfő vagy családfők csak közvetítők, döntésük nem 
kötelező a felekre nézve; csak tanácsot adnak, és meg
próbálnak egyezséget létrehozni. A résztvevők körben 
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állnak vagy ülnek, és az ügyet alaposan megbeszélve 
próbálnak megegyezni.

Ha a fent említett módon nem békülnek ki a felek, 
krist hívnak össze, lehetőleg azonnal, de legfeljebb 2-3 
napon belül. A résztvevők megesküsznek (soláx), hogy 
evés és ivás nélkül addig maradnak együtt, ameddig az 
ítélet meg nem születik. Eskü alatt tilos hazudni, ebben 
mindenki mindenekfelett hisz. Az eskü általában átok- 
mondással is egyenlő. A felek és a tanúk az eskü leté
teléhez általában szentképre helyezik a kezüket, és csa
ládjukra vagy gyermekeikre esküsznek, a lókereskedők 
gyakran a lovaikra.22

A tárgyalás szóbeli, a megkérdezettek mindent a 
lehető legrészletesebben adnak elő. gyakran hangosan, 
érzelmileg túlfűtötten és gyorsan beszélve. Kizárólag 
lovári nyelven történik a kommunikáció, külső szem
lélők gyakran egyszerűen hangos veszekedésnek nézik 
a kris tárgyalását. Mindenki olyan hosszan beszél, 
ameddig szeretne, a bírák igyekeznek a legapróbb rész
leteket is megtudni, ezért tart az egyszerűbb ügyek 
eldöntése is órákig.

A felek meghallgatása után a bírák egymás között 
megtárgyalják az ügyet, majd a legidősebb szóban közli 
a felekkel a döntést. Az ítélet azonnal „jogerős", végre
hajtható és végrehajtandó. A döntésekben ritkán 
hivatkoznak konkrét szabályra vagy akár szokásra, a 
bírák elsődleges célja, hogy minél igazságosabb döntést 
hozzanak. A döntésnél az eset körülményei mellett 
figyelembe veszik a felek családi és anyagi helyzetét is; 
a rossz anyagi helyzetben lévő adóst a bírák nem ítélték 
el. ha az nem tudott fizetni, inkább halasztást engedé
lyeztek.25

A döntésekből is inkább tendenciák vehetők ki, szi
gorú szabályok kevésbé, bár figyelembe veszik a felek 
előéletét. Aki többször állt már abban az évben kris 
előtt, azt szigorúbban büntetik. Ugyanakkor kerülik a 
párhuzamosságot a magyar igazságszolgáltatással; 
olyan cselekményért, amiért a rendes bíróság valakit 
már elítélt, senki nem kerül kris elé.24

A döntések nagy többsége megfelel a cigány 
közösség igazságérzetének, ez azonban nem jelenti azt. 
hogy kívülállók is mindig jogosnak és igazságosnak 
érzik a hozott ítéletet. Kris elé került például két betörő 
esete, akik közül csak az egyiket fogták el; ő a börtön
ből szabadulva kárpótlást kért az ott töltött időért, mivel 
magára vállalta a bűncselekményt. Meg is kapta a 
kártérítést, bár a betörés nem volt sikeres, nem tulaj
donítottak el semmit.25 Előfordul olyan eset is. hogy a 
bíróság által kiszabott pénzbüntetésen a társtettesek 
„megosztoznak" akkor is. ha csak egyikőjüket ítéli el a 
bíróság, mert nem vallanak egymás ellen. Loss Sándor 
jegyezte fel azt az esetet, hogy két békés megyei cigány 
szénalopása nyomán csak egyiküket fogták el és ítélték 
100 000 forint pénzbüntetésre, mégpedig azt. aki jóval 
kevesebb szénát vitt el. Ennek nyomán krist hívtak 
össze, amely úgy döntött, hogy 80 000. illetve 20 000 
forintot fizessenek a felek a büntetésből, de a rendőrsé
gen senki sem vallotta be, hogy két tettes volt. „Ezt a 
cigányok elég, ha tudják egymás közt.”26



történeti szemle

Testi vagy halálbüntetést a kutatások szerint a kris 
nem szabhatott ki.27 helyette legtöbbször pénzbün
tetésre. pontosabban egy adott -  gyakran az eredeti 
összeg többszörösének megfelelő értékű összeg, 
jóvátétel fizetésére ítélték a vesztes felet, vagy 
meghatározott cselekmény végzésére, például a dolog 
visszaadására kötelezték az elmarasztalt felet. Család
jogi ügyekben korábban 
ritkán szabtak ki pénz- 
büntetést: lányrablás ese
tén a férfit arra köte
lezték. hogy valóban ve
gye feleségül az elrabolt 
lányt.

Becsületbeli ügyekben 
a feleket békülésre. 
illetve a felelősnek tartott 
személyt bocsánatkérés
re kötelezték. Bár halálos 
ítéletet a kris nem hozott, 
és testi büntetéseket sem 
szabott ki. gyakran elő
fordult. hogy a vétkesnek 
mondottat maga a közös

bólumok. A legtöbb ci
gány kereszténynek vallja magát, de emellett sok más 
természetfeletti lény is megtalálható hiedelemvilá
gukban. hisznek az ördögben és az elhunytak lelkének 
visszajárásában.

A szimbolikus aktusok végigkísérték a kris eljárását: 
a formális szabályokat és szokásokat szigorúan betar
tották. Kiemelt szerepe van az eskünek; a kris elé járuló 
felek és a tanúk, maguk a kris tagjai, de még a Ámen

kívül a vének elé állók is esküt tesznek. Az eskütételhez 
a felperes földre terített egy kendőt, általában fekete 
színű női fejkendőt, és ráhelyezett egy szentképet. 
Jézust vagy leggyakrabban Szűz Máriát ábrázolót, majd 
gyertyát gyújtottak. Régebben egyes törzseknél szent
kép helyett macskatetemet tettek a kendőre, más 
törzseknél feszület is került a szentkép mellé. Ta

lálkozunk olyan leírással 
is. hogy a helyi templom 
kulcsát is a kendőre he
lyezték.39 Kitüntetett sze
repe van a gyertyának, 
mivel a cigányok hite 
szerint égő gyertya mel
lett nem lehet hazudni. 
Az esküt térdelve tették, 
egyik kezüket a szent
képre, a másikat a szí
vükre helyezve. Leg
többször egy közeli csa
ládtag: szülő, gyermek 
vagy testvér életére es
küsznek. mindig valaki 
olyanéra, akit nagyon 
szeretnek. Az esküt nem 
lehet megszegni, a kö
zösség minden tagja szi
lárdan hisz abban, hogy 
esküszegés esetén az 
esküben említett család
tag meghalna, vagy más 
súlyos szerencsétlenség: 
betegség, baleset vagy 
más tragédia érné. Az 
esküben, az eskü meg
szegése esetére, egyben 
átkot is mondtak saját 
magukra.50

Ezeket a rituálékat jó
részt a mai napig gyako
rolják. Fontos szerepet 
töltenek be a szentképek 
és az égő gyertya, s az 
esküt változatlanul igen 
komolyan veszik. Az es
kü megszeghetetiensé- 
gébe vetett hit teszi lehe
tővé. hogy komoly nyo
mozás és kényszerítő 
eszközök nélkül fel 
tudják deríteni a tényál

lást. és meg tudják oldani a felmerülő konfliktu
sokat.

4 . Ö ssze fo g la lá s
A cigányok, elsősorban a hagyományos életformát 

követő lováriak konfliktuskezelési eszközei megőrizték 
az ősi formákat, és -  részben -  a mai napig hozzájárul-

ség vagy a másik érintett 
fél mégis megbüntette 
valamilyen módon. Pél
dául a házasságtörő asz- 
szonynak levágták a ha
ját. vagy a megcsalt férj 
levágta a csábító férfi fü
lét. de ez a közösség saját 
büntetése volt. a cigány
törvényszék erre nem kö
telezett. nem is kötelez
hetett senkit. Igazán vé
res cselekmények ekkor 
is ritkán fordultak elő, in
kább megköpködték vagy 
szidalmazták a vétkest.38

A cigány törvényszék megörökítése a filmművészetben: 
Cigánytörvény -  Gyöngyössy Bence filmjének < 1997) jelenete

3. A  ko n flik tu s fe l
o ldás sz im b ó lu m a i 
és ritu á lé i

Nem csak kris össze
hívása, hanem más jogi 
jellegű cselekmények ese
tén is nagyon fontosak 
voltak a különböző szim

Amari Kris (Az eskii törvénye)
-  Bő ti is Kriszta filmjének (2004) jelenete



nak a csoporton belüli viták rendezéséhez, alternatívát 
kínálnak az állami igazságszolgáltatással szemben. 
Sajnos a hivatalos szervek korántsem olyan hatékonyak 
a konfliktusok kezelésében, mint a fent említett tradi
cionális eljárások. Időről-időre címlapokra kerülnek 
cigányok által bosszúból elkövetett cselekmények, akár 
gyilkosságok is. általában akkor, ha az áldozat nem
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Hőrcsik Lajos Kálmán

A  trianoni 
békeszerződéssel 

Rom ániához csatolt 
területek m agánjoga

A  történelmi Magyarország felbomlásával érdekes 
jogtörténeti helyzet jött létre. Két. addig szom
szédos ország magánjogi jogrendszere egy 

ország, jelesül Románia fennhatósága alatt „találko
zott" egymással, mivel Románia új határai között nem 
vezették be az ún. ókirálysági magánjogi jogrendet, ami 
az első világháború előtti országterületen hatályban 
volt. Territoriális szempontból ezt a képet még inkább 
árnyalnunk kell. A trianoni békeszerződés ratifikálásá
val az Erdélyi-medence, a Bánát vagy más néven a 
Bánság keleti része és az ún. Partium átkerült Ro
mániába. Az egykori Magyarország e három területén 
több eltérő magánjogi jogrendszer volt hatályban:

, Erdélyben az ún. osztrák joa. mis a Partiumban. a Bá- 
54

nátban, a körösvidéki és a máramarosi területeken bi
zonyos eltérésekkel a magyar jog élt.

A Partium területe soha nem bírt „önálló területi 
hatállyal", azaz nem tartozott egy, csak erre a területre 
alkalmazott magánjogi normarendszer alá, azon egy
szerű okból, hogy sohasem létezett önálló formában. 
Az átadott területek azonban tartalmaztak olyan, föld
rajzi értelemben körülhatárolható egységeket, amelyek 
önálló jogfejlődéssel is bírtak. Ezek a bánáti, körös- 
vidéki és máramarosi területek, s nem utolsósorban Er
dély a maga 63 000 km2-ével.

Románia azonban nem csak az egykori Magyarország 
területeivel, hanem több más területtel is gazdagodott. A 
teljesség kedvéért ki kell egészíteni a felsorolást azokkal 
a részekkel, amelyeket Románia nem a történelmi 
Magyarországtól kapott. Ez azért szükséges, mert 
rávilágít arra a helyzetre, amely a magánjogi normarend
szerek egymás mellett éléséből adódott a két világháború 
közötti Romániában. Ezek esetében is hasonlóan alakult 
a magánjogi jogrend „szinkronba hozása."

A békeszerződés után tehát több részből tevődött 
össze a Román Királyság. Az egyik az ún. Okirályság 
(Vechiul Regat). gyűjtőnevén Regát. amelynek részei: 
Olténia, Munténia, azaz Havasalföld (Tara Romá- 
neascá) és Moldva északkeleti része, amely még 1859- 
ben egyesült Havasalfölddel. Ezt egészítette ki Bu
kovina és Besszarábia,1 amelyek az első világháborút




