
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

Jegyzetek---------------------------------------------------------

1 Az Elhnographia és a Néprajzi Közlemények című folyóirat több 
cikke foglalkozik a témával.

: Loss Sándor: Rontani kris a dél-békési oláhcigányoknál. Elméiéi 
és gyakorlói. In: tus humánum. Ember alkotta jog. Szerk.: Szabó 
Miklós (Miskolc, 2001. 9-22; 10. p.)

3 Tárkány Szűcs Ernő: Magyar jogi népszokások (Budapest. 1981. 
493. p.)

4 Loss Sándor-H. Szilágyi István: A „cigány per" (Beszélő. 2001, 
4. 94-100.; 96. p.)

5 Loss-H. Szilágyi: i. m.. 94. p.
6 Erdős Kamill: Cigány-törvényszék (Romani-Kris) (Néprajzi 

Közlemények. 1959. 203—214.: 204. p.; ismételten közölve: 
Erdős Kamill cigánytanulmányai. Szerk.: Vekerdi József. 
Békéscsaba. 1989. 98-105. p.)

7 Loss-H. Szilágyi: i. m., 95. p.
8 A finnországi kaale cigányok vérbosszúval kapcsolatos szoká

sairól lásd: A finn „kaale" cigányok közösségi joga. a „vér
bosszú" modell (Belügyi Szemle. 1999.7-8. 134-144. p.)

9 Tárkány Szűcs: i. m„ 494. p.
111 Péter László: Vérbosszú a magyarországi cigányok között 

(Etnographia. 1947, 348. p.)

cigány, de a vérbosszú és az önbíráskodás semmikép
pen sem tekinthető általánosnak. A cigány közösségek 
konfliktuskezelési módszerei alapvetően békések és 
viszonylag eredményesek, további kutatásuk segíthetne 
a cigányok jogérzetének, jogi szokásainak jobb megis
merésében, ezáltal hozzájárulhatna az igazságszolgál
tatás mindennapi problémainak megoldásához is.

"  Tárkány Szűcs: i m., 494. p
'- Erdős: i. m.. 210 P-
13 Loss: i ni.. 1 1. p
14 Loss: i m.. 11. p
15 Erdős: i. m.. 205 P-
18 Loss: i m.. 12. p
17 Erdős: i. m.. 205 P-
18 Loss: i m.. 16. p
19 Erdős: j. m.. 204 P-

Loss: i m.. 16. p
21 Loss: i m.. 12. p
:: Loss: i m.. 13. p
23 Erdős: i. m„ 209 P-
:4 Loss: i m.. 15. p
25 Erdős: i. m.. 209 P-
28 Loss: i ni.. 22. p
27 Erdős: i. in., 207 P-
28 Erdős: i. m„ 207 P-
29 Erdős: i. m.. 206 P-
311 Rostás-Farkas György: A cigányság hagyomány- és hiedelem

világa (Budapest. 2000. 60. p.)

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- 
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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



történeti szemle

követő szerzemények voltak. Dobrudzsa (Dobrogea) 
még 1877-ben lett Románia része, ehhez csatlakozott 
1913-ban Dél-Dobrudzsa. azaz a Kvadrilater2 (Cuad- 
rilater). Mindezek mellett az ország az ún. Újkirályság
gal egészült ki. amelynek részei: Bukovina. Bessza- 
rábia. Erdély a Partiummal és a Bánát nagy része.

A mai joggyakorlatot tekintve érdekes helyzet állt 
elő. mivel a Romániához csatolt -  az előbb felsorolt -  
területeken hatályban maradtak a korábbi magánjogi 
jogszabályok. így a Román Királyságban egy időben 
hat különböző magánjogi jogrend élt. Az alkotmány 
137. §-a segítségével ezt a helyzetet úgy rendezték, 
hogy az annak ellentmondó szabályokat kivették az 
örökölt normarendszerekből, de a jogrendszerek egy
más mellett élését meghagyták.’

(I.) Az Ókirályságban és Dobrudzsában, illetve a 
Kvadrilaterben a Code Napoléon (1804) alapján készült 
Román Polgári Törvénykönyv (1865) volt hatályban, 
azaz az ún. ókirálysági jog. (II.) Dobrudzsa egészét te
kintve nagy eltéréseket lehetett tapasztalni a muzulmá
nok jogában.4 (III.) Besszarábiában az orosz törvények 
mellett Harmenopulos Hexabiblosa5 volt hatályos, de 
ezt 1921-ben módosították, s magánjoga csak egyes 
pontokon tért el az Ókirályságiétól.6 (IV.) Bukovinában 
az osztrák jogszabályok voltak hatályban, így a magán
jog tekintetében az Osztrák Polgári Törvénykönyv 
(OPTK), valamint ennek 1918 novemberéig keletkezett 
novellái és módosításai éltek.7 (V.) Erdélyben a magán
jog tekintetében az osztrák jog volt használatban, de az 
1867 óta beiktatott magyar joggal való harmonizációt 
megteremtő változtatásokkal. (VI.) Végül a bánáti, 
körösvidéki és a máramarosi részeken a magyar magán
jog volt érvényben, sajátos normaanyagukkal kiegé
szítve.

A Romániához csatolt magyar területeken 1918. 
október 18-át megelőzően keletkezett magyar jogsza
bályok tehát -  a tarthatatlan ellentmondások kikü
szöbölése után -  nagyrészt hatályban maradtak. A 
határnapot illetően azonban eltérőek a vélemények. Az 
egyik álláspont szerint 1918. október 18. az a határnap, 
amelyet megelőzően a magyar jogszabályok a 
Romániához csatolt magyar területeken -  az említett 
szűkítéssel -  még hatályban maradtak. A határdátum 
kijelölésének okára csak következtetni lehet. A magya
rázat az lehet, hogy 1918. október 4-én Burián István, a 
Monarchia külügyminisztere jegyzékben fordult az 
USA elnökéhez, amelyben azonnali fegyverszünetet és 
a wilsoni pontok alapján meginduló béketárgyalásokat 
követelt. Wilson 1918. október 18-án válaszolt a 
jegyzékre, s kijelentette, hogy a 14 pont a Monarchiára 
már nem lehet érvényes. Az elnök Róbert Lansing 
külügyminisztere által közzétette, hogy a január 8-i 
beszédében és békeprogramja X. pontjában foglal
takkal szemben már nem csak autonómia-, hanem 
függetlenségpárti is. Gróf Andrássy Gyula külügymi
niszter október 27-én ezt elfogadta tárgyalási alapnak. 
A hadiállapot már nem állt fenn Romániával, és a 
román csapatok a trianoni békeszerződéssel nekik jutta
tott magyar államterületet teljes egészében még birtok

ba sem vették ezen a napon, így közjogi értelemben 
erre az elnöki válaszra hivatkozni teljes mértékben 
alaptalan volt. Egyebekben az 1918. október 18-áig 
keletkezett magyar jogszabályokat a Forradalmi 
Kormányzótanács 1919. január 24-én kelt 1. számú 
dokumentuma tartotta hatályban.

Más álláspont szerint azonban ez a határnap 1918. 
december 1., vagyis az a nap. amelyen a gyulafehérvári 
nemzetgyűlés Erdélynek az Okirálysággal való 
egyesülését kimondta.

A probléma a törvényalkotás más szinterein is 
felmerült. Erre utal az állami és a közjavak átru
házásáról szóló törvény, amely kimondta, hogy az 
1918. október 18. és 1918. december I. közötti időben 
kötött, jóváhagyott vagy a telekkönyvbe bejegyzett 
szerződések semmisek. Ez a lehetőség akkor állt fenn. 
ha a magyar kormány vagy annak szervei kötötték az 
ügyletet, tekintet nélkül arra. hogy történt-e bejegyzés a 
telekkönyvbe, vagy sem. A román jogalkotó tehát 
egyértelműen a korábbi időpontot vette alapul, mivel 
így nem volt mód a saját szempontjából hátrányos va- 
gyonmenekítésre.

Természetesen a Romániához került területek ma
gánjogának viszonylatában majdhogynem közömbös, 
hogy melyik határnapot vesszük alapul, mert a legutol
só magyar magánjogi szabály, amely ezeken a terüle
teken még hatályba lépett, az ingatlanokra vonatkozó 
magánjogi szabályok kiegészítéséről szóló, 1918. 
október 8-án kelt és 1918. október 15-én életbe lépett 
4420. ME. számú rendelet volt.8 Mindazonáltal kitűnik, 
hogy az erdélyi románság elöljárói eltérő nézeteket val
lottak. mint a régi. Kárpátokon túli országterületről 
érkező jogászok.

A magánjog szabályozása -  tovább bonyolítva az 
elemzett időszakot -  nemcsak a történelmi jogfejlődés
ből eredő, territoriális alapokon nyugvó szempontok 
szerint osztályozható, hanem-éppen a területi változá
sok miatt -  időbeli határokhoz is köthető. Az átadott 
területen ebből a megközelítésből négy magánjogi jog
forrást tudunk megkülönböztetni: (1) az 1918. október 
18-a előtti magyar jogszabályok (a belső territoriális 

jogok különbségét figyelmen kívül hagyva); (2) az 
1918. október 18-a előtt keletkezett magyar jogszabá
lyokat módosító román törvények és rendeletek; (3) az 
eredetileg Orománia területén érvényben volt. de 
később az ország teljes területére kiterjesztett, így a 
magyar területeken is hatályba léptetett jogszabályok 
csoportja: (4) az ország különböző területein az 
egyesülés után keletkezett jogszabályok, amelyeket 
kiterjesztettek Románia teljes területére.9

1848-ig egységes szabályozás vonatkozott a 
történelmi magyar országterület egészére, amely 
Werbőczy Hármaskönyvén alapult. Természetesen 
ekkor is voltak apróbb eltérések, mivel mind a magyar- 
országi. mind az erdélyi törvényhozás megállapított 
olyan szabályokat, amelyek speciálisan a szűkebb 
Erdélyre, vagy éppen a magyarországi territóriumra 
vonatkoztak. Ahol a magyar magánjog élt tovább, őrt 
abban a formában volt hatályban az elcsatolás időpont-
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jában. amelyben 1918. október 18-án a trianoni Ma
gyarország területén, az Országbírói Értekezleten 
hozott módosításokkal a régi magyar törvényeket alkal
mazták. A két világháború közötti Romániában -  a már 
említett alkotmányos distinkcióval -  ezek a szabályok 
érvényben maradtak.

Erdélyben ugyancsak az a magánjog volt hatályos, 
amelyet a bekebelezés pillanatában találunk a szőkébb 
Erdélyben. Az 1848-1849. évi szabadságharc után -  az 
önkényuralom alatt -  egyszerűen bevezették az Osztrák 
Polgári Törvénykönyvet (OPTK).10 1861-ben. a közjo
gi provizórium miatt, a szőkébb Magyarországon hatá
lyukat vesztették az osztrák törvénykönyv normái. Az 
ideiglenes törvénykezési szabályok I. §-a kisebb vál
toztatásokkal visszaállította a magyar magánjogot.11 Az 
1861. évi Országbírói Értekezlet ideiglenes törvény
kezési szabályainak területi hatálya azonban nem ter
jedt ki sem a Királyhágón túli, keleti területekre, sem a 
határőrvidékre, sem pedig Fiume területére, mivel az 
1861-es országgyűlésen az ország e részei nem voltak 
képviseltetve. így a határozatok elfogadásában sem vett 
részt senki. Ennek következtében Erdélyben az 1867. 
június 27-i rendelet alapján, amelyet a Magyarország és 
Erdély egyesüléséről szóló 1868:43. te. 12. §-a fenntar
tott. az Osztrák Polgári Törvénykönyv maradt fenn 
alaki kötelező hatállyal.12

Ennek ellenére az 1867 utáni magyar törvényhozás 
több tekintetben módosította a két magyarországi 
jogterületet, úgy, hogy a két magánjog közelebb került 
egymáshoz. A különbség igazán a magyar házassági 
vagyonjog ősi intézményei és a törvényes öröklés 
szabályaiban állt fent. A Romániához csatolt terü
leteken tehát ez a magánjog maradi hatályban. Ter
mészetesen a jogfejlődés nem állt meg a határmó
dosításokkal, így a Romániának jutatott területeken az 
átkerüléstől fogva keletkeztek módosító és egyben egy
ségesítő rendelkezések, amelyek egyaránt vonatkoztak 
minden egykori magyar területre.

A megindult jogegységesítő törekvéseknek két 
iránya volt. Az egyik a részleges jogegységesítés,13 az 
ország különböző területein érvényben lévő. ugyanazon 
kérdésre vonatkozó, de egymástól eltérő jogszabályok 
egységesítése, míg a másik a teljes jogegységesítés, 
azaz az egész jogrendszer, vagy legalábbis egy-egy tel
jes jogágazat egységes újraalkotása által az ország 
egységes jogterületté formálása. Mindkét folyamat egy
szerre, párhuzamosan folyt Romániában, mert voltak 
olyan területek, amelyeket teljes egészében újrasza
bályoztak, de mégsem ültették át a csatlakozással a 
korábbi román jogrend egészét.14

Már a csatlakozás pillanatában felmerült az egységes 
jogrendszer bevezetése. Az egyes tervezetek a Code 
Napoléont szerették volna életbe léptetni; erre tett 
kísérlet Hamangiu igazságügy-miniszter. Ezzel egy 
időben hatályukat veszítették volna a többi jogrend
szerhez tartozó szabályok. Említésre méltó, hogy egyes 
magyar szabályokat, így a nők nagykorúságára, a há
zassági jogra, a gyámságra, a telekkönyvre és a házas
társi öröklésre vonatkozó rendelkezéseket, továbbá 
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egyes büntetőjogi szabályokat (különösen a fiatalko
rúak bíróságáról) és a becsületsértéssel kapcsolatos kla
uzulákat ideiglenesen, az összes román törvény felül
vizsgálatáig még a Hamangiu-féie tervezet is életben 
tartotta.

A kialakult magánjog-történeti helyzet megértéséhez 
jó példát nyújt a föltörvény kérdése. A normarendsze
rek egymás mellett élése miatt Romániának ugyanis 
nem volt egységes a földbirtoktörvénye, területén eltérő 
agrártörvényeket iktattak hatályba.1'' Az első világégés 
végén a balkáni-levantei hagyományokkal rendelkező 
Ókirályság. Regát és Havasalföld -  a fentebb vázolt 
folyamatból következően -  olyan országrészekkel bő
vült, amelyek társadalmi-gazdasági fejlettsége eltérő 
volt. Az 1921-es új román földtörvény egyik célkitű
zése az volt. hogy megváltoztassa az elmúlt évszázadok 
birtokrendszerét.16

A csatlakozás pillanatában az erdélyi méretekben 
értett17 nagybirtokok tulajdoni hányada felülreprezen
tált volt az egykori bevett nemzetek földtulajdonosai 
esetében Erdélyben a román nemzetiségű birtokosokkal 
szemben.18 Ez az a tény. amely megkönnyítette a tör
vényhozó hatalom számára a diszkriminatív jog
alkotást. s egyben részben magyarázat is arra. hogy mi
ért nem történt meg a teljes harmonizáció. A korabeli 
román jogász -  főképp erdélyi eredetű -  közvélemény 
előszeretettel hivatkozott a Gyulafehérváron 1918. 
december 1-jén hozott nemzetgyűlési határozatra,19 
mint jogforrásra, pedig az élet más területén az 
ókirálysági és az erdélyi román szellemi elit 
összetűzésbe került egymással. Gyulafehérváron, még 
a területi foglalások előtt mondták ki a „radikális agrár
reformot".20 A gyulafehérvári nemzetgyűlés alkot
mányjogi értékéről végleges álláspont olyannyira nem 
alakult ki, hogy 1921 elején a Democratismulban 
Djuvara Mircea egyetemi tanár tollából megjelent egy 
jogi tanulmány az erdélyi kérdésről, amelyben a szerző 
megállapítja, hogy Erdély nem unió útján került 
Romániához: „Nem két egyenlő hatalom, két állam 
szerepelt, amelyek egyesültek, hanem egyetlen állam 
terjesztette ki határait.” így tehát annexióról beszél, 
azaz „Erdély egyszerűen beolvadt, belépett a román 
állam előzőleg meglévő keretébe és e perctől kezdve az 
ottani alaptörvények alapjára helyezkedett. Ez az alap
törvény a román alkotmánykönyv, és semmi olyan 
külön követelése nem lehet, amely ennek törvényeivel 
ellentétben állna. A gyulafehérvári határozatok tehát, 
amelyek széleskörű autonómiát biztosítanak Erdélynek, 
jogilag semmilyen pozitív értékkel nem bírnak."

Nem történt tehát más, mint hogy a román politikai 
elit az új területeken nem vezette be ugyanazt a magán
jogi jogrendet, mint amely a háborút megelőzően 
hatályban volt az akkori országterületen. Ennek az oka 
abban keresendő, hogy olyan szabályozást vezettek be 
az élet számos területén -  s ennek jó példája az agrári- 
um szabályozása - , amelyek úgy hozhatták helyzetbe 
az újonnan megszerzett területek nagyszámú román
ságát, hogy az esetleges negatívumok nem érintették az 
„anyaországbelieket”.
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Jegyzetek
1 Moldva északi része 1772-ben (Kelet-Galícia) és 1775-ben 

(Szucsáva megye). Bukovina néven a Habsburg Birodalom része 
lett. keleti felét pedig az 1806-1812-es orosz-török háborúban a 
cári Oroszország kebelezte be. s így a Pruttól keletre fekvő 
területeket Besszarábiának nevezték.

2 Annak a területnek a déli része, amelyet az ókorban Scythia 
Minornak (Kis-Szkítia), a középkor vége óta pedig Dobrud
zsának neveznek. A Kvadlirater vagy Quadlirater. azaz négyszög 
nevét négyszögletű formája miatt kapta. Területe: 7565 km2.

3 A román alkotmánytörvény 137. §-a ezzel kapcsolatban azt ren
delte. hogy ..A román állam különböző részeiben fennálló 
törvénykönyveket és törvényeket felülvizsgálat alá kell venni, 
hogy azok a jelen alkotmánnyal összhangba hozassanak és így 
biztosíttassák a törvényhozás egysége. Mindaddig érvényben 
maradnak. Az alkotmány kihirdetésének napjától kezdve azonban 
hatályon kívül helyeztetnek az egyes törvények, rendeletek, 
szabályrendeletek és bárminő más okmányok mindama intéz
kedései. amely jelen alkotmány rendelkezéseivel ellenkeznek." 
{Monitorul Oficial. 1923. március 29., 282. szám).

4 Önálló házassági és öröklési joguk, az Ókirályságtól eltérő pol
gári perrendtartásuk volt. de az agrárjogban, így a parasztbirtokok 
tekintetében is eltér a muzulmánok joga az Ókirályságitól. Ennek 
alapja a Harmcnopulos által szerkesztett Hexabihlos. amely a 
postjustiniánusi források közé tartozik. A Hexabiblos 1345-ben 
keletkezett, mint „Bölcs Leó Basilicáiból készült siralmas 
kivonat". Ennek ellenére a maga korában, mint a legjobb 
Basilica-kivonat volt ismeretes, sőt, 1822-ben a Görög Királyság 
hivatalos törvénykönyve lett, és törvényerővel ruházták fel. ame
lyet 1835-ben újra megerősítettek. Lásd: Sohm. Rudolph: 
Institutionen dér römischen Recht (Leipzig. 1899, 120-121. p.). 
illetve Földi András-Hamza Gábor: A római jog története és 
instituiioi (Budapest, 2003, 230. p.)

5 Ez már a modern pandekta-rendszert előlegezte meg. Lásd: 
Chloros, A. G.: The Hexabiblos (Acta Juridica. Cape Town, 
1958)

6 Újlaki Miklós: 4 magyar magánjog módusulásai Romániában 
(Grill Károly Könyvkiadó-vállalata, Budapest, 1934. 14. p.)

7 Érdekes módosításokat iktatott be az egyesülés után a magánjog
ba a román törvényalkotói hatalom. 1921. július 23-ai hatállyal 
megengedték az egyházi házasság felbontását, a vegyes házassá
got (katolikus és nem katolikus között) és új válóokokat vezettek 
be (1921. július 23-ai törvény. Monitorul Oficial. 1921. augusz
tus 4.. 97. szám). Lásd: Újlaki: i. m. (1934), 15, p.

8 Újlaki: i. m„ 142. p.
9 Az új területekkel való egyesüléssel keletkezett román jogszabá

lyok -  ha kifejezett ellenkező rendelkezést nem tartalmazlak -  az 
egész Román Királyság területén, tehát a Romániához csatolt 
területen is hatályosak maradtak.

10 Magyar- és Horvátország, a Szerb Vajdaság, a Temesi Bánság és 
Fiume egész területén az 1852. évi november 29-iki nyílt 
paranccsal. 1853. május l-ei hatállyal. Erdély területén 1853. 
május 29-én kell nyílt paranccsal. 1853. szeptember l-jei 
hatállyal. Lásd: Újlaki: i. m. (1934), 276. p.

11 Újlaki: i.m, (1934), 282. p.
12 Az OPTK mint egész maradt érvényben, de csak annyiban, 

amennyiben az 1867 óta hozott magyar törvények ellenkező

magánjogi szabályokat nem tartalmaztak. Erdélynek egyebek 
iránt az egyesítésről szóló 1848:7. törvénycikk megalkotásáig 
külön törvényhozása is volt (Újlaki: i. m. [1934], 231-232. p.). 
Ennek az önálló jogfejlődésnek a gyümölcse az Approbatae 
Constitutiones, a Compilatae Constituiiones. illetve az Articuli 
Novcllarcs és az Articuli Provisionales nevű törvénygyűjtemény.

13 Ilyen az erdészetről szóló 1910, évi román törvény, amelynek 
hatályát 1923-ban a Romániához csatolt magyar és osztrák 
területekre is kiterjesztették (Monitorul Oficial. 1923. június 17., 
59. szám)

14 Újlaki Miklós: ,4c utódállamok jogegységesítő törekvései és a 
magvar magánjog (Szeged város Nyomda és Könyvkiadó Rt.. 
Szeged. 1936.25. p.)

15 Az ókirályságbeli, azaz az olténiai, munténiai, moldvai és 
dobrudzsai agrárreformról az 1921. július 17-iki. a besszarábiai 
agrárreformról az 1920, március 13-iki. a bukovinai agrárreform
ról az 1921. július 17-iki. a Romániához csatolt magyar területek 
agrárreformjáról pedig szintén egy 1921. július 17-iki törvény 
rendelkezik. Erdély. Bánát. Körösvidék és Máramaros földbir
toktörvénye 1921. július 23-án. 3610. szám alatt kelt. és az 
említett időpontban. 1921. július 30-án lett kihirdetve a Monitorul 
Oficial 93. számában. Lásd: Újlaki: i. m. (1934), 115. p.

1,1 Venczcl József: Erdély és az erdélyi román földreform (Hitel. I. 
kötet. Kolozsvár. 1944. 3.). Közbirtokok alatt a korlátozott for
galmú birtokokat értjük, amelyekhez a kincstári és községi bir
tokállomány, az alapítványi földek, illetve az egyházi és iskolai 
vagyonok, társulati és testületi birtokok, a közbirtokosságok és 
úrbéri birtokok tartoztak. Ennek megfelelően Észak-Erdélyben a 
kisajátított birtokok 41.7Vf-a (510 030 khold) a közbirtokosságok 
sorából került ki.

17 Magyar Statisztikai Közlemények 1915. 26-28. p. A száz khold 
alatti és feletti birtokok 1913-1915 között 87.2%, illetve 12,8%- 
ban oszlottak meg.

18 Ádám Magda-Cholnoky Győző: A magyar békekiildöttség 
tevékenysége 1920-ban (Kisebbségkutatás Könyvek. Lucidus 
Kiadó. Budapest. 2000, 123. p.)

19 III. rész, 5. pont: „Radikális földbirtokreform. Az összes, 
különösen a nagybirtokok, össze fognak íratni. Ezen összeírás 
alapján, eltörölve a hitbizományokat és szükséges mértékben 
csökkentve a latifundiumokat, lehetővé teendő a föld
művelőknek. hogy legalábbis maguknak olyan nagyságú birtokot 
(szántót, legelőt, erdőt) szerezhessenek, amelyet családtagjaikkal 
együtt megművelhessenek. Ennek az agrárpolitikának a vezér
fonala egyfelől a szociális kiegyenlítődés előmozdítása, másfelől 
a termelés fokozása kell, hogy legyen. (A gyulafehérvári 
nemzetgyűlés határozata a románok lakta magyarországi terü
letek és Románia egyesüléséről, Gyulafehérvár, 1918. december 
I.). Lásd még: Mikó Imre: Huszonkét év. A; erdélyi magyarság 
politikai története 19IS. december l-től 1940. augusztus 30-ig 
(Budapest, a „Stúdium" kiadása. 1941.: hasonmás kiadása Csatári 
Dániel tanulmányával: Optimum Kiadó, Budapest, 1988. 
265-267. p.). Közli még: Zcidler Miklós: Trianon (Nemzet és 
emlékezet. Osiris Kiadó. Budapest, 2003, 39. p.)

20 Sebess Antal: Új Románia földbirtokplitikája Erdélyben (Népies 
Irodalmi Társaság, Hornyánszki Viktor M. Kir. Udvari 
Könyvnyomdája. Budapest, 1921.61. p.)
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