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A  polgári állam főhatalmi tevékenységének egyi
két képező igazságszolgáltatás teljesítését végző 
szervezet az állam területi felségjogán alapszik, 

anélkül nem létezhet, mint ahogy a feladatokat ellátó 
személyek nélkül sem.

Magyarországon az I867-es kiegyezés után került 
sor az állami törvénykezési szervezet kiépítésére. Az 
igazságszolgáltatás központi elemének, a bíráskodás
nak a teljesítése érdekében sorra születtek az egyes tör
vények a szükséges szervezetekről. A ..Polgári törvény
kezési rendtartás tárgyában” alkotott 1868:54. törvény
cikk (te.) kimondta, hogy a legfőbb bírói hatóságot 
..magyar királyi curia név alatt a legfőbb törvényszék 
gyakorolja Pesten”, míg felsőbíróságként a Pesti és a 
Marosvásárhelyi Királyi Táblát jelölte meg. Az állami 
igazságszolgáltatás alaptörvényét jelentő ,.A bírói hata
lom gyakorlásáról” szóló 1869:4. te. létrehozása után 
került megalkotásra „Az első folyamodású bíróságok 
rendezéséről” (a törvényszékekről és a járásbíróságok
ról) szóló 1871:31. te. Az 1871:33. te. létrehozta a kirá
lyi ügyészséget az „igazságszolgáltatás körül az állam 
közérdekeinek” képviseletére, míg az 1871:51. te. a bí
rósági végrehajtókról rendelkezeu. Az 1874:34. és az 
1874:35. te. rendezte a jogi képviselet és a közhiteles
ség szervei, a kamarák keretei között működő ügyvé
deknek és a királyi közjegyzőknek a kérdéseit. Ezen 
alapvető szabályokban a következő évtizedekben több 
részletváltozás következett be, melyek közül szervezeti 
szempontból a legfontosabb a királyi ítélőtáblák és fő
ügyészségek számát gyarapító 1890:25. te. volt."

E szabályozások eredményeként az I. világháború 
kitörésekor, 1914-ben a (Horvátország nélkül) 282.870 
knr-nyi és 18,26 millió lakosságú országban a Curián, 
s a mellette tevékenykedő Koronaügyészségen túl 11 
ítélőtábla és főügyészség (Budapest, Debrecen. Győr, 
Kassa. Kolozsvár. Marosvásárhely, Nagyvárad. Pécs, 
Pozsony. Szeged, Temesvár), 67 törvényszék és 65 
ügyészség, valamint 381 járásbíróság működött. A tör
vényszékek és járásbíróságok melletti börtönökön és

Nánási László

A z  I. világháború hatása 
és következményei 
a m agyar igazságügyi 
impériumra
fogházakon túl 9 országos büntető-, valamint 7 javító- 
intézet volt. Ezen állami szervek mellett 28 ügyvédi és 
11 közjegyzői kamara tartozott még az igazságügyi 
szervezethez. Ekkor 2917 bíró. 244 ügyész, s mellettük 
1486 fogalmazói és 5340 fős kezelőszemélyzet, továb
bá 8735 ügyvéd, 2831 jelölt, valamint 309 közjegyző, 
168 helyettes és jelölt működött az országban: összes
ségében 22.030 fő dolgozott az igazságügyben.2

Azonban a hadműveletek során az ország egy részé
nek 1914-ben, majd 1916-ban történt ideiglenes, majd 
a vesztes háború utáni, 1918-tól bekövetkezett meg
szállása miatt ez a szerkezet megbomlott, s a működés 
ellehetetlenült az érintett területeken. A háború nem
zetközi jogi befejezését jelentő trianoni békeszerződés
sel végleg megszűnt a magyar törvénykezési impérium 
az elcsatolt területeken, számos igazságügyi alkalma
zott személyes sorsát is érintve. A diktátum utáni állam 
konszolidációja eredményeként változatlan szerkezetű, 
kisebb szervezet kevesebb -  de a megmaradt országte
rület eredeti személyzetéhez képest mégis nagyobb -  
létszámmal folytatta a tevékenységet.

Átmeneti idegen megszállás
Az 1914. július 28-án kitört háború kapcsán a kor

mány felkészült az ország valamely részének hadmű
veleti területté válására is, ezért kerültek kiadásra 1914.



augusztus 25-én és szeptember 5-én az igazságügyi ha
tóságok közveszély esetében követendő magatartásáról 
szóló bizalmas igazságügy-miniszteri rendeletek.3

Ezek előírták, hogy a hatóságok tagjainak a közve
szély beálltáig szabályszerűen el kell látniuk hivatali 
teendőiket. Az ellenséges betörésről a minisztérium 
vagy a törvényhatóság első tisztviselője (alispán, pol
gármester) adott értesítést. Ebben az esetben a hivatal 
pénzét, az értéktárgyakat, az értékes bűnjeleket, az 
azokra vonatkozó okiratokat és a titkos távirdai jelkul
csot postán, vasúton, sürgős szükség esetén igazság
ügyi alkalmazott beküldésével, illetve a csendőrség 
vagy a katonaság révén el kellett szállíttatni Budapest
re. A helyben maradt iratok megóvásáról „alkalmas 
módon” kellett gondoskodni. Ha a település kiürítését 
rendelték el. akkor az igazságügyi hatóság épületéről a 
hivatalos jelzőtáblát le kellett venni, és az épület fel
ügyeletével megfelelő személyt megbízni. Azt, hogy 
„elérkezett-e a hivatalból való távozás és az oda való 
visszatérés ideje, a hivatal vezetője állapítja meg". Ha 
viszont a támadás olyan váratlanul történt, hogy a szol
gálati hely elhagyására nem volt lehetőség, akkor arra 
kellett törekedni, hogy az igazságügyi alkalmazottakat 
az ellenség a „saját érdekében, szolgálati esküjükkel el
lentétes magatartásra fel ne használhassa”.

A távozás előtt gondoskodni kellett a fogvatartottak 
elszállításáról a veszélyeztetett területen kívül fekvő 
intézetbe. Feltétlenül elszállításra kerültek az előzetes 
letartóztatásban és vizsgálati fogságban lévők, azok, 
akiket az 5488/1914.ME rendelettel hatályba léptetett, 
s a 12.002/1914.ÍME rendelettel megállapított gyorsí
tott bűnvádi eljárás szabályainak alkalmazásával ítéltek 
el, a közveszélyes munkakerülők, továbbá a hat hóna
pot meghaladó büntetésre ítéltek, ha szabadságveszté
sükből egy hónapnál több volt hátra. A többiek viszont 
szabadlábra kerülhettek. Az ügyészségek jegyzékeket 
készítettek a feltétlenül elszállítandókról és a szabadon 
engedhetőkről. A rendelet szerint azokat „nap-nap után 
úgy kell vezetni, hogy a fogház vezetője bármely pilla
natban megállapíthassa, hogy közveszély beálltakor ki
ket kellene minden esetre elszállíttatni és kiket lehetne 
szabadon bocsátani”. Ha pedig az illetékes bíróság nem 
tudott intézkedni a közveszély miatt a kényszerintézke
dések meghosszabításáról, akkor az a királyi ügyész, 
akinek területén a fogoly volt, belátása szerint dönthe
tett a szabadításról vagy a további fogvatartásról.4

E szabályokat egészítette ki az igazságszolgáltatás 
szerveire nézve rendkívüli intézkedések megállapításá
ról szóló 1118/1915.ME rendelet, amely szerint azon 
bíróság, ügyészség számára, amelyik ellenséges betö
rés vagy más háborús ok miatt a székhelyén működni 
nem tudott, az igazságügy-miniszter más székhelyet je
lölhetett ki. Ha pedig valamely szerv működése a hábo
rú miatt megszűnt, annak bíráit és ügyészeit áthelyez
hette a miniszter.5

A 13264/1916.ÍME rendelet szerint az ellenséges 
megszállás vagy annak veszélye miatt székhelyükről 
eltávozott igazságügyi alkalmazottak utazási illetmé-

__nyei megtérítésre kerültek.6
28

E rendelkezéseket a hadműveletek miatt is alkalmaz
ták. Az ország északkeleti részére betört orosz csapa
tok 1914 október 4-én elfoglalták a törvényszéki szék
helyet, Máramarosszigetet. Későbbi támadásuk miatt a 
kassai és az eperjesi igazságügyi szervek decemberben 
elhagyták kiürített városukat. Lőcse pedig felkészült 
erre. A hadműveletek idején az érintett szervek az elő
írásoknak megfelelően jártak el, pl. a kassai főügyész 
jelentése szerint a fogházból való elszállítást elrendel
te, a pénzt postán feladta, az irattár fontosabb részét a 
pincébe lehordatta, az épületről a hivatalos jelzőtáblát 
levette, majd a székhelyét Rimaszombatra tette át. A 
megszállók decemberi kiverése után viszont helyreállt 
az addigi szervek működése.7

Az 1916. augusztusi erdélyi román betörés során a 
támadók a Déva-Nagyszeben-Fogaras-Székelyudvar
hely vonalig jutottak. Az elfoglalt törvényszéki váro
sokban (Brassó, Csíkszereda, Erzsébetváros. Kézdivá- 
sárhely, Székelyudvarhely) székelő szervek működése 
majd’ három hónapig szünetelt. A megszállók az álla
mi épületeket birtokba vették, a helyben maradt tisztvi
selőket pedig felszólították a megadásra, letartóztatás 
és kivégzés terhe mellett.8

A megszállt területről elmenekült számos bírósági, 
ügyészségi tisztviselő és közjegyző; egy részüknek a 
kolozsvári fogházban biztosítottak elhelyezést. Az Or
szágos Bírói és Ügyészi Egyesület budai intemátusa 84 
menekültnek adott otthont, míg mások rokonokhoz, is
merősökhöz mentek, továbbá segélyben, kölcsönben 
részesültek.9

A ellenséges csapatok október elejei kiűzése után a 
működés helyreállítása nehezen ment. mert a brassói és 
a nagyszebeni törvényszéki épületeket a szövetséges 
német katonaság foglalta le kórházi célokra. A többi 
helyen pedig hetekig tartott az irodák rendbetétele, az 
összedobált, gazzal, szeméttel kevert iratok rendezése, 
az írószerek és más használati tárgyak beszerzése.10

A megszállt területeken tömegesen fordultak elő 
bűncselekmények, hiszen, mint a dévai ügyészség je
lentette, az „őslakosság az ellenséggel együtt fosztoga
tott”. A hódítók kiverése után a közrend helyreálltával 
viszont tömegesen indultak büntetőeljárások e cselek
mények, továbbá a megszállást támogató személyek el
len hűtlenség, lázadás, izgatás miatt. így a román betö
réssel leginkább érintett marosvásárhelyi főügyészség 
területén az 1916. évi 8565-tel szemben 1917-ben 
21.847-re nőtt az ügyforgalom. Az igazságügy-minisz
ter ezért 1916. december 11-én az itteni ügyészségek 
„teendőinek nagymérvű emelkedése” miatt” felhívta a 
főügyészeket „kisegítő munkaerő” biztosítása érdeké
ben „kivételesen nélkülönözhető kir. ügyészt kijelöl
ni”, aki kirendelhető e területre.11

A hadműveletek során előfordult, hogy a saját had
sereg követelte az igazságügyi épületek átadását. A ma
gyar kormány a kérdés rendezése érdekében megkeres
te a Monarchia hadügyminiszterét, aki 1915. május 24- 
i rendeletével utasította a katonai parancsnokságokat, 
hogy a „beszállásolásoknál a közigazgatási hatóságok
kal egyetértőleg járjanak el". Az igazságügy-miniszter
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□
Az ama nicsapatok hadműveletei 
AVíx-jegyzékben 
{1919. Ili 20) 
kijelölt semleges 
övezet

ennek megfelelően július 23-i bizalmas leiratával előír
ta, hogy ha az igazságügyi szervek „ily tárgyú megke
reséseket kapnak, engedjenek át katonai célokra min
den nélkülönözhető helyiséget, de tartsanak vissza any- 
nyit, amennyi az igaz
ságszolgáltatás zavar
talan menetének és a 
büntetések végrehajtá
sának biztosítása céljá
ból feltétlenül szüksé
ges”. Viszont a „harct
ér közvetlen közelében 
fekvő székhelyeken 
sürgős szükség esetén 
az összes helyiséget át 
kell engedni, mert ilyen 
helyeken a katonai 
igénnyel szemben min
den egyéb szempont 
háttérbe szorul”.12

Antanl demarkációs vonal 1918. X. 21.
Ártani demarkációs vonal 1918 XI 13 
Antant demarkációs vonal 1918 XII. 23

aosereg arcvonala 1919.1.2(MV 16

A z államterület 
háború utáni megszállása

A háború 19 18. október végi befejeződésekor Ma
gyarország területén nem voltak ellenséges haderők. A 
padovai fegyverszünet november 3-i megkötése után -  
amely előírta a ténylegesen már megszűnt Osztrák-Ma
gyar Monarchia hadereje számára az 19 14-es határokra 
való visszavonulást -  gyors változások történtek. A 
hadsereg felbomlott és a csapatok katonái származá
suknak megfelelően anyaországuk felé vették útjukat. 
A nemzetiségek saját államuk megteremtésére töreked
tek, amelyben a győztes antant támogatását élvezték. 
Ilyen helyzetben a szomszédos, már létezett vagy szü
lető államok csapatai a határokat átlépve egyre nagyobb 
területeket vontak megszállásuk alá, a nemzetiségek pe
dig kimondták a Magyarországtól való elszakadásu
kat.13

A hadsereg felbomlása után az ország déli részét na
pokon belül -  pl. a törvényszéki székhelyek közül 1919. 
november 5-én Pancsovát, 6-án Fehértemplomot. 9-én 
Újvidéket. 13-án Szabadkát -  megszállták a szerb csa
patok. Ebben a helyzetben az őszirózsás forradalom 
eredményeként hatalomra jutott, az antanttal megegye
zésre törekvő Népkormány a megszállás megállítása ér
dekében november 13-án, Belgrádban a keleti szövet
séges hadseregek főparancsnokával fegyverszüneti 
egyezményt kötött, amely az ország déli-délkeleti ré
szein kijelölte a demarkációs vonalat. A konvenció 1. 
pontja szerint a polgári igazgatást a katonailag kiürített 
területen továbbra is a magyar kormány gyakorolja, s a 
rend fenntartásához szükséges rendőri és csendőri erők 
is maradhatnak. A győztesek a III. pontban kikötötték 
megszállási jogukat minden helységre és stratégiai 
pontra, míg a XVII-ben kijelentették, hogy nem avat
koznak a magyar államigazgatás munkájába.14

A demarkációs vonalak és az antanrcsapaiok támadásai 1918- 1919-ben

A belgrádi egyezmény azonban a gyakorlatban alap
vetően nem érvényesült, a megszálló csapatok és a ki
alakult új kormányzatok semmibe vették azt, mint 
ahogy jellemzően szemlélteti ezt az a novemberi távira

ti jelentés, amely sze
rint a „szerb hadseregek 
parancsnoka kijelentet
te, hogy Pancsovát el
lenségesen szállották 
meg, a bíróságot bezár
ták, az államhivatalno
kokat elbocsátották”. A 
megszállók magatartá
sát befolyásolta az is, 
hogy a konvenció érvé
nyességét 1918. decem
ber 1-jén Clemenceau 
francia miniszterelnök
nek a keleti szövetséges 
hadseregek főparancs
nokához intézett távira
ta kétségbe vonta. E 
szerint az eljáró „fran-

Bartt-.a és Hodia 
megöliapodásáDan 
kijelölt demarkációs 
vonal 1918. XII. 6

cia tábornoknak semmilyen jogcíme nem volt arra. 
hogy a szövetségesek minden határozatán kívül elis
merjen egy új államot és tárgyaljon vele”. Az egyez
mény egyébként is hibás, mivel „meghagyja a magyar 
álkormánynak a lehetőséget, hogy továbbra is az összes 
magyar területet igazgassa”.15

A megszállók a magyar adminisztráció felszámolá
sával igyekeztek kész helyzetet teremteni az általuk bir
tokba vett terület végleges megszerzése érdekében. Az 
új hatalmak időlegesen fenntartották a magyar jogsza
bályok hatályát, de az addigi állami, vármegyei, városi 
alkalmazottakat még a békeszerződés megkötése előtt 
hűségeskü letételére hívták fel: ahhoz, továbbá az új hi
vatalos nyelv megtanulásához kötve alkalmazásukat. 
Az eskü követelése egyébként ellenkezett a megszállók 
által is elfogadott, 1907. október 28-án kelt hágai kon
venciókkal: ezek közül a szárazföldi háború törvényei
ről és szokásairól szóló egyezményhez csatolt szabály
zat 45. cikke kimondta, hogy „tilos a megszállott terü
let lakosságát arra kényszeríteni, hogy az ellenséges ha
talomnak hűséget esküdjön”.16

így a Jogtudományi Közlöny 1919. januári értékelése 
szerint a „fegyverszüneti megállapodások ellenére a 
megszállás jellege nem maradt katonai, hanem a szom
szédos hatalmak mohó módon területünkön, mint saját
jukon akarnak rendelkezni, s megakadályozzák azt, 
hogy a magyar közigazgatás és a igazságszolgáltatás 
törvényes szervei... úgy végezhessék feladataikat, mint 
végezték a megszállás előtt”.17

A  szerb megszállás
Az ország déli részén a szerb királyi hadsereg no

vember 14-éig a belgrádi egyezménynek megfelelően 
megszállta a Maros folyó-Szabadka-Baja-Pécs- 
Barcs-Dráva folyó vonalat, továbbá Bánátban a romá-
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történeti sietnie

nokkal szemben elfoglalta Temesvárt. Lúgost és Ka- 
ránsebest, s így ellenőrzése alá került 11 ítélőtáblái és 
törvényszéki központ. Ez azonban több helyen csak né
hány hétig tartott, mert a területet egyaránt magának 
követelő két ország, Szerbia és Románia összecsapásá
nak megakadályozására a békekonferencia döntéséig a 
francia hadsereg elválasztó övezetet húzott a riválisok 
közé; így a megszállásuk alá került a Tiszától a Maros 
vonalán át a Duna melletti Orsováig terjedő sáv, benne 
Szeged (1918. december 30.), Arad (1919. január 29.), 
Lúgos és Karánsebes (január 27.) törvényszéki váro
sokkal. (A szerbekkel államközösségre lépett horvátok 
az általuk követelt Vas és Zala vármegyei déli sávot -  
a Muraközt és a Muravidéket -  1918-1919 fordulóján 
szállták meg, melynek következtében az ottani alsó- 
lendvai, muraszombati, Csáktornyái, perlaki járásbíró
ságok működése megszűnt. A következő hónapokban 
némely település visszakerült magyar fennhatóság alá. 
mely Muraszombat 1919. augusztus 12-i szerb elfogla
lásával végképp megszűnt.)18

Az 1918. november 25-én Újvidéken összeült 
délszláv nemzeti gyűlés kimondta Bácska, Bánát, Bara
nya Magyarországtól való elszakadását és Szerbiához 
csatlakozását. A gyűlés által megválasztott Nagy Nem
zeti Tanács igazságügyi osztállyal is rendelkező, újvi
déki székhelyű Nemzeti Igazgatóságot (Narodna Upra- 
va), mint kormányt hozott létre. Ennek december 4-én 
kiadott rendelete megállapította, hogy fennhatósága alá 
vette a területén lévő összes bíróságokat, ügyészségeket 
és igazságügyi intézményeket. Kimondta, hogy az „ed
digi törvényeket egészükben a maga részéről elfogadja, 
nyelvi tekintetben pedig a szerb hivatalos nyelv mellett 
az itteni nép minden fajának anyanyelvét a bíróságnál is 
érvényesíteni és alkalmazni akarja, továbbá azon embe- 
ries szempontból vezéreltetve, hogy az igazságügyi al
kalmazottak állás és kenyér nélkül ne maradjanak, [...] 
a bírákat, ügyészeket és bírósági hivatalnokokat eddigi 
rangjuk és javadalmazásuk meghagyása mellett hajlan
dó alkalmazni”. A rendelkezés meghatározta az új hata
lom által megkövetelt eskü szövegét is.19

A Narodna Uprava 1919. január 2-án rendelte el a 
hűségeskü letételét azzal, hogy az nem érinti a tisztvi
selők állampolgárságát, de megtagadása elbocsátással 
jár. A felhívás kézhezvétele után viszont a magyar igaz
ságszolgáltatási szervek tagjai úgy döntöttek, hogy azt 
nem teszik le, helyükön maradnak és teljesítik feladata
ikat, továbbá értesítették az Igazságügyi Minisztériu
mot, amely érintkezésbe lépett az újvidéki kormányzat
tal a kérdés rendezéséről. A tárgyalások eredménytelen 
befejeztével a Narodna Uprava 1919. január 14-i ren
deletével határidőt tűzött ki a magyar igazságügyi al
kalmazottak számára esküjük letételére. A szerb kor
mányzat arra is felhívta a figyelmet, hogy aki ezt nem 
hajlandó megtenni, azt egy kis csomagban magával vi
hető „legszükségesebb ingóságaival” a demarkációs 
vonalra víve kiutasítja Magyarországra.20

Ez nem is maradt puszta fenyegetés. így pl. a hűség
esküt letenni nem akaró szabadkai vezető ügyészt a

__szerb katonák erőszakkal eltávolították szolgálati hely-
30

érői. s „többnapi fogvatartás után a kir. ügyészség egész 
személyzetével együtt 1919. február hó 7-én kiutasítot
ták". A nemzetközi jog szabályaira hivatkozva esküt 
megtagadó bírák ugyanerre a sorsra jutottak. A Sza
badkáról elűzött igazságügyi tisztviselők a törvényszék 
elnökének utasítására 28-án jelentkeztek a szomszédos 
kiskunhalasi járásbíróságon, s ideiglenesen a fogház 
helyiségeiben kerültek elhelyezésre.21

A Narodna Uprava azt is elrendelte, hogy a törvény
székeknél szerb bírákból álló tanácsokat kell összeállí
tani, s a járásbíróságokon szerb bírákat kell alkalmazni. 
Azonban a megszállt területen nem volt elegendő 
délszláv szakember, ezért a belgrádi kormány igazság
ügy-minisztere 1919. július 3-i rendelkezésével a ma
gyar igazságügyi szervek működését további intézke
désig fenntartotta. Az elfoglalt területeknek a békekö
tésig való igazságügyi beosztásáról is rendelkezett: a 
szegedi ítélőtáblái kerülethez tartozó szerveket a Pécsi 
ítélőtáblának rendelte alá. a Curia helyettesítésére pe
dig a Temesvári ítélőtáblán rendszeresített egy felül
vizsgálati tanácsot. Ez az állapot azonban nem tartott 
sokáig, mivel a párizsi békekonferencia kijelölte a 
délszláv állam és Románia közötti határt, így Temesvár 
1919. augusztus 3-án. míg a többi bánáti város még jú
lius végéig román uralom alá került.22

A szerb hatalom így túlkapásokkal ugyan, de a béke
kötésig alapvetően eltűrte a korábbi igazságügyi szervek 
működését: a tisztviselők zöme tovább dolgozott, a meg
szállás kezdeti heteiben pedig a Magyarországgal való 
érintkezést sem korlátozták, de a Tanácsköztársaság lét
rejötte után a demarkációs vonalat lezárták. A területen 
illetékes pécsi ítélőtáblái elnök a megszállás tartama alatt 
folyamatosan gyakorolta kinevezési jogkörét.23

A bűnügyek terén a pécsi ügyészi jelentések szerint 
az ott „működő S.H.S. [szerb-horvát-szlovén] katonai 
hatóságok és polgári közigazgatási szervek a politikai 
pereket kivéve a bíróságok és az államügyészség műkö
désébe oly mértékben és olyan értelemben, hogy az a 
működés feltétlen megszüntetését vonta volna szükség
szerűen maga után, be nem avatkoztak”. A politikai 
bűncselekményeknek (pl. a Btk. 127., 142., 152., 171- 
174. §-ok szerinti felségsértés, lázadás, izgatás) minő
síthető, általában sajtótermékekben megjelent írások, 
gyülekezeteken elhangzott beszédek miatt viszont a ma
gyar hatóság eljárást nem indíthatott. Bár a megszálló 
szerb csendőrséget és a szerb községi elöljáróságokat a 
magyar ügyészség nyomozás teljesítésével nem bízhatta 
meg, azok közönséges bűncselekmények esetén gyak
ran ide küldték meg eljárásuk iratait és foglyait. A beér
kezett nyomozati anyagok alapján a magyar eljárási sza
bályok szerint történtek a vádemelések, az első és má
sodfokú tárgyalások a törvényszék és az ítélőtábla előtt. 
(1920-ban 3 ügyész. 5 fős segédszemélyzet és 23 fog
házőr szolgált a megszállt városban.)24

A megszálló hatalom azonban fizetést és az eljárá
sok folytatásához szükséges pénzt a magyar szervek
nek nem adott, az igazságügyi épületeket többször ka
tonai célokra vette igénybe, a felszerelést pedig elzsák
mányolta: a szerb parancsnokság a Pécsi ítélőtábla épü-



letét székhelyként birtokba vette, a bíróságok, az 
ügyészség és a fogház felszereléseit, valamint a bűn
ügyi iratokat elvitték. A megszállók az általuk letartóz
tatottakat a törvényszéki börtönben helyezték el, de 
csak a saját fogoly katonáik ellátásáról gondoskodtak, 
illetve közreműködtek az őrzésben. Ebben a helyzet
ben a működtetésért felelős ügyészség a hágai konven
ció 48. cikkére hivatkozással a megszálló hatalom kor
mánybiztosához fordult a „megfelelő összegnek ren
delkezésre bocsátása céljából”, de „sem válasz, sem 
pénz nem érkezett”.25

A román megszállás

Az ország keleti részét illetően az Aradon megala
kult Román Nemzeti Tanács 1918. november 9-én ulti
mátumot intézett a magyar kormányhoz, követelve a 
románok által lakott 26 vármegye területén a „teljes 
kormányzó hatalmat”, minden közigazgatási és bírósá
gi szerv hatósága alá helyezését.26

A követelésnek a román királyi hadsereg szerzett ér
vényt. amely előbb a Maros mentén húzódó demarká
ciós vonalig szállta meg a magyar területet, majd előre
nyomult nyugat felé: így egymás után kerültek román 
megszállás alá Erdély igazságügyi központjai: pl. 1918. 
november 26-án Csíkszereda, december 2-án Marosvá
sárhely. 4-én Beszterce. 6-án Székelyudvarhely. 7-én 
Brassó. 10-én Nagyszeben. 13-án Kézdivásárhely. 21- 
én Dés. 24-én Kolozsvár. 1919. január 16-án Déva és 
Zilah. 22-én Máramarossziget. (A zavaros helyzetet jel
zi. hogy 16-án még ukrán csapat vonult be az utóbbi 
városba, amelyet a románok vertek ki.)27

Időközben a románok gyulafehérvári nemzetgyűlése 
december I-jén határozott a Romániával való egyesü
lésről. amelyet 11-én román királyi rendelet erősített 
meg. kimondva Erdélynek az országhoz csatolását. A 
gyulafehérvári határozat II1/I. pontja szerint a közigaz
gatás és igazságszolgáltatás a nemzetiségek nyelvén 
történik. A gyűlés végrehajtó szervként létrehozta a 
nagyszebeni székhelyű Kormányzótanácsot (Consiliul 
Dirigent), amelynek igazságügyi vezetője felhívással 
fordult a törvénykezési szervek román nemzetiségű al
kalmazottaihoz. hogy jelentkezzenek szolgálattételre 
az új hatalomnál.28

A Consiliul Dirigent fenntartotta az 1918 októbere 
előtti magyar jogszabályok hatályát, s azt is kimondta, 
hogy minden tisztviselő állásában megmarad, azonban 
bárki közérdekből „rendelkezési állományba tehető, il
letőleg nyugdíjazható”. Ugyanakkor megfosztotta a 
magyar szervek vezetőit felügyeleti joguk gyakorlásá
tól, és hivatalos nyelvnek a románt tette meg. Megálla
pította azt is. hogy a tisztviselők egy év alatt kötelesek 
megtanulni az új hivatalos nyelvet. Az 1919. február 6- 
i rendelet l.§-a előírta a bírák, ügyészek, ügyvédek, 
közjegyzők eskütételi kötelezettségét a román államra 
és jogszabályokra, a 7.1? pedig leszögezte, hogy „akik 
felhívásra nem teszik le azonnal az esküt, elvesztik ál
lásukat. nyugdíjigényüket".29

történeti szemle

A magyarok többsége azonban nem volt hajlandó er
re. azon álláspontra helyezkedve -  mint azt a franciák 
által a románoknak átadott Karánsebes bíráinak és 
ügyészeinek egyhangú határozata 1919. június 29-én 
jellemzően kimondta hogy a „békekonferencia vég
leges döntése előtt az eskü letételének követelését tör
vénytelennek és jogtalannak tartja, és ennek folytán az 
eskü letételét egyenként megtagadja”.30

Ennek következményeként viszont a megszállók az 
esküt megtagadókat megfosztották állásuktól, lakás
ukat elrekvirálták. őket és családtagjaikat rövid időn 
belül kiutasították, mint pl. a kolozsvári ügyvédeket 
1919. november 5-én, 5 napos határidővel.31

A fenti körülmények között a román megszállás 
alatti területen az igazságügyi szervek „napok alatt ve
szítik el magyar jellegüket", hiszen a személyzet nagy 
részének eltávolítása mellett új vezetőket nevezett ki 
élükre a Consiliul Dirigent. Erdély központjában. Ko
lozsvárott 1919. március 11-én szűnt meg a magyar 
igazságszolgáltatás, mivel a román hatóság e napon 
vette át az ottani igazságügyi szerveket. (Az ottani íté
lőtáblán április 30-án került sor az első román nyelvű 
tárgyalásra.) A bánáti bíróságokon június 30-án történt 
meg a hatalomátvétel, olykor az ezt megtagadó ma
gyar alkalmazottak elleni karhatalmi fenyegetéssel. A 
székelyföldi törvényszékeket (Csíkszereda. Kézdivá- 
sárhely. Székelyudvarhely) pedig 1919 szeptemberé
ben felszámolta a Consiliul Dirigent és területüket 
Brassóhoz csatolta, mivel a magyar személyzet nem 
tette le a hűségesküt.32

A román hadsereg 1919 tavaszán folytatta előrenyo
mulását a folyamatosan visszavonuló magyar csapa
tokkal szemben, s az igazságügyi központok közül áp
rilis 19-én elfoglalta Szatmárnémetit. 20-án Nagyvára
dot. 22-én Gyulát. 23-án Debrecent. 27-én Nyíregyhá
zát és Beregszászt, s a hónap végére elérte a Tiszát. így 
1918 novembere és 1919 áprilisa között román meg
szállás alá került 4 ítélőtábla. 20 törvényszék, továbbá 
a nagyenyedi országos fegy-, valamint a kolozsvári és 
a szamosújvári javítóintézet. A megszállt óriási állam
részen működött igazságügyi szervek sorsa kettévált: 
míg a román államhoz csatoknak nyilvánított területe
ken a fent leírtak történtek, addig az 1919. március 21- 
i 11. Vix-jegyzék szerint kijelölt vonalon belüli, annak 
D) pontja szerint továbbra is magyar igazgatásúnak 
nyilvánított területen a szervek a megszállás után is 
folytatták az addigi szabályok szerinti működésüket. A 
magyar szervek vezetői általában a helyükön maradtak, 
s gyakorolták jogköreiket: így éltek pályáztatási joguk
kal, rendelkeztek a beosztottak személyzeti kérdései
ről. s a kinevezettek továbbra is a magyar államra tet
tek esküt.33

Jós

A csehszlovák megszállás

Az ország északi területeire a csehszlovák kormány 
terjesztette ki befolyását: Prágában a Csehszlovák 
Nemzeti Bizottság 1918. október 28-án bejelentette az



lönéneti szemle

új állam megalakulását, amelyhez a Szlovák Nemzeti 
Tanács 1918. október 30-i túrócszentmártoni nyilatko
zatával a „történelmi Magyarország határain belül élő 
csehszlovák nemzet nevében” csatlakozott.34

E nyilatkozatnak a létrejövő csehszlovák haderő kí
vánt érvényt szerezni, amely 1918. november elején el
foglalta a Felvidék nyugati sávját, benne több bírósági 
székhelyű várost, pl. Trencsént, Nagyszombatot, Zsol
nát. A magyar csapatok azonban hamarosan kiűzték a 
megszállókat. A helyzet az 1918. december 3-i antant
jegyzékkel változott meg, amely szövetségesnek ismer
te el a csehszlovák haderőt, felhatalmazva a szlovák te
rületek birtokba vételére. Másnap a Népkormány elfo
gadottnak nyilvánította a jegyzéket, és kijelentette, 
hogy végrehajtja a pontosan meg sem állapított határú 
területek kiürítését. így a megszállók a törvényszéki 
székhelyek közül 1918. december 10-én elfoglalták 
Nyitrát, 15-én Rózsahegyet, 16-án pedig Lőcsét.35

A megszállandó felvidéki területeket az 1918. decem
ber 23-i antantjegyzék (I. Vix-jegyzék) határozta meg 
pontosan, amely lényegileg a későbbi végleges határnak 
megfelelően jelölte ki a demarkációs vonalat. A csehszlo
vák hadsereg immáron ezen felhatalmazás birtokában 
szállta meg Észak-Magyarországot, miután a Népkor
mány a jegyzéknek megfelelően kiürítette a területet: 
Epeijes december 28-án, Kassa 29-én, Pozsony 1919. ja
nuár 1-jén, Komárom 10-én, Rimaszombat és Ungvár 13- 
án került a birtokába. Január 16-án elfoglalták Balassa
gyarmatot is, de innen két hét múlva a város lakói és a 
helyi magyar katonai erő kiverte a megszállókat.36

Később, a Tanácsköztársaság elleni harc jelszavával, 
a demarkációs vonalról kiindulva a csehszlovákok 
1919. április 30-án elfoglalták Sátoraljaújhelyt, május 
2-án Miskolcot, s Munkács térségében kapcsolatot te
remtettek a román hadsereggel, amely július 22-én Be
regszászt átadta a részükre. így ekkorra 15 ítélőtáblái 
és törvényszéki székhely, az illavai és a lipótvári orszá
gos fegyintézetek, valamint a kassai javítóintézet került 
megszállásuk alá.37

Az első hetekben a működésben itt sem történtek 
változások, de a magyar fennhatóság alatti szervekkel 
és a kormánnyal való érintkezést megtiltották. Ennek 
következtében viszont a meg nem szállt területen ma
radt alárendelt szervek működésében is zavar állt be. 
hiszen felettes hatóságuk felügyelete nélkül maradtak, 
így közvetlenül az Igazságügyi Minisztériumhoz for
dultak.38

A magyar alkalmazottak hamarosan választás elé ke
rültek, mivel a megszálló hatalom fogadalom letételére 
hívta fel őket, továbbá megkövetelte az új hivatalos 
nyelv tudását. A bíróságokon a szlovákul nem tudók a 
nyelv határidő alatt való megtanulásának kötelezettsé
ge mellett meghagyattak, a közjegyzői és ügyészi állá
sokban viszont a szlovák nyelv teljes tudását kívánták 
meg. Az igazságügyi szervek 1919 tavaszán történt át
vételekor a csehszlovák kormány képviselői meghall
gatták a személyzet tagjait: készek-e az új államban 
szolgálni, nyugdíjba mennek vagy Magyarország ren
delkezésére bocsáttassanak?39

Az érintettek döntését befolyásolta a prágai kormány 
Pozsonyban felállított Bratislavai Minisztériuma igaz
ságszolgáltatási osztályának 1919. május 17-i határo
zata, amely kimondta, hogy a fogadalom letételét meg
tagadó hivatalnokok további foglalkoztatására az új ál
lam kormánya ígéretet nem tesz. A magyar alkalmazot
tak az anyagi bizonytalanság ellenére általában megta
gadták a fogadalom letételét, mint pl. a lőcsei törvény
szék bírái, a rimaszombati ügyész. Számukra a 
csehszlovák kormány 1919 őszéig utalványozta a fize
tést, majd kiutasította őket Magyarországra. Voltak 
azonban kivételek is: pl. a kassai főügyész nyugdíjba 
ment. míg helyettesét kérelmére meghagyták állásában, 
de fél évre elküldték Morvaországba nyelvet tanulni. 
Mivel ez nem járt sikerrel, így később átadták Magyar- 
országnak. A főügyészség személyzetét egyébként át
vette a csehszlovák állam, de vezetőnek egy morva 
ügyvédet nevezett ki. Ugyanígy az eperjesi és a kassai 
ügyészségen szolgálók egy része is fogadalmat tett az 
új hatalomra. Az ügyészségeknél a vezetőket átvételük 
esetén is újakkal váltották fel.40

A  francia megszállás

A fentiekhez képest más helyzetbe kerültek a franci
ák megszállása alá került települések, hiszen nekik nem 
volt területi követelésük: uralmuk alatt állt 1918. dec
ember 30. -  1920. március I. között Szeged és környé
ke, továbbá 1919 elejétől nyárig a román és a szerb csa
patok között a Marostól a Dunáig húzott elválasztó öve
zet. Ebben az ideiglenesen egységes igazgatású övezet
ben a parancsnokló francia tábornok döntése szerint a 
közigazgatást és az igazságszolgáltatást a hivatalban 
lévő magyar polgári tisztviselők látták el.41

A franciák nem akadályozták a Népkormánnyal való 
kapcsolatot, rendelkezéseinek érvényesülését. Az igaz
ságügyi szervek is tevékenykedtek, bár a térségben il
letékes szegedi, nagyváradi és temesvári ítélőtáblák, s 
főügyészségek felügyeleti joga nem érvényesült, mivel 
a kerületükbe tartozó törvényszékek és ügyészségek 
szerb vagy román birtokba kerültek, és a megszállók 
elvágták a szervek közötti kapcsolattartást. (Temesvá
ron az irodalmár főügyész, Gozsdu Elek 1919. május 
26-án meghalt.)42

A Tanácsköztársaság létrejötte után a franciák vi
szont már nem tették lehetővé a magyar kormányzattal 
való kapcsolatot. A szegedi katonai kormányzó nem 
engedélyezte, hogy az igazságügyi népbiztos által ápri
lis 18-án kinevezett új bírósági és ügyészségi vezetők 
elfoglalják tisztüket, majd április 24-én elrendelte a 
polgári igazságügyi szervezet teljes helyreállítását. A 
szegedi igazságügyi szervek a továbbiakban a Tanács- 
köztársasággal szemben, a „bolsevizmus megsemmisí
tésére” a francia megszállás alatti Aradon 1919. május
5-én létrejött, majd 31-én Szegeden a törvényszéki pa
lotában újjáalakult ellenforradalmi kormány rendelke
zései szerint jártak el 43



E testület általában a törvényszék épületében ülése
zett. és ennek során több, az igazságügyet illető kérdés
sel is foglalkozott. A Károlyi Gyula gróf. majd P. Áb
rahám Dezső által vezetett, augusztus 12-ig működött 
kormány ülésein tárgyalt a szegedi igazságügyi hatósá
gok rendjének és fegyelmének helyreállításáról, átalá
nyaik utalványozásáról, a proletárdiktatúra alatt magu
kat exponált alkalmazottak felelősségre vonásáról, a 
menekültek beosztásáról és illetményeik folyósításáról. 
Az igazságügyi kérdésekben e kormány az ítélőtábla 
elnökének és a főállamügyésznek a véleményét kérte 
ki. Az ellenkormány megalakulása után a szerb vagy 
román megszállás alatti magyar hatóságok is annak tet
tek jelentést. attól vártak intézkedéseket. A megszállók 
által követelt esküvel kapcsolatban a szegedi kormány 
1919. június 7-én azt az álláspontot képviselte a Kras- 
só-Szörény megyei hivatalok megkeresésére, hogy -  
mivel nincs módja a tisztviselők elhelyezéséről és ellá
tásáról gondoskodnia -  „szabad kezet enged” a letétel 
kérdésében, hiszen a „kényszerrel kivett eskü amúgy 
sem bírhat kötelező erővel", s a viszonyok megváltozá
sa esetén annak letétele nem lesz senki hátrányára.44

Az 1919. augusztusi budapesti hatalomváltás után a 
franciák ismét engedték az ottani kormány rendelkezé
seinek érvényesülését, de nem engedélyezték a politikai 
cselekmények miatti büntetőeljárásokat. Csak azok ellen 
emelt vádat a francia hadbíróság előtt a gyarmati hadijog 
alapján a katonai hatóság, akik 1919. május 1-je után is a 
Tanácsköztársaság érdekében tevékenykedtek.45

Fiume horvát, majd olasz megszállása

A magyar állam különleges jogállású területét jelen
tő, az országtól 230 km-re fekvő Adriai-tengerparti Fiú
mét illetően a magyar-horvát kiegyezést kihirdető 
1868:30. te. 66.§-a leszögezte, hogy a város a „magyar 
koronához csatolt külön test”. Az itteni viszonyok ren
dezése során az 1871. szeptember 14-i miniszterelnöki- 
igazságügyminiszteri-horvát báni rendelet a pesti ítélő
táblához tartozó törvényszéket és királyi ügyészséget 
hozott létre, amelyek hivatalos nyelve az olasz volt. de 
tengerjogi ügyekben a horvátot is lehetett használni. A 
törvényszék látta el az ügyvédek és közjegyzők vonat
kozásában a kamarai feladatokat is. (A városban 1918- 
ban 11 törvényszéki és járásbíró, 1 ügyész. 2 közjegyző 
és 23 -  nagyrészt olasz nemzetiségű -  ügyvéd műkö
dött.)46

A várost 1918. október 23-án megszállták a császári 
és királyi 79. gyalogezred föllázadt horvát katonái, akik 
a törvényszék épületét feldúlták, a foglyokat kiszabadí
tották. A magyar kormányzó október 29-én elhagyta 
Fiúmét, s a város irányítását a délszláv nemzeti tanács 
vette át. Ezen a napon a zágrábi Horvát Nemzeti Ta
nács kimondta a magyar államtól való elszakadást, és 
kikiáltotta a Szlovén-Horvát-Szerb Államot, amelyhez 
hozzácsatolta Fiúmét. Még aznap bevonták a magyar 
zászlót a kormányzósági palotáról, majd eltávolították 
a közintézmények magyar címereit és feliratait. A vá

rosban szolgáló magyar tisztviselők nehéz helyzetbe 
kerültek, mivel az új hatalom csak azokat kívánta át
venni, akik kinevezésük előtt Fiúméban vagy a meg
alakult délszláv állam területén bírtak községi illető
séggel.47

November 17-én viszont a várost szintén magáénak 
követelő Olaszország csapatai szállták meg Fiúmét, a 
helyi Olasz Nemzeti Tanács pedig kimondta az Itáliá- 
hoz való csatlakozást. Az igazságügyi tisztviselőket a 
hatalomátvétel után felszólították, hogy vagy alávetik 
magukat a tanács utasításainak, vagy az elbocsátja őket. 
November 23-án viszont az olasz hatóság a város mű
ködésének biztosítása érdekében kifejezetten felkérte a 
bírói kart az ítélkezés folytatására. Ebbe a törvényszéki 
elnök azzal a feltétellel ment bele, hogy a bíróság ítéle
teit a frissen kikiáltott Magyar Népköztársaság nevé
ben hozhatja. Ezt az olaszok elfogadták, majd "bár né
hány nap múlva visszavonták beleegyezésüket, de le
hetővé tették az ítélkezést, mint ahogy a magyar köz
jegyző tevékenységét is, aki működését „zavartalanul" 
folytathatta.48

A Fiúméban maradt magyar tisztviselők státuszának 
és fizetésének rendezése érdekében decemberben a 
Népkormány a művészettörténész Fülep Lajost küldte 
ki külügyi megbízottként, aki 1919. január 6-án a hágai 
konvencióknak megfelelő egyezményt kötött a nemze
ti tanáccsal, amelyet a megszálló olasz haderő parancs
noka is elismert. Ez kimondta, hogy az új hatalom 
„megerősíti hivatalukban, illetve megtartja szolgálatá
ban Fiume város végleges hovatartozásának elintézésé
ig, avagy rövidebb időtartamra mindazokat a tisztvise
lőket és alkalmazottakat, akik feltétlenül szükségesek a 
közigazgatás, bíráskodás és állami üzemek működésé
hez. minden kötelezettségükkel és minden szerzett jo
guk épségben tartásával, csak azt kötve ki. hogy a Nem
zeti Tanács intézkedéseinek alávetik magukat".49

Az egyezmény szerint Magyarország „visszafogadja 
szolgálatába azokat, akiket hivatalukban nem erősítene 
meg az a kormány, amelyik a végleges hovatartozás 
rendezése után esetleg birtokolni fogja az állami hatal
mat Fiúméban, fönntartva a szolgálat folytonosságának 
elvét, csakúgy, mintha a tisztviselők megszakítás nél
kül megmaradtak volna a magyar állam tisztviselőinek 
keretében. A hivatalukban meg nem erősített tisztvise
lők a magyar kormány rendelkezésére bocsáttatnak, 
amely gondoskodik esetleges további alkalmaztatásuk
ról. de addig is zavartalanul Fiúméban maradhatnak.
Az átvett tisztviselők a magyar kormány 1918. decem
ber 31-ig kibocsátott rendeletéiben biztosított összes 
jogaik épségben tartásával erősíttetnek meg. azaz a 
Nemzeti Tanács a maga terhére is elismeri a 300 koro
nás fizetésemelést s az új családi pótlékot. A megerősí
tett tisztviselők minden eskü nélkül egyszerű nyilatko
zatot írnak alá”.

Az egyezményt később a tanácsköztársaság Forra
dalmi Kormányzótanácsa szintén elismerte, és 1919. 
május 2-án megegyezett az olaszokkal, hogy a magyar 
állam fizeti továbbra is az ott maradiakat. A helyzetet 
öröklő Friedrich-kormány is foglalkozott 1919 augusz-
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Jog
tusában a fizetések folyósításához szükséges pénz ki
szállításának kérdésével.50

A várost az 1919. szeptember 10-én Ausztriával kö
tött saint-germain-i békeszerződés a Szerb-Horvát- 
Szlovén Királysághoz csatolta, de már 12-én olasz sza
badcsapatok szállták meg. így megszűnt a magyar al
kalmazottak működése, akik hamarosan több vonatsze
relvénnyel hagyták el addigi szolgálati helyüket. Ké
sőbb Fiuméről a trianoni békeszerződés 53. cikkében 
Magyarország lemondott.51

A  Népkormány, 
a Forradalmi Kormányzótanács 
és a megszállt területek

Az 1918. október 31-én megalakult magyar Népkor
mánynak elemi érdeke volt. hogy a közigazgatás és az 
igazságszolgáltatás fennmaradjon a megszállt területe
ken. hiszen csak ekkor bízhatott abban, hogy ezek meg
maradnak az országnak. A megszállóknak a belgrádi 
konvencióval mit sem törődő magatartása miatt 1918 
decemberében a 6720.ME bizalmas rendelet adott út
mutatást a „fegyverszünet tartama alatt a közhatóságok 
és közintézetek tagjainak magatartásáról ellenséges 
megszállás vagy belzavarok" esetére. Ez leszögezte, 
hogy a magyar szervek kötelesek mindaddig működni, 
amíg azt „idegen beavatkozás erőszakkal meg nem aka
dályozza”. Az alkalmazottak székhelyüket csak akkor 
hagyhatták el, ha saját vagy családtagjaik „életét, testi 
épségét közvetlen veszély fenyegeti”. Távozás esetén 
akkor volt lehetőség az illetmény további folyósítására, 
ha a menekült jelentkezett felettes hatóságánál. Az ak
kor már tömegesen a fővárosba özönlő menekültek mi
att viszont a rendelet arra is felhívta a figyelmet, hogy 
Budapesten kívüli tartózkodási helyet válasszanak, mi
vel a lakásviszonyok miatt a közalkalmazottak elhelye
zése „úgyszólván lehetetlen”.52

Ennek megfelelően az igazságügy-miniszter decem
ber 12-i, Bi.490. sz. rendeletében határozta meg a meg
szállókkal kapcsolatos követelményeket. Ez kimondta, 
hogy az igazságügyi szervek a „fennálló szabályok sze
rint folytassák működésüket mindaddig, amíg ezt kény
szerrel meg nem akadályozzák”. Ebben az esetben 
munkájukat szüntessék be, de amíg tevékenykedhet
nek, a székhelyüket nem hagyhatják el. Ha viszont a 
„működés lehetetlenné válik, az igazságügyi alkalma
zottaknak szabadságukban áll székhelyükön maradni 
vagy azt elhagyni”. A rendelet kihangsúlyozta, hogyha 
a megszállók által követelt „esküt végső esetben, nyílt 
kényszer hatása alatt mégis le kellene tenniük, ebből 
reájuk hátrányt a Magyar Népköztársaság kormánya le
származtatni nem fog”.53

A december 21-i minisztertanács úgy döntött, hogy 
a magyar hivatalnokoknak akkor is a helyükön kell ma
radniuk, ha erőszakkal leváltják őket. Ezt megelőzően 
pedig jegyzéket fogalmazott a budapesti antantmisszió

__közbelépése érdekében, mivel a megszállók „lehetet-
34

lenné teszik a közigazgatást, az igazságszolgáltatást,... 
ezáltal a rend fenntartását”. A kormány többször tilta
kozott a magyar tisztviselők elűzése miatt.54

A kormány kötelezettséget vállalt a megszállt terüle
teken maradt állami alkalmazottak fizetésére is; 1918. 
november 13-i és 14-i ülésein határozott az illetmények 
folyósításáról. Ezt a közigazgatás fenntartásának szán
déka mellett az is indokolta, hogy a helyben maradt 
tisztviselők magatartásának különös jelentősége volt a 
lakosság viselkedését illetően. Mivel legtöbbjük hű ma
radt a magyar államhoz, így állásfoglalásuk komoly ha
tást gyakorolt a népességre.55

Az illetmények kifizetése viszont akadályokba ütkö
zött, mivel az állami bevételek a megszállt területeken 
megszűntek, a magyar pénzügyi közegek ott nem szed
hettek adókat, illetékeket. A megszállók nem adtak pénzt 
a közalkalmazottak fizetésére, és azt sem engedélyezték, 
hogy a magyar kormány átutalja az illetményeket. Ilyen 
körülmények között be kellett csempészni a megszállt 
területekre a magyar állam által küldött pénzt, de olyan 
is előfordult, hogy a helyi ügyvédi kar vállalta az ott ma
radt igazságügyi alkalmazottak ellátását.56

Amikor 1919 februárjában a nagyszebeni állami hi
vatalok küldöttsége Budapesten járt annak tudakolásá- 
ra, hogy letegyék-e a követelt esküt, akkor a kormány 
ezt megtiltotta, és három havi járandóságot biztosított 
részükre. Egyúttal kihangsúlyozta, hogy ha az eskü 
megtagadása miatt elbocsátanák őket, akkor is megkap
ják illetményeiket. A Népkormány utolsó ülésén, 1919. 
március 21-én is foglalkozott 15 millió koronának a ko
lozsvári állami alkalmazottak részére való kifizetésével, 
mivel „kétségbeejtő” anyagi helyzetbe kerültek.57

A kormány intézkedései ellenére 1919 januárjától 
olyan mértékűvé vált a megszállt területekről való me
nekülés, hogy a hadügyminiszter jelentése szerint ez a 
„rendet teljesen felborítja, és élelmezési katasztrófával 
fenyegeti az országot”.58

Ebben a helyzetben aktuálissá vált az 1118/1915. 
ME rendelet, amely szerint, ha igazságügyi szerv mű
ködése ellenséges betörés miatt megszűnt, akkor bíráit, 
ügyészeit, s más alkalmazottait áthelyezheti az igaz
ságügy-miniszter. Ennek megfelelően az 1919. február
6-án kiadott 5000.IM rendelet kimondta, hogy azok az 
igazságügyi alkalmazottak, akik a megszállt területen 
lévő hivatali székhelyüket kényszer vagy közvetlen fe
nyegetés miatt elhagyni kényszerültek, kötelesek ezt és 
új tartózkodási helyüket azonnal jelenteni, elhelyezé
sük. további alkalmazásuk és illetményeik folyósítása 
céljából.59

A menekült igazságügyi alkalmazottak iránt egyéb
ként nagy volt az érdeklődés. A megmaradt államterü
leten a megszaporodott teendők elvégzése érdekében 
különösen az ügyészségek vezetői előterjesztésekkel 
éltek, mivel „Budapesten több, a megszállott területről 
elmenekült és beosztásra váró jegyző, bíró és ügyész 
tartózkodik”, s ezért a közülük való kinevezésekkel 
megoldhatóak lennének a munkaerőgondok. Az igaz
ságügy-miniszter ennek megfelelően 1919 elején szá
mos menekültet helyezett új állomáshelyre: így történt



pl. pancsovai ügyész Kalocsára történő, kisegítő szol
gálatra rendelése, a székelyudvarhelyi ügyész áthelye
zése Budapestre, a máramarosszigetinek Kecskemétre, 
a marosvásárhelyinek Székesfehérvárra.60

A kormány a megszállás ellenére gyakorolta az igaz
ságügyi igazgatással kapcsolatos jogköreit. így a mun
kaügyi bíráskodásról szóló 1918. évi IX. néptörvény 
végrehajtásáról szóló 61.769.IM rendelet 1919. január 
3-án 97 járásbíróságot, majd a február 1-jei, 3985.IM 
rendelet további hatot ruházott fel az ezen ügyekben 
való eljárás jogával, pl. a megszállt Fiúmét. Alsóku- 
bint. Zsolnát, Csíkszeredát, Fogarast, Pécset, Szabad
kát, Zentát, Petrozsényt. Minden járásbíróság mellé 
megtörtént az állandó tolmácsok kinevezése is. 1919. 
január-februárban az ország egész területére élt sze
mélyzeti jogkörével; ennek megfelelően történt pl. lu- 
gosi államügyész temesvári főügyészhelyettesi, nagy- 
becskereki törvényszéki bíró szegedi ítélőtáblái kine
vezése. fehértemplomi, Csíkszeredái bírák magasabb fi
zetési fokozatba sorolása, brassói ügyvédnek a városá
ba való közjegyzői, vagy nagykárolyi járásbírósági 
jegyzőnek a gyulafehérvári törvényszékhez történő ki
nevezése. A megszállt területre is megtörtént a vizsgá- 
lóbírák, az ügyészségi megbízottak és helyetteseik ki
nevezése. Az elfoglalt székhelyeken maradt igazság
ügyi vezetők is folytatták a lehetséges működést, élve 
jogosítványaikkal: pl. a kolozsvári, a marosvásárhelyi, 
a pécsi és pozsonyi főügyészek fogházőröket, írnoko
kat neveztek ki, a temesvári államügyész 1919 márciu
sában pályázati álláshirdetményt bocsátott ki. Sor ke
rült minden ítélőtáblán az 1919. évi tanácsbeosztásra és 
a fegyelmi bíróságok megalakítására is.61

Mivel 1919 tavasz elejére már az ország területének 
kb. fele megszállás alá került, ezért a kormány március 
19-én kiadta a polgári büntető bíróságok kivételes ille
tékességéről szóló 1920.ME rendeletét. Ez kimondta: 
ha a megszállás az illetékes bíróságot eljárásában aka
dályozza, akkor az azonos hatáskörűek közül az jogo
sult eljárni, amelyhez az ügyész fordul. Ezt pedig pedig 
bármely ügyész megtehette, ha az ügy valamely módon 
elékerült.62

Az 1919. március 21-i hatalomváltás után a Forra
dalmi Kormányzótanács nem változtatott a megszállt 
területekhez fűződő viszonyon: az esküt megtagadó és 
nem dolgozó tisztviselők bérét tovább folyósította, gon
doskodva annak eljuttatásáról. Később a „közalkalma
zott munkások béreiről" szóló 1919. május 24-i CXX. 
rendelet 1 l.§-a kimondta, hogy a megszállt területen 
lévők a megszállás megszűnésétől kapják meg illetmé
nyeiket, ha a Tanácsköztársaság „szolgálatába átvétet
nek . Az igazságügyi népbiztos a megszállt területre is 
gyakorolta kinevezési jogát. Kapcsolatot is tartott a 
megszállt területeken élőkkel, mint azt megvilágítja 
egy menekült igazságügyi alkalmazott 1919 őszi bead
ványa. mely szerint a „csehek által megszállott terüle
ten, Lőcsén levő tisztviselők a kormány részéről egész 
nyáron át azon értesítést kaptunk, hogy mindenki a ma
ga helyén maradjon, míg a helyzet nem változik, ró
lunk a kormány gondoskodni fog”.63

A Tanácsköztársaság 1919 májusától felhagyott a 
megszállók előli hátrálással, és a magyar Vörös Hadse
reg egy hónap alatt visszafoglalta a csehszlovák had
erővel szemben az elfoglalt terület tekintélyes részét: 
21-én felszabadult Miskolc, 31-én Rimaszombat, júni
us 3-án Érsekújvár, 5-én Sátoraljaújhely, 6-án Kassa, 
9-én Eperjes, 10-én pedig Bánfa.64

E sikerek alapján az igazságügyi népbiztos 1919. jú
nius 7-i, 14. rendeletével előírta, hogy az az alkalma
zott, aki székhelyéről a megszállás miatt eltávozott, ezen 
ok megszűntével köteles oda visszatérni és felettes ha
tóságánál szolgálatra jelentkezni. Azt a napot pedig, 
amikor a „bíróság működését a megszállás megszűnése 
után újból megkezdi", a hatóság vezetőjének a hivatalos 
lapban hirdetmény útján közzé kell tennie. Ennek meg
felelően hamarosan megjelentek a közlemények az 
ipolysági és a rimaszombati törvényszékek működésé
nek újrakezdéséről. Utóbbi városban megtörtént a forra
dalmi törvényszék mellé az ottani államügyész vádbiz
tosi kinevezése, míg Kassán a bevonult magyar csapa
tok visszahelyezték tisztségébe az ítélőtábla elnökét.65

A párizsi békekonferencia a magyar sikerek hatására 
1919. június 7-i táviratával (Clemenceau-jegyzék) fel
szólította a kormányzótanácsot a felvidéki hadjárat leál
lítására, ezt szabva feltételül a tanácskozásra való meg
híváshoz, egyúttal kilátásba helyezve a románok által 
megszállt Tiszántúl kiürítését is. A konferencia június 
13-án felhívta a magyar, csehszlovák és román haderő
ket az ellenségeskedések megszüntetésére. Ennek vég
rehajtásaként a magyar hadsereg június 30-áig kivonult 
a felszabadított területről, amelyet a csehszlovákok 
azonnal birtokba vettek, folytatva korábban elkezdett, a 
magyar impérium felszámolását célzó intézkedéseiket, 
amelyek során megszűnt a magyar szervek működése.66

A jegyzékben foglaltak kikényszerítése érdekében 
1919. július 20-án a Vörös Hadsefeg támadást indított 
a románok ellen. A kezdeti sikerek láttán a kormányzó- 
tanács július 25-én adta ki utasítását a „Tiszántúlon fel
szabadult területek munkásigazgatására”, melyben az 
egyes kormányzati ágak fogalmazták meg a hadműve
letek utáni követelményeket. Az „Igazságügyi Népbiz
tosság sürgős utasításai” címet viselő fejezet megálla
pította, hogy a visszakerült területeken a rendes bírósá
gok működése „egyelőre szünetel”, továbbá leszögez
te, hogy a bírósági és ügyészségi személyzettel a helyi 
intézőbizottságok nem rendelkezhetnek.67

E rendelkezések azonban a magyar támadás hamaro
san bekövetkezett összeomlása miatt nem mentek át a 
gyakorlatba, s a Tanácsköztársaság augusztus I-jei bu
kását követően a román hadsereg birtokba vette az or
szág addig meg nem szállt területeinek további részeit is.

Jog

Időleges román megszállás a későbbi 
trianoni területen

Az 1919 augusztusától működött magyar kormányok 
csak korlátozott hatalommal bírtak, mivel ekkoriban a
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legfontosabb uralmi tényező a román hadsereg volt, 
amely 1919. augusztus 4-én bevonult Budapestre, s na
pokon belül megszállta a Duna-Tisza közét a szerb de
markációs vonalig, a Dunántúlon pedig augusztus 13- 
20. között a Győr-Veszprém-Székesfehérvár vonalig 
hatolt. A megszállók az elfoglalt országrészt hadműve
leti területnek nyilvánították, ellenőrzésük alá vonva a 
kormányt, a közigazgatást, az igazságszolgáltatást, a 
sajtót, a közlekedést és a postaforgalmat. A román pa
rancsnokság augusztus 
9-én elrendelte a hírlapok 
és a postaküldemények 
cenzúrázását, a hatósá
gok is csak a legsür
gősebb esetben adhattak 
fel táviratot, folytathattak 
telefonbeszélgetést. (A 
csehszlovákok augusztus 
9-éig elfoglalták Ipolysá
got, Balassagyarmatot,
Salgótarjánt és Sátoralja
újhelyt.)68

A Friedrich-kormány 
1919. augusztus 19-én 
38.039.ÍME rendeletével 
rögtönbíráskodást hirde
tett a korábbi demarkációs vonalak által meghatározott 
területen létező, s így elvileg a fennhatósága alá tartozó 
29 törvényszék (Budapest, Pestvidék. Balassagyarmat. 
Eger. Ipolyság, Kalocsa. Kecskemét, Székesfehérvár, 
Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza, Szatmárnémeti. Győr, 
Komárom, Sopron, Szombathely. Veszprém, Zalaeger
szeg, Beregszász, Kassa, Miskolc, Rimaszombat. Sáto
raljaújhely, Gyula, Kaposvár. Nagykanizsa, Pécs. Szek- 
szárd. Szeged) területére. Az ekkor hozott 38.040.IME 
rendelet pedig kimondta, hogy a megszállás által akadá
lyozott szervek helyett az igazságügy-miniszter által ki
jelölt törvényszék és ügyészség jár el.69

A statárium-rendelet alkalmazhatóságát azonban a 
román parancsnokság azzal akadályozta meg, hogy 
ilyet kizárólag a megszálló hadsereg rendelhet el. to
vábbá nem engedélyezte a magyar bíróságok által ki
szabott halálos ítéletek végrehajtását sem. (A kormány 
által megkeresett Szövetségközi Katonai Misszió meg
erősítette ezt az álláspontot azzal, hogy a „magyar ál
lam alkotmányos fejének hiányában ily ítélet végre 
nem hajtható”.)70

A hadseregparancsnokság magához ragadta a Tanács- 
köztársaság szereplői elleni megtorlást, s az általa cen
zúrázott hivatalos lapban, a Budapesti Közlönyben au
gusztus 10-én felszólított mindenkit, hogy .jelentse fel 
azokat a bolsevistákat és izgatókat, akikről bizonyíték
szerű adatai vannak”, továbbá közölte az ügyészségek
kel, hogy a „bolsevisták üldözésére, felkutatására való 
minden jogot magának tartott fönn”, így a feljelentés
eket, a folyamatban lévő ügyeket hozzá kell áttenni. En
nek során a magyar hatóságok által letartóztatottakat át
vették, egyeseket szabadítva, míg másokat elhurcoltak, 

— kivégeztek. így az ügyészi megállapítás szerint a „ta

nácsköztársaság közegeinek üldözését a román királyi 
katonai parancsnokság vette át, | ...] abba semmiféle be
avatkozást más hatóság részéről nem tűrt”. A románok 
foglyaikat a törvényszéki fogházakban helyezték el, s 
őket a „magyar államkincstár által rendelték élelmezni”. 
E jelentésekre a budapesti főállamügyész csak azt tudta 
válaszolni, hogy az ügyészségek keressék meg a helyi 
román parancsnokságot a kommunisták elleni eljárások 
átengedésére. Ha az ennek nem tesz eleget, akkor vi

szont az „állásfoglalásba 
nyugodjék bele".71

E hadseregről a Szö
vetségközi Katonai Misz- 
sziónak a békekonfere
ncia Legfelsőbb Taná
csához 1919. október 13- 
án írott jelentése megál
lapította, hogy „minden 
román megszállás alatt 
lévő városban olyan 
szintű zsarnokságot ta
pasztaltunk, ami már el
viselhetetlenné teszi az 
életet”: szinte mindenna
posak voltak az általuk 
elkövetett emberölések, 

kegyetlenkedések, letartóztatások, a lakosság vagyonát 
érintő rekvirálások, az üzemek, intézmények készletei
nek, felszereléseinek elszállítása, a magyar polgári szer
vek működésébe való beavatkozások.72

Ebben a helyzetben a kormány többször határozott 
a szövetségközi misszió megkereséséről azon az ala
pon. hogy a belgrádi konvenció XVII. pontja szerint a 
megszállók nem avatkoznak a magyar igazságszolgál
tatás működésébe. Friedrich István kormányfő szep
tember 15-én átiratot intézett az antantbizottsághoz a 
román hadsereg magatartása miatt, melyben sérelmezte 
azt is, hogy az elhurcolt foglyokat az „államügyészség 
ki sem hallgathatta”.73

A tiltakozások azonban nem jártak eredménnyel. Az 
eljárásokba való beavatkozások csak a megszállóknak 
1919 októberében a Dunántúlról, november 14-én a fő
városból, 23-áig a Duna-Tisza közéről, majd 1920. 
március 30-áig a Tiszántúlról való kivonulásával szűn
tek meg. (A csehszlovákok 1919. december 10-éig ürí
tették ki az augusztusban megszállt magyar terület leg
nagyobb részét.)74

A  menekült iqazsáqüqyi 
alkalmazottak

A megszállt területekről folyamatos volt a magyar 
nemzetiségű tisztviselők és családtagjaik menekülése, 
kiutasítása. Ők általában a fővárosba mentek és ott je
lentkeztek szolgálatra. Számos menekült új helyre való 
helyezésére került sor, enyhítve az ottani munkaerő
gondokat: így osztottak be pl. 1919 augusztusától ka- 
ránsebesi és besztercebányai ügyészeket a budapesti és



a pestvidéki ügyészségekhez, s neveztek ki zombori, 
lúgost, aradi, szabadkai, pancsovai, alsólendvai. mun
kácsi, dévai, homonnai törvényszéki és járásbírákat a 
pestvidéki, budapesti, nagykanizsai, soproni, miskolci 
ügyészségekre.75

Azonban a kormány pénzügyi fedezet hiányában 
nehezen tudott eleget tenni az igényeknek, ezért az 
1919. augusztus 16-án kelt 3988.ME rendelet 7.§-a 
kimondta, hogy a „közszolgálati alkalmazottak közül 
csak azok kaphatnak illetményeket, akik tényleg a ma
gyar állam szolgálatában állanak". A szeptember 4-i 
ülés pedig megállapította, hogy az állam a „legna
gyobb pénzügyi válságát éli”, bevételek nincsenek, az 
adófizetés szünetel, az üzemek idegen megszállás 
alatt vannak. így a határozat szerint a megszállt terü
leten maradt közszolgálati alkalmazottak, nyugdíja
sok, árvák, özvegyek részére semmilyen illetmény, el
látás nem fizethető. A menekültek csak akkor kaphat
nak ellátást, ha a kormány részéről szolgálati elhelye
zést nyertek és új állásukat 8 napon belül ténylegesen 
el is foglalják. A szeptember 22-i kormányhatározat 
viszont némileg módosította e döntést, mert kimond
ta, hogy az elhelyezést nem nyert menekültek mégis 
kapnak havi segélyt, ha igazolják, hogy a megszállt 
területről kiutasították őket. Ugyanez vonatkozott a 
nyugdíjjogosultakra is.76

A kormány szeptember 30-i ülésén úgy döntött, hogy 
a továbbiakban a magyar tisztviselők csak Erdélyben 
nyíltan álljanak ellen a megszálló hatalomnak, a hűség
eskü letételét megtagadva, egyebütt törekedjenek a lát
szólagos beilleszkedésre.77

A magyarok további folyamatos menekülése azon
ban óriási nehézségeket okozott. A kormány ezért 
1920. január 3-i ülésén immáron úgy döntött, hogy a 
közalkalmazottak minden megszállt területen letehetik 
az új államhatalomnak a hűségesküt. A határozat sze
rint a „magyarság érdeke megkívánja, hogy a tisztvise
lők a helyükön maradjanak”. Ez annál inkább indokolt, 
mert az „állam pénzügyi forrásai nem lesznek elegen
dők arra, hogy elszakadt véreink megélhetését a meg
csonkított Magyarország területén biztosíthassák”. A 
minisztertanács leszögezte, hogy az esküt tett tisztvise
lő „társadalmi bojkott alá nem vonható, és azt neki 
szemrehányásul későbbi időben nem lehet felvetni”.78

A kormányzat magatartása azonban később a hatal
mas menekült tömeg miatt megváltozott. A 1922. janu
ár 27-i minisztertanácsi ülés három szempontot határo
zott meg a közalkalmazottakkal kapcsolatban: megálla
pítani a menekülés okait, körülményeit, különösen ab
ból a szempontból, hogy az alkalmazott menekülését 
„nem valamely terhére rótt oly cselekmény vagy maga
tartás idézte elő, amely bűnvádi vagy fegyelmi úton va
ló megtorlást követel, avagy a közszolgálati feddhetet
lenséggel össze nem egyeztethető”, megvizsgálni az 
adott személynek a „megszállott területen tanúsított 
magatartását abból a szempontból, vájjon az a közszol
gálati alkalmazottól megkívánható hazafiasság köve
telményeinek megfelelt-e”, továbbá az alkalmazott 
„székhelyének elhagyása óta hol és milyen természetű
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szolgálatokat vállalt vagy díjazást vett fel, s e tekintet
ben tanúsított magatartása nem esik-e az állameszme 
és a közszolgálat szempontjából kifogás alá”.79

Az igazságügy-miniszter ennek megfelelően 1922. 
június elején elrendelte a menekült bírák, ügyészek és 
más alkalmazottak igazolását annak érdekében, hogy 
azok magatartása, akik a „megszálló hatalom által meg
kívánt hűségi esküt vagy fogadalmat letették, felügye
leti vizsgálat útján tisztáztassék”. A megvizsgáltnak 
számot kellett adnia nyilatkozata tényére, körülménye
ire és indítékaira. Ennek ki kellett terjednie az azonos 
szolgálati helyen dolgozott többi személyre is. különö
sen arra. hogy az „eskü vagy fogadalom letételénél a 
megszállás bekövetkezésekor vele egy székhelyen al
kalmazottak közül kinek magatartása mutatkozott eset
leg olyannak, mely a többiek elhatározására csüggesz- 
tőleg hatott, és voltak-e esetleg olyanok.... akik komoly 
kényszerítő ok nélkül tettek esküt vagy fogadalmat, 
esetleg annak letételére... önként és idő előtt jelentkez
tek". Kedvezőtlen esetben felügyeleti intézkedést kel
lett alkalmazni az érintett ellen.80

A kormány 1920. október 27-én kelt 8532.ME ren
deletével elrendelte a megszállott területekről beutazók 
ellenőrzését a 6.§ szerint az „indokolatlan beözönlés 
meggátlása” érdekében. E szakasz 1/c) pontja viszont 
kimondta, hogy „feltétlenül bebocsátandók az oly köz- 
szolgálati alkalmazottak, kiknek számára előzetes al- 
kalmaztatási rendelet adatott ki”.81

A magánszférát illetően a menekült ügyvédek hely
zetét az 1920. szeptember 22-i 8228.ME rendelet sza
bályozta. Ez kimondta, hogy az ügyvédnek a tartózko
dási helye szerinti településre illetékes kamara név
jegyzékébe fel kell magát vétetnie, és az 1874:34.tc. 
szerinti ügyvédi rendtartásban foglalt felügyeleti és fe
gyelmi hatóságot ez a szerv gyakorolja. De ha az ille
tékes székhely megszállt területen volt. akkor a legkö
zelebbi kamaránál kellett az ügyvédnek magát beje
gyeztetnie. Ennek megfelelően a menekültek tömege
sen jegyeztették be magukat új székhelyükkel: pl. 
nagyváradi, tornai, beregszászi ügyvédek Debrecenbe, 
gyegyószentmiklósi Miskolcra, aradi Szegedre, ma
rosvásárhelyi Egerbe, szabadkai, kolozsvári, fehér- 
templomi. rozsnyói Budapestre.82

A menekült közjegyzők foglalkoztatása érdekében a 
kormányzat számos új állást létesített olyan települése
ken. ahol addig nem működött közhitelességi szerv. Ily 
módon kapott közjegyzőt pl. a 48.110, a 15.340. a 
15.342, a 15.343, a 15.344. a 15.345, a 31.366/1921, a 
8098, a 13.151/1922. IM rendeletekkel Letenye, Rác
keve, Csurgó, Törökszentmiklós, Hajdúnánás. Csorna. 
Devecser, Zirc. más helyeken pedig -  pl. Veszprém. 
Cegléd, Hódmezővásárhely, Jászberény, Baja -  a 
4878/. 6291/1920. 24.794, 37.700/1921, 51.523/1922.
IM rendeletek további státuszokat hoztak létre. Ezek 
alapján történt pl. a fiumei, billédi, élesdi. alsólendvai, 
zentai. temesvári, székelykeresztúri, vajdahunyadi, 
nagyszombati menekült közjegyzők kinevezése Ceg
lédre. Csepregre. Nagyigmándra. Salgótaijánba, Kalo
csára. Makóra. Tiszalökre, Bonyhádra. Budapestre.85
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A z  igazságügyi területbeosztás 
újraszabása

A magyar állam nemzetközi helyzetének rendezése 
érdekében a párizsi békekonferencia 1919. december 
1-jén meghívta az akkor hivatalban lévő Huszár-kor
mányt a tárgyalásokra. A magyar küldöttség 1920. ja
nuár 15-én vette át a békefeltételeket, amelyek területi 
rendelkezései lényegileg a korábbi jegyzékekben kije
lölt demarkációs vonalaknak megfelelően határozták 
meg az államhatárokat, s ezeken változtatásokat nem 
sikerült elérni. Az 1920. június 4-én a versailles-i 
Nagy-Trianon palotában aláírt békeszerződés követ
keztében (a későbbi soproni népszavazás és a helyszíni 
határkitűzések soráni csekély módosítások eredménye
ként) 93.073 knr-re és 7.9 millió főre csökkent az or
szág területe és népessége.84

Az államterület nagy részének megszállása miatt a 
működés érdekében már korábban szükségessé vált az 
eredeti igazságügyi beosztás átrendezése, ezért a kor
mány 1919 őszétől megkezdte az új illetékesség kiala
kítását. Ennek során a szeptember 30-i 4957.ME rende
let általános jelleggel kimondta (figyelemmel az igaz
ságügyi apparátuson belül elrendelt igazolási eljárások
ra), hogy a megszállás miatt akadályozott fegyelmi bí
róság helyett az az illetékes, amelyhez a vád fordul, fel- 
lebbviteliként pedig az, amely a legkönnyebben megkö
zelíthető. Az akadályozott komáromi, ipolysági, kassai 
törvényszékek meg nem szállt részeire a pestvidéki, ba
lassagyarmati, illetve miskolci szervek váltak illetékes
sé. A felettes szervek székhelyeinek megszállása miatt 
pedig az addig Pécshez tartozott kaposvári, nagykani
zsai és szekszárdi törvényszékek ideiglenes felügyeleté
re a győri, míg a Kassához tartozott Miskolcéra és Sátor
aljaújhelyére a budapesti ítélőtábla került kijelölésre.85

A magánjogi forgalom szükségleteire figyelemmel 
az 1920. április 22-én kiadott 3330.ME rendelet a meg 
nem szállt területen fekvő ingatlanokra vonatkozó te
lekkönyvi beadványok intézését -  melyekre megszállt 
járásbíróság lett volna illetékes -  azon szervre ruházta, 
amely meg nem szállt területen a legközelebb feküdt. 
Azt, hogy melyik ez a járásbíróság, az ingatlan fekvése 
szerinti törvényszék elnöke határozta meg. De ha ez is 
megszállt területen volt, akkor a legközelebbi törvény
szék elnöke jelölte ki az eljáró szervet. A cégbírósági 
ügyekre pedig az 1920. július 23-i 5395.ME rendelet -  
azon magyar fennhatóság alatti településekre, amelyek 
addig illetékes bírósága megszállás alá került -  a buda
pesti törvényszéket jelölte ki „kivételes” jelleggel.86

Általánosságban a békeszerződés aláírása után, 
1920. augusztus 10-én kiadott 6930.ME rendelet szólt 
a beosztás meghatározásáról, mivel az l.§ szerint, ha 
valamely szerv megszállás miatt nem működhetett, ak
kor területére az igazságügy-miniszter a „hasonló ha
táskörű szomszédos bíróságok bármelyikének bírói ha
tóságát” kiterjeszthette. A 2.§ felhatalmazta a minisz
tert arra is, hogy valamely terület szükségleteire figye-

__lemmel bírósági kirendeltséget állíthasson fel.87
38

Az ennek végrehajtására 1920. november 22-én kia
dott 34.500.IM rendelet egyrészt a Magyarországnak 
megmaradt, de a békeszerződés miatt határon túlra ke
rült 27 járásbírósághoz tartozott települések esetén ha
tározta meg az új beosztást. Ennek értelmében vált ille
tékessé pl. Alsólendva, Beregszász, Komárom, Mura
szombat, Nagyszalonta, Szabadka helyett Zalaeger
szeg, Nyíregyháza, Tata, Szentgotthárd, Gyula, Kis
kunhalas. A rendelet újrarendezte a járásbíróságok és 
törvényszékek elvesztett felettes szerveit is. így lépett 
pl. Abaújszántónál, Mátészalkánál a kassai és a szat
márnémeti törvényszékek helyébe a miskolci, illetve a 
nyíregyházi. A kassai és a nagyváradi ítélőtáblák hiá
nyában a miskolci és a sátoraljaújhelyi törvényszékeket 
a debreceni, míg Gyulát a szegedi ítélőtáblához csatol
ták. A továbbra is szerb megszállás alatt maradt Pécs 
helyett a kaposvári, nagykanizsai és szekszárdi tör
vényszékek a budapesti ítélőtáblához kerültek.88

Erre a rendelkezésre támaszkodott az 1921. február 
23-án kiadott 6520.IM rendelet is, amely kimondta, 
hogy az eredeti székhelyüktől elszakított, megmaradt 
települések ahhoz a közjegyzőhöz tartoznak, akinek 
működési körébe esik az a járásbíróság, amelyik az 
adott területen a bírói hatóságot gyakorolja. E jogsza
bályban megtörtént a közjegyzői kamaráknál is az 
egyes településeknél az elcsatolt székhelyek helyett 
mások kijelölése: így lépett pl. Gyula, Békéscsaba ese
tén Arad helyébe Szeged. Tatánál Pozsony helyett Bu
dapest. Tokajnál, Mezőkövesdnél Kassa helyébe Deb
recen. A szerb megszállás alatti pécsi kamara helyett az 
odatartozó települések, pl. Kaposvár. Nagykanizsa köz
jegyzői esetében a fővárosi, illetve a szombathelyi ka
mara került ideiglenesen kijelölésre.89

A háború nemzetközi jogi befejeződését jelentő tria
noni békeszerződés 1921. július 26-án lépett életbe, 
melyet követően az a Budapesti Közlöny július 31-i 
gyászkeretes számában az 1921:33. tc-ként került ki
hirdetésre.90

A szerződés végrehajtásaként a délszláv csapatok 
1921 augusztusában kivonultak a Magyarországnak ítélt 
területről. A kormány augusztus 16-án kelt 6580. ME 
rendeletével kijelentette, hogy a felszabaduló részek 
„egy pillanatig sem szűntek meg a magyar állam szerves 
alkotórészei lenni”, ezért mindazon jogszabályok, ame
lyek a „megszállás ideje alatt szabályszerűen keletkez
tek”, külön intézkedés nélkül azonnal hatályba lépnek.91

A pécsi ítélőtáblához tartozott törvényszékek és já
rásbíróságok visszakerültek eredeti főhatóságukhoz. 
Sőt, Pécs illetékességi területe az 1921. augusztus 30- 
án kiadott 45.200.IM rendelet alapján még nőtt is, mert 
a szerb megszállásig a szegedi ítélőtáblához és a zom- 
bori törvényszékhez tartozott bajai és bácsalmási járás- 
bíróságokat a szekszárdi törvényszékhez csatolták. E 
rendelet a délszláv államnak ítélt járásbírósági székhe
lyekhez tartozott, de azok Magyarországon maradt te
rületrészeire más helyi bíróságokat is kijelölt, pl. Dárda 
és Törökkanizsa helyett Mohácsot, illetve Szegedet.92

A kiürítés után, az 1921. október 28-án kibocsátott 
50.346.1M rendelet alapján, az érintett területeken a



történeti szende V __ /
Jog

közjegyzők működési köre helyreállt, mint ahogy a pé
csi kamaráé is.93

Egy speciális területen, a Polgári perrendtartásról 
szóló 1911:1. te. 584.§-a szerinti bányabírósági ügyek
ben az 1922. április 1-jei 11.719.IM rendelet az egész 
trianoni államterületre a pestvidéki törvényszék és já
rásbíróság illetékességét mondta ki. (1914-ben 8 tör
vényszék -  Besztercebánya, Pestvidék, Szatmárnémeti, 
Lőcse. Rimaszombat, Gyulafehérvár, Fehértemplom, 
Karánsebes -  bírt e hatáskörrel.)94

Mivel a Duna-Tisza közti részek szekszárdi törvény
székhez csatolása nem bizonyult jó megoldásnak, ezért 
az 1922. augusztus 30-i 44.100.IM rendelet október 1- 
jével Baján törvényszéki és ügyészségi kirendeltséget 
állított fel, amelyek illetékessége a bajai és bácsalmási 
járásbíróságok, továbbá Szabadka megmaradt területé
re terjedt ki. A kirendeltség minden törvényszéki hatás
körbe tartozó ügyben eljárhatott, az esküdt- és a fegyel
mi bíróságiak kivételével. (Az esküdtbíráskodás egyéb
ként már a világháború kitörése óta szünetelt, majd a 
6898/1919.ME rendelet ezen eljárási forma alkalmazá
sát azév december 23-ával felfüggesztette.) A vádható
sági kirendeltség a szekszárdi ügyészséghez tartozott, 
de ténylegesen ennek alárendelve nem volt, így közvet
lenül a pécsi főügyészhez terjesztette fel jelentéseit, irá
nyítást és utasítást attól kapott. Csupán az fejezte ki 
Szekszárdhoz tartozását, hogy a bajai kirendeltség a fő
ügyészhez tett jelentéseit megküldte ide is.95

Az ország új határszéli területein a korábban az el
szakított bíróságok illetékességébe tartozott lakók 
könnyebb megközelíthetősége érdekében a 49.151, 
57.525/1921 .IM rendeletek kirendeltségeket hoztak lét
re Vásárosnaményban, Putnokon, amelyek a nyíregy
házi, illetve a sajószentpéteri járásbíróságokhoz tartoz
tak. Utóbbiak vezetői látták el a felügyeletet e szervek 
felett, amelyek a telekkönyvi és hagyatéki ügyek kivé
telével eljártak a járásbírósági hatáskörű ügyekben.96

Nyugat-Magyarország átadása 
Ausztriának

Az ellenséges csapatok által viharos gyorsasággal 
megszállt területekhez képest különleges helyzet kelet
kezett az ország nyugati sávjában. Az 1919. szeptem
ber 10-i saint-germain-i békeszerződés 29. cikke a ko
rábbi államközösségi társ Ausztriához csatolta Moson, 
Sopron és Vas vármegyék nyugati sávját, így a trianoni 
szerződés 27. cikke ennek megfelelően rendezte a ma
gyar-osztrák határt. Az Ausztria szövetségi alkotmá
nyáról szóló 1920. október 1-jei törvény 2. cikke Bur- 
genland néven önálló tartománynak nyilvánította a 
megszerzett területet, ahol a győri, soproni és szombat- 
helyi törvényszékekhez tartozó nezsideri, kismartoni, 
nagymartom, felsőpulyai, felsőőri és németújvári járás- 
bíróságok működtek.97

A magyar kormány azonban a békeszerződéstől füg
getlenül folyamatosan gyakorolta felségjogát az elcsa-

toltnak nyilvánított területeken az igazságügyi szervek 
vonatkozásában is, hiszen pl. ügyészségi megbízottakat 
nevezett ki az itteni járásbíróságokhoz, rendelkezett a 
személyzettel, s lehetővé tette, hogy ügyvédek itt nyis
sanak irodát. így történt pl. a kismartoni, nezsideri já
rásbíróságokhoz az itteni szolgabírák. számvevő, a kis
martoni polgármester ügyészségi megbízotti kinevezé
se, németújvári bíró nyugdíjaztatása, volt aradi ügyvéd 
nezsideri székhellyel bejegyzése a győri, kismartoni 
ügyvéd felvétele a soproni kamarába. Az igazságügy
miniszter 1921. szeptember végéig folytatta a bírósági 
tisztviselők kinevezését.98

A kormány a békeszerződés 1921. július 26-i hatály
ba lépésére ellenére sem volt hajlandó átadni Ausztriá
nak a nemzetközi jogilag már ahhoz tartozó ország
részt, mivel a délszláv állam által megszállt területek 
kiürítése nem történt meg. A minisztertanács augusztus 
1-jei állásfoglalása szerint amíg erre sor nem kerül, ad
dig „semmi körülmények között sem adjuk át a nyugat
magyarországi területeket az osztrákoknak".99

Mivel három hét múlva. 1921. augusztus 20-30. kö
zött megtörtént a délszláv csapatok kivonulása, ezért a 
kormány 29-éig kiürítette az Ausztriának ítélt terület 
nyugati sávját, az ún. A. zónát, benne Sopronnal. Itt a 
rendfenntartás továbbra is a magyar csendőrség felada
ta maradt az antantmisszió ellenőrzése mellett. A szem
tanú szerint ekkor a „magyar közigazgatás szervei óriá
si aktacsomagokkal megrakott szekerekkel" hagyták el 
a várost, de az ottani bírák és ügyészek még részt vet
tek a Magyarország melletti tüntetésen. (Az, hogy a so
proni igazságügyi szervek működtek-e a ezen időszak
ban, a vonatkozó levéltári anyag hiányában megállapít
hatatlan.)100

Ausztria azonban nem tudta elfoglalni a kiürített te
rületet, mivel ide magyar szabadcsapatok vonultak be, 
harcaikkal megakadályozva a birtokbavételt. A hatal
muk alatti részeken 1921. október 4-én új államként ki- 
káltották a Lajtabánságot, amelynek vezetője másnap 
kiáltvánnyal fordult az összes hivatalokhoz, hogy he
lyükön maradva teljesítsék feladataikat. E területen a 
felkelők a járásbírósági alkalmazottakat szolgálatukba 
állították, de ténylegesen a bizonytalan körülmények 
között nem működtek a hivatalok, a „közigazgatás le
gelemibb szükségletei ellátva nincsenek". A szabad- 
csapatok saját soraikból vészbíróságot is alakítottak.101

A magyar kormány október 4-én kiürítette az Auszt
riának ítélt területsáv keleti részét, az ún. B zónát is, az 
október 6-i 88.288/VII-a.BM rendelet pedig a Rajka- 
Orfalu (Szentgotthárdtól délre) között húzott vonalon 
át megtiltott minden személymozgást. A konfliktus 
megoldásaként október 13-án, olasz közvetítéssel Ve
lencében Magyarország és Ausztria megállapodott, 
hogy Sopronban és a környező 8 községben népszava
zás dönt a hovatartozásról, míg az egyéb területeket 
Ausztria birtokba veheti. Ezután Horthy Miklós kor
mányzó felszólítására a szabadcsapatok november 4- 
étől kiürítették az általuk birtokolt területet. Az 1921. 
december 14-16-án tartott népszavazás Magyarország 
javára határozott, így a szövetséges tábornoki bizottság
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a várost és környékét 1922. január 1-jével visszacsatol
ta Magyarországhoz.102

Az egyezményben Ausztria kötelezte magát, hogy 
tömegesen „nem fogja elbocsátani azokat a tisztviselő
ket, akik az átadás napján az átengedett területen tény
leges szolgálatot teljesítenek”, további alkalmazásuk 
egyedi vizsgálat eredményeként lehetséges.

Ennek ellenére a terület birtokba vétele után az 
osztrák kormányzat a 
magyar közalkalmazot
taktól és köztisztvise
lőktől igyekezett meg
szabadulni, s intézkedé
seik miatt 1921-1922 
fordulójától tömegessé 
vált a magyarok menekü
lése. Ennek során a bíró
sági személyzet nagy ré
szét is eltávolították, így 
sor került pl. a kismartoni 
bírósági személyzet -  egy 
bíró kivételével -  Ma
gyarországra küldésére, 
az összes nezsideri járás
bírósági tisztviselő fel
mentésére, a felsőpulyai járásbíró elköltözésére.103

Az egyre nagyobb számban kiutasított magyarokkal 
kapcsolatban az 1922. február 21-én kiadott 1984.ME 
rendelet kijelentette, hogy az elcsatolt Nyugat-Magyar- 
országon lévő közszolgálati alkalmazottak a „hivatali 
székhelyükön maradni kötelesek”. Az ez ellen vétő az 
„anyaországba be nem bocsátható, állásáról lemondott- 
nak tekintetik”, s a továbbiakban „közszolgálati beosz
tást nem nyerhet és segélyezésben nem részesíthető”. A 
beköltözni akarók szerelvényeit a határállomásról csak 
akkor továbbították az országba, ha a betelepülést enge
délyezte az Országos Menekültügyi Hivatal ellenőrző 
kirendeltsége. Ennek vezetőjét a kormány „bizalmasan” 
értesítette, hogy a tilalom ellenére engedélyt kaphatnak 
azok, akiknél „hitelt érdemlően kimutatható”, hogy az 
anyaországban 1921. augusztus 29. előtt és jelenleg is 
van lakása, állása, másrészt pedig az, aki az „átadott te
rületen nemzeti szempontból tanúsított elismerésre mél
tó magatartása folytán az osztrák hatóságok részéről ül
döztetésnek és büntetésnek van kitéve”.104

Összességében a magyar népesség távozásának ered
ményeként az I. világháború után megszállt területek
ről 1919-1924 között a megmaradt országba kb.
350.000 menekült érkezett, akiknek 4,5%-a volt állami

J  egy zetek---------------------------------------------------------
1 Az idézett törvények forrása.- Corpus Juris Hungáriái -  A törvé

nyekbe zárt történelem (CD-ROM. KJK-KERSZÖV. Budapest, 
2000. január 1.)

2 A Magyar Királyi Kormány 1914. évi működéséről és az ország 
közállapotairól szóló jelentés és statisztikai évkönyv (Budapest. 
1916, 386. p., C. 321.p.); Magyarország tiszti czím- és névtára 
(Címtár) 1914 (Budapest, 1914, 494—563. p.)

3 Bi.l 15/38, 115/56/1914.1ME Szegedi Királyi Főügyészség iratai 
1. doboz (1.) Csongrád Megyei Levéltár (CsML) V11.3.

közalkalmazott, 0.09%-a pedig ügyvéd. Az új államte
rület kialakulása után, 1922-ben 13.320 fő dolgozott az 
igazságügyben: 1780 bíró, 229 ügyész, s mellettük 671 
fogalmazói és 3028 fő kezelőszemélyzet, továbbá 5748 
ügyvéd, 1591 jelölt, valamint 166 közjegyző és 72 je
lölt. (A menekülések következményeként 1930-ban a 
trianoni területen kívül született ügyészek aránya 48,9, 
míg a bíráké 43% volt.)105

Trianon
következményei 
az igazságügyben

A trianoni békeszerző
déssel kialakult állapot 
végleges rendezését az 
igazságszolgáltatást ille
tően a bíróságok és 
ügyészségek hatásköré
nek és illetékességének 
rendezéséről szóló, 1923. 
november 23-án kiadott 
ME rendelet végezte el. 
Ennek 2.§-a kimondta, 

hogy a külföldivé vált személyek és területek esetén a 
polgári eljárások az érdekelt felek hozzájárulásával 
megszűnnek. Büntetőügyekben a 16.§ szerint a külföld
ivé lett terhelttel szemben az eljárás megszűnt, míg a 
19.§-a szerint az ország területén kívül került ügyész
ség, bíróság előtt indult eljárás folytatására, s büntetés 
végrehajtására az a belföldi szerv vált jogosulttá, 
amelynek területén a terhelt lakott, tartózkodott vagy 
ahol kézre került.106

A fenti rendezések után 1923-ban Magyarországon 
5 ítélőtábla és főügyészség, 24 törvényszék és 23 
ügyészség, valamint 138 járásbíróság tevékenykedett. 
A büntetőintézetekből 6 országos fegy- és 4 javító inté
zet, míg a közjegyzői kamarákból 5 maradt, az ügyvédi 
kamarák száma pedig 13 volt. Ezek az adatok az igaz
ságügyi intézményrendszer csökkenésén túl az emberi 
töréseket és a magyar állam erőforrásaival az elmúlt 
évtizedekben létrehozott épületállomány és felszerelés 
elvesztése miatti óriási anyagi veszteséget is jelzik.107

E kényszerből kialakult igazságügyi szerkezet más
fél évtizedig tartott ki, mivel a trianoni szerződés kö
vetkeztében elvesztett területek tárgyalásos és fegyve
res visszacsatolása eredményeként a magyar állam 
igazságügyi impériuma 1938-tól újból megváltozott.

4 Magyarországi Rendeletek Tára (RT) 1914 (Budapest. 1914. 1434. p.)
5 RT 1915 (Budapest, 1915, 665. p.)
6 Igazságügyi Közlöny (IK), 1916. 9„ 398-402. p.
7 Kassai Királyi Főügyészség 134/1914.fii.; Eperjesi Királyi 

Ügyészség Bi.l57/4.kü.; Lőcsei Királyi Ügyészség 58/I914.kü„ 
Igazságügyi Minisztérium - Elnöki bizalmas iratok 21. csomó 
(cs.). Magyar Országos Levéltár (MÓL) K.578.; pl. az Eperjesi 
Királyi Törvényszék működése 1914. december 2-16. között szü
netelt (IK 1914/12.847. p.)

Trianon-képeslap (M. Földrajzi Intézet,1930)
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23,-noveraber 9.. Székelyudvarhelyen augusztus 31.-október
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13 Gecsényi Lajos-Máthé Gábor (szerk.): Sub clausula 1920. 1947 

-  Dokumentumok két békeszerződés -  Trianon. Párizs -  történe
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alatt 11918-1921) (Baja, é. n„ 66. p.); A. Sajti: i. m„ 19. p.
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Csuka János: A délvidéki magyarság története 1918-1941 (Bu
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47 Magyar Katolikus Lexikon. III. k. (Budapest, 1997. 686. p.); Ba
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64 Popély: i. m.. 303-304. p.
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dapest, 1982, 868., 871., 872. p.); Fogarassy (1990): i. m„ 300. p.
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99 Mt. jkv. 1921. augusztus 1. MÓL K.27.
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ügyészségé csak 1919-ig létezik töredékesen VII.2.a, VII 4 
VII.51.

101 Fogarassy László: Prónay Pál emlékezései az 1921. évi nyugat
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