A

középkori és az újkori Magyar Királyságban az
Rokolya Gábor
igazságszolgáltatás és a közigazgatás hivatalos
nyelve a latin volt. A rendek azonban az 1790
1791. évi országgyűlésen a magyar nyelv hivatalossá té
telére jogszabályt alkottak.1 Ez a törvény még csak azt az
uralkodói ígéretet tartalmazta, hogy a király a hivatalos
ügyekben nem írja elő idegen nyelv használatát, ugyan
akkor a kormányszéki ügyeket latin nyelven tárgyalják.
A kompromisszumos javaslat kidolgozása Pászthory Sán
dor fiumei kormányzó érdeme volt. 1792-ben újabb jog
szabály született a magyar nyelv tanításáról és használatá
ról.2A törvény szerint a magyar nyelv tanításának az volt a
célja, hogy a közhivatalt viselők kinevezésének képesítési
tartozik. A közigazgatás és az igazságszolgáltatás nyelve
feltételeként a magyar nyelv ismeretét elő lehessen írni.
a horvát, és kiépült volna a magyar bírói rendszertől füg
A helytartótanács és a vármegyék közötti levelezésben a
getlen horvát igazságügyi szervezet. A tervezetet az 1848.
magyar nyelv bevezetésére bizottság felállítását rendelték
augusztus 27-én tartott minisztertanácsi ülés megtárgyal
el, amelynek az volt a feladata, hogy a legközelebb össze
ta, és a tervezet elutasítása esetén, Fiume státuszát fenn
hívandó országgyűlésre jelentést dolgozzon ki a magyar
tartva, a konföderációs államviszonyt is elképzelhetőnek
nyelv hivatali használatáról. Ez a két törvény kivívta a
tartotta.6
1848. augusztus 25-én Wesselényi Miklós az erdélyi
magyarországi nemzetiségek, valamint a társult Horvát-,
Szlavón- és Dalmátország rendjeinek tiltakozását, fel
románokról terjesztett be törvényjavaslatot, amely nem
iratait is. A román nemzetiség képviselői kidolgozták a
tartalmazott rendelkezést az igazságügyi viszonyokról. Az
Supplex libellus Valachorum (Az erdélyi oláhok kérelme)
országgyűlés bizottságot küldött ki, amely a román nem
című nemzetiségi feliratot, amelyben kérték az arányos
zetiség képviselőivel közösen dolgozta ki törvényjavasla
vármegyei és országgyűlési képviseletüket és a román
tát az erdélyi románokról. Az erdélyi 1848. évi XXXI. tc.
nemzet egyenjogúságának elismerését a magyar, a szász
tervezete biztosította volna a román nyelv használatát a
és a székely nemzettel az erdélyi közéletben. A horvát ren
közigazgatásban, illetve egy román ajkú ügynök (ügyvéd
dek a Declaratio elnevezésű feliratban tiltakoztak a ma
és bírósági tolmács) segítségével az igazságszolgáltatás
gyar nyelv bevezetése ellen.3
ban is.7A törvényjavaslat a kirobbant szabadságharc ese
A felállított bizottság 1808-ra dolgozta ki javaslatát a
ményeinek következtében már nem került elfogadásra.
magyar nyelv hivatalossá tételéről, azonban a király ezt
1849. március 4-én I. Ferenc József császár kiadta az
a javaslatot elutasította. Ugyanígy nem történt áttörés az
olmützi alkotmányt, amely a Magyar Királyságról levá
1825-1827. évi országgyűlésen sem. Végül az 1844. évi
lasztotta Horvátországot és Fiumét, az Erdélyi Nagyfeje
országgyűlésen született meg a jogszabály a magyar nyelv
delemséget, és létrehozta a Szerb Vajdaságot és a Temesi
hivatalossá tételéről. Ebben az igazságszolgáltatás nyelve
Bánságot. A megmaradt Magyar Királyság területére a
ként először a magyar nyelvet jelölték meg.4 Mivel ekkor
nemzetiségi nyelvhasználat általános elvét „a nyilvános és
polgári élet minden viszonyaiban” elismerte azzal, hogy
még nem létezett a közhitelesség szerveként a közjegyzőség intézménye, ez azt jelentette, hogy a hiteles helyek,
a részletes szabályokat külön rendelet fogja kimondani.8
valamint a városi és vármegyei közhitelességi szervek az
A szabadságharc eseményeinek hatására Kossuth Lajos
okleveleiket magyar nyelven szerkesztették, és a hitelesí
kormányzó és Nicolae Balcescu tárgyalásait követően ké
téseket is magyarul állították ki. Ezt követte az erdélyi or
szült el a magyarok és az erdélyi románok között köten
szággyűlésen alkotott jogszabály, amely kimondta, hogy
dő békeegyezmény tervezete, amely garantálta a román
az Erdélyi Nagyfejedelemség területén is a közigazgatás
nyelv használatát a törvényhatóságok, valamint az esküdt
székek és az alsó törvényszékek előtti eljárásban.9 Ezt kö
és az igazságszolgáltatás nyelve a magyar, kivéve a szász
nemzet területén.5 A nemzetiségi, kisebbségi nyelvhasz
vette a képviselőház határozata 1849. július 28-án, amely
nálat felmerült igényeinek szabályozására azonban egyik
az összes nemzetiség jogait elismerte a nemzetiségi nyelv
törvény sem fordított gondot.
használatára a közigazgatás és az igazságszolgáltatás te
Az 1848. évi polgári forradalom új fejezetet nyitott a
rületén. A megkésve hozott szabályozás törvényerőre már
nem tudott emelkedni, mivel a szabadságharc elbukott. Az
nyelvhasználat kérdésében. Az áprilisi törvények felállí
abszolutizmus alatt a hivatalos nyelv a német volt.
tották a független magyar felelős minisztériumot, amely
I. Ferenc József osztrák császár az 1858. február 7-én
a polgári átalakulás elsődleges intézménye lett. 1848 nya
rán a nemzetiségek egymás után jelezték követeléseiket
kelt császári pátensével az 1855. évi osztrák közjegyzői
anyanyelvük hivatalos használatának kérdésében. A ma
rendtartás hatályát a birodalom nem osztrák tartományai
gyar kormány azonban csak a társország esetében kívánt
ra is kiterjesztette. A közjegyzői kinevezés egyik feltétele
volt a nyelvi jártasság az osztrák birodalom azon nyelvei
egyezkedni a nemzetiségi nyelvhasználatról. A horvátokben - „a helyben divatozó nyelvekben” -, ahová a kine
kal történt megegyezés alapját a Deák Ferenc előterjesz
vezés szólt. A közjegyző a közjegyzői okiratot ugyanúgy
tését tartalmazó törvényjavaslat képezte, amely szerint a
jogosult volt a német nyelven kívül más nyelven is felven
hadügy, a pénzügy és a kereskedés kivételével minden
ni, ha az a nyelv az okirat felvételének helyén használatügy a magyar kormány tagja, a horvát miniszter jogkörébe
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ban volt. Ezt a rövid életű közjegyzőséget az Országbírói
Értekezlet 1861. február 15-i határozatával megszüntette.
A nemzetiségi kérdés és benne a nyelvhasználat kérdé
se az abszolutizmus korában már csak az 1861. évi ország
gyűlés előkészítése kapcsán merült fel. 1861-ben a szlo
vákok Túrócszentmártonban, a szerbek Karlócán tartottak
kongresszust, amelyeken a saját nyelvük hivatalossá tétele
érdekében hoztak határozatokat. A képviselőház nemzeti
bizottmánya az 1861. évi jelentésében a törvényhatóságok
nyelvének meghatározását a megyei közgyűlésre bízta,
ugyanakkor az államhatóságok, így az igazságszolgálta
tási szervezet ügykezelési nyelvének a magyar nyelvet je
lölte meg.10Az ügykezelési nyelv fogalma Eötvös József
javaslatára került be a jelentésbe mint kompromisszumos
fogalom, mert így a magyar mint államnyelv kategóriát
nem kellett kimondani, és ez lehetőséget adott a nemzeti
ségeknek saját nyelvük használatára.11 A bizottsági jelen
tést az országgyűlés azonban már nem tudta tárgyalásra
tűzni, mert az uralkodó az ülést feloszlatta.
Az országgyűlés végére készült el Csemegi Károly
nemzetiségi kérdésről szóló röpirata, amelyben kifejtette
a nemzetiségi fogalom definiálatlan voltát, és úgy vélte,
hogy a nemzetiségi kérdés helyes megoldását csak úgy
lehet megtalálni, ha az ország integritása megmarad.12Er
délyben a románság nyelvi és vallási egyenjogúsítása tár
gyában az 1863-as nagyszebeni országgyűlésre készültek
törvényjavaslatok. Az egyik javaslat szerint Erdélyben há
rom országos nyelv létezett, a magyar, a német és a román,
és hivatalos ügyeket a három országos nyelv bármelyikén
egyaránt lehetett intézni. A törvényt a magyar képviselők
távollétében a szász és román képviselők megszavazták,
azonban 1865-ben ezeket a törvényeket, Erdély uniójával
összhangban, visszavonták.13
Az 1865-ben összehívott országgyűlés a követke
ző évben bizottságot küldött ki, hogy a nemzetiségi tör
vény szövegtervezetét dolgozza ki, és terjessze be a kép
viselőháznak. A bizottság működésével párhuzamosan a
nemzetiségi képviselők egy csoportja, Mocsonyi Antal,
Branovácsky István és Miletics Szvetozár a nemzetiségi
nyelvekről dolgozott ki törvényjavaslatot. Ezt a javaslatot
aláírták a nemzetiségi képviselők, köztük Maniu Aurel is.
Ebben rögzítették, hogy az országos nemzetiségek a nyel
vüket minden hivatalos ügyben korlátozás nélkül egyfor
mán használhatják.14 A bizottság 1867-ben készítette el
jelentését, mivel akkor már egyes nemzetiségi képviselők
is, így Miletics Szvetozár, sürgették a kérdés tárgyalását,
félve attól, hogy a kiegyezési törvények vitája miatt a
nemzetiségi kérdés háttérbe szorul.15A bizottság elnöksé
ge Nyáry Pál elnök és Kerkápoly Károly jegyző vezetésé
vel az 1861. évihez hasonló kompromisszumos javaslatot
dolgozott ki. Ebben hangsúlyozták, hogy a magyar nyelv
az állami ügykezelés nyelve, ugyanakkor bármely nemze
tiség polgára saját anyanyelvén jogosult eljárni. A peres
kedő felek a bíróság előtt korlátozás nélkül használhatták
anyanyelvüket.16 1868 elején huszonegy szlovák nemzeti
ségű Szepes megyei község Dobrzánsky Adolf képviselő
útján nyújtott be egy kérelmet az országgyűléshez, amely
ben a szlovák nyelv használatának kimondását sürgette a
bíróság előtti eljárásokban is.17
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A nemzetiségi egyenjogúságról szóló törvényjavaslatot
a központi bizottság 1868. november 12-én terjesztette az
országgyűlés elé. A javaslatban - az igazságszolgáltatás
vonatkozásában - rögzítették, hogy az ország minden la
kosa a bírósági eljárásban korlátozás nélkül használhat
ta az anyanyelvét. Ha azonban ügyvédi képviseletet vett
igénybe, az állam hivatalos nyelvét, a magyart alkalmaz
ták az eljárásban. 1868. november 17-én megszületett a
magyar-horvát kiegyezési törvény, amely Horvátország
területén a horvát nyelvet tette a hivatalos nyelvvé.
Az országgyűlés 1868. november 24-én kezdte el a
nemzetiségi törvény tárgyalását. A képviselőházi vitában
az első felszólaló Deák Ferenc volt, aki egy saját neve
alatt előterjesztett, módosított javaslatot terjesztett elő,
amelyben a magyar politikai nemzet fogalmát határozta
meg. Ez a javaslat tovább erősítette a magyar nyelv pozí
cióját a nemzetiségi nyelvekkel szemben, mert kimondta,
hogy a törvénykezés nyelvében az eddigi gyakorlat, vagy
is a magyar nyelv használata változatlan marad.18A kép
viselőházi vitában tulajdonképpen a központi bizottsági
javaslat és a nemzetiségi javaslat vitája zajlott le. Az or
szággyűlés két háza a központi bizottság javaslatát fogad
ta el, és végül megszületett az 1868. évi XLIV tc. a nem
zetiségi egyenjogúság tárgyában, amely kimondta, hogy
a törvényhatóságoknál a magyar és a nemzetiségi nyelv
egyaránt használható, miközben az alsóbb fokú bíróságok
előtti eljárásokban a törvényhatósági eljárásokban hasz
nált nyelv az irányadó.19 A nemzetiségi nyelvhasználatra
vonatkozóan további jogszabály már nem született a dua
lizmus korában.

A nemzetiségi nyelvhasználat
szabályozása a közjegyzői törvényben
A közjegyzői intézmény bevezetésére a kiegyezést kö
vető igazságügyi reform keretében került sor. A polgári
közhitelesség szervének létrehozását a további gazdasági
fejlődés iránti igény kényszerítette ki. A polgári közjegyzőségről szóló jogszabályt az ügyvédi törvénnyel együtt
alkották meg. A képviselőház a királyi közjegyzőkről szó
ló törvényjavaslat tárgyalását az 1874. április 20-i ülésén
kezdte meg. Az általános vita első napján Kapp Gusztáv
erdélyi szász nemzetiségű képviselő felvetette a nemze
tiségi nyelvhasználat kérdését a közjegyzői eljárásokban,
mert úgy vélte, hogy a közjegyzői törvény tervezete e
kérdésben eltér a nemzetiségi egyenjogúságról szóló tör
vényben lefektetett elvektől.20 A vitára bocsátott tervezet
szerint ugyanis a közjegyzői okiratokat csak magyar nyel
ven lehetett elkészíteni. A következő ülésen fenntartotta
álláspontját, és kiegészítette azzal, hogy az állam hivata
los nyelvének ismerete nem adhat elégséges alapot a köz
jegyzői működéshez. Módosító javaslata a német nyelv,
valamint egy további nemzetiségi nyelv tudását írta volna
elő a közjegyzők részére.21 Bésán Mihály erdélyi román
nemzetiségű képviselő mérsékeltebb javaslatában a ma
gyar nyelven kívül még a közjegyző székhelyén elterjedt
nemzetiségi nyelv ismeretét várta volna el a közjegyzők-
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től. Bésán álláspontjához csatlakozott Bonts Döme erdé
tésére. Tisza Kálmán ugyancsak csatlakozott a Bonts-féle
lyi román nemzetiségi képviselő is, aki kifogásolta a né
indítványhoz. Paczolay János félreértve a vita tárgyát azt
met nyelv privilegizált helyzetbe hozását, mivel a magyar
javasolta, hogy a közjegyzői okirat kiadmánya a végre
nyelven kívül minden nyelv
hajthatóság érdekében csak ma
nemzetiségi nyelvnek számított
gyar nyelven legyen kiállítható.
A képviselőház e kérdésben
a hatályos jogszabályok szerint.
Hedry Ernő viszont ezt a mérsé
a központi bizottság javasla
kelt álláspontot sem fogadta el,
tát, valamint Máday Sándor
különvéleményével szemben
az eredeti szövegezés fenntartá
sát javasolta, mert úgy gondol
Bonts Döme javaslatát szavazta
ta, hogy nemzetiségi vidéken
meg.24 A vitában a véleményé
egyébként sem élne meg olyan
vel kisebbségben maradt Paközjegyző, aki nem bírná a he
czolay János újból felvetette a
lyi nemzetiség nyelvét.22
közjegyzői okiratok végrehajtá
A tervezet folytatólagos tár
sának problémáját, mivel véle
gyalásán Tisza Kálmán Hedménye szerint a bírák csak ma
ry álláspontját tette magáévá
gyar nyelven kötelesek tudni.
azzal a különbséggel, hogy a
Ezt a véleményt a képviselőház
jogszabály koherenciája miatt
többsége nem osztotta, és fenn
nyelvi kérdésben a tervezet át
tartotta a jogszabály módosított
fogalmazását javasolta, ezért a
szövegezését.25
A főrendiház előtti vitában
javaslatot visszautalta volna a
gróf Keglevich Béla a jogsza
tervezetet előkészítő közpon
ti bizottsághoz. Pauler Tivadar
bály nyelvi kérdésben megszö
vegezett azon rendelkezését,
igazságügyi miniszter egyet
amely kimondta, hogy a köz
értett ezzel a kezdeményezés
jegyző azon nyelvre is kérhet
sel. Trauschenfeld Emil erdélyi
nyelvi jogosítványt, amely a
szász képviselő Kapp Gusztáv
székhelyén működő törvény
álláspontjához csatlakozva a
német nyelv különleges helyze
hatóság
jegyzőkönyvi nyelve,
Bésán Mihály közjegyző
oly módon kívánta mellőzni,
tét kívánta volna a kodifikációval megerősíteni. Wachter Fri
hogy módosító indítványt ter
jesztett elő. A főrendiház által
gyes szintén szász nemzetiségi
is megszavazott indítvány szerint a közjegyzői okiratokat
képviselő viszont Kapp Gusztávval szemben Tisza Kál
csak magyarul lehetett kiállítani. A fél kérelmére viszont
mán indítványát támogatta, és bár e kérdésben az ülésen
a kiadmányokat nemzetiségi nyelven is ki lehetett állítani,
további vélemény is volt, a képviselők a tervezet szövege
ezek azonban csak hiteles másolatnak
zésének felülvizsgálatára kötelezték a
központi bizottságot.23
minősültek, így nem fűződött hozzá
A bizottság a közjegyzői törvény
juk a közvetlen végrehajthatóság jog
módosított szövegét a május 4-i ülé
hatása. Az indítványt több főispán is
sen terjesztette elő. Máday Sándor
támogatta azok közül, akik annak ide
bizottsági tag különvéleményt ter
jén részt vettek a nemzetiségi törvény
vitájában, például Tomcsányi József,
jesztett elő, amely szerint a közjegyző
Szapáry István és Szögyény-Marich
csak magyar nyelven készíthet ok
iratokat. Kifejtette, hogy a közjegyző
László. Pauler Tivadar a tervezet szö
munkája csak a bizalomra épülhet,
vegének megtartását javasolta. Ennek
és az ügyfélnek ugyanúgy meg kell
ellenére a főrendiház a Keglevich-féle
bíznia a közjegyző munkájában akár
módosítást fogadta el.26
magyar, akár nemzetiségi nyelven
A főrendiház által módosított ja
vaslatot a képviselőház az 1874. no
készül az okirat. Bonts Döme sem a
vember 5-i ülésén tárgyalta, amikor
bizottsági szövegezést, sem a külön
véleményt nem fogadta el, úgy vélte,
a főrendiház és a központi bizottság
a nemzetiségi törvény szerint kellett
tervezetét is elvetette, és végül Bonts
Bésán Mihály festékes közjegyzői
volna eljárni, ami azt jelentette, hogy
Döme indítványát erősítette meg.27
bélyegzője
A főrendiház ismételt ülésén tárgyal
a nemzetiségek nyelvét is lehetett vol
na használni a közjegyzői eljárások
ta az ügyet, és ezúttal Radvánszky
ban. Joannovics György délvidéki szerb nemzetiségi kép
Antal zólyomi főispán kívánt ragaszkodni a ház korábbi
viselő elfogadta Bonts módosító javaslatait a nemzetiségi
álláspontjához, miszerint csak magyar nyelven készülhet
törvény szabályainak a közjegyzői törvénybe való beépíközjegyzői okirat. Vele szemben szólaltak fel azon vár-
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megyék főispánjai, ahol jelentős nemzetiségi lakosság
elő a jogszabály, a közjegyzők különböző igazolásokkal
élt, így Ujfalussy Miklós Szatmár vármegyei, Mártonfíy
próbálták bizonyítani az adott nyelvben való jártasságu
Károly Bács-Bodrog vármegyei, Ormos Zsigmond Temes
kat. A közjegyzők és közjegyzőhelyettesek nyelvi jogosít
vármegyei főispán, akik a Bonts Döme javaslatán alapu
vánnyal kapcsolatos ügyeinek intézése az Igazságügyi Mi
ló közjegyzői nyelvi jogosítvány alapján engedték volna
nisztérium feladatkörébe tartozott.30 Az 1880-as években
meg a nemzetiségi vagy más ide
már kialakult az a szabály, hogy a
gen nyelven történő okiratszer
magyar nyelven kívüli nyelvisme
kesztést. A főrendiház szavazása
retet tolmácsvizsga letételével kell
ezt az álláspontot erősítette meg.28
igazolni. Az az átfogó szabályo
A képviselőház 1874. novem
zás, amely a polgári bírósági rend
szer hatálybalépésekor, 1873-ban
ber 23-i ülésén Matics János dél
vidéki szerb nemzetiségű képvise
született, többször módosított ren
lő nem a főrendiház módosítását,
deletet váltotta fel, végül 1916-ban
hanem a képviselőház korábbi
született meg.31
határozatát javasolta elfogadásra,
A tolmácsvizsgára a törvény
amely szerint a közjegyzői kine
szék elnökénél lehetett jelentkez
vezés megadja a jogot a közjegy
ni. A vizsgára az jelentkezhetett,
zői okiratok nemzetiségi nyelven
akit a törvényszék teljes tanácsa
történő felvételére. Bausznern
állandó tolmácsi kinevezésre kije
Guido erdélyi szász nemzetiségű
lölt, vagy akit a belügyminiszter a
képviselő szintén ezt a javaslatot
fordító osztály tagjának vagy más
támogatta. A vitában felszólaló Ti
közhatóság állandó fordítónak al
sza Kálmán is e mellett szólalt fel.
kalmazni kívánt, továbbá aki köz
Pauler Tivadar miniszter kijelen
jegyzőként nyelvi jogosítványt
tette, hogy a közjegyzőket az igaz
akart szerezni. A vizsga írásbeli
ságügyi miniszter nevezi ki, és ő
és szóbeli részből állt. Az írásbeli
adja részükre a nyelvi jogosítványt
részben egy polgári peres ítéletet,
is, ami kellő biztosítékot jelent a
egy büntetőperben hozott ítéletet
működésükhöz. A képviselőház el
és egy végrendeletet vagy öröklési
fogadta a főrendiház és a központi
szerződést kellett magyarról ide
Bonts Döme közjegyző portréja
bizottság javaslatát a nemzetiségi
gen nyelvre, illetve idegen nyelv
nyelvhasználat kérdésében, így a
ről magyarra fordítani. A fordítás
törvény hatálybalépésének további akadálya nem volt.
hoz szótárt és nyelvtant nem lehetett használni. A szóbeli
A hosszan elnyúló vitának köszönhetően az intéz
vizsga a nyelvi jártasság feltérképezésére szolgált. Indo
mény csak 1875 augusztusában kezdhette el működését.
kolt esetben a miniszter a törvényszéki elnök kérésére
A törvényjavaslat általános vitáját a közjegyzői törvény
a szóbeli vizsgát elengedhette. A tolmács vagy a nyelvi
nemzetiségi nyelvhasználatról szóló vitája uralta, ami jól
jogosítványt szerzett közjegyző működésének megkez
mutatta, hogy bár a képviselők találtak kompromisszumot
dése előtt esküt tett. A tolmács a tevékenységéről naplót
a közjegyzői intézmény bevezetéséhez, a magyar állam
vezetett. A tolmács díját az eljáró bírói tanács elnöke ha
eszme és a nemzetiségek képviselői között szinte áthidal
tározta meg. A rendelet hatályát Fiumére is kiterjesztették,
hatatlan szakadék volt. Egyben az is leszögezhető, hogy
azonban miután ott az igazságszolgáltatás nyelve az olasz
a nemzetiségi nyelvhasználat szabályozása a közjegyzői
volt, a magyar nyelvű közjegyzői okiratok felvételéhez is
nyelvi jogosítvány szükségeltetett.32
eljárásokban megfelelt az európai országok szabályozási
elveinek. Rupp Zsigmond közjegyző a törvény általa írt
Lehetőség volt arra is, hogy a közjegyző a kapott nyel
kommentárjában hangsúlyozta, hogy a korabeli jogi szak
vi jogosítvány birtokában a tolmácsi névjegyzékbe beje
lentkezzen, és a törvényszék előtt tolmácsként eljárjon.
irodalom is aggodalommal vegyes figyelemmel kísérte a
nemzetiségi nyelvhasználat vitáját, mert ettől függött a
Ez a tevékenység nem állt ellentétben a közjegyzői mű
ködéssel. Több esetben közjegyzőhelyettesek, közjegyző
nemzetiségi magyar állampolgárok bevonása a közjegy
zői ügyletekbe, illetve a közjegyzői intézmény bevezeté
jelöltek is szereztek nyelvi jogosítványt. Az Igazságügyi
sének sikere.29
Minisztérium 1910-ben kiadott rendelete szerint közjegy
zőhelyettes csak arra a nyelvre kaphatott nyelvi jogosít
ványt, amelyre már a királyi közjegyző is rendelkezett jo 
gosítvánnyal. Miután ezt a rendeletet egy másik miniszteri
A közjegyzői nyelvi jogosítvány
rendelet felülírta, a korlátozás megszűnt. Ha a közjegyző
kérdéséről
nemzetiségi nyelvterületen lévő székhelyen dolgozott, és
kivételesen nem ismerte az adott nemzetiség nyelvét, a
A közjegyzőkről szóló törvény hatálybalépésekor a nyel
tolmácsvizsgát az ügyfelek jobb kiszolgálása érdekében
vi jogosítvány megadásának nem voltak kialakult formái.
a közjegyzői írnokok is letehették. Ez volt az eset Alsólendván is, ahol dr. Laubhaimer Oszkár királyi közjegyző
Kezdetben, mivel nyelvvizsga szükségességét nem írta
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kezelni. A délvidéki közjegyzők kinevezésekor merült fel
írnoka, Horváth István rendelkezett szlovén nyelvű tolmácsi képesítéssel.
kérdésként, hogy a közjegyzők milyen feltételekkel kap
1920-ban a nemzeti kisebbségek egyenjogúsításáról
hatnak nyelvi jogosítványt. Az erre vonatkozó rendelet
szóló kormányrendelet törvénykezési szabályainak végre
ugyan nem változott meg, mégis sok olyan jogászt nevez
hajtása érdekében olyan szabályokat alkottak, amelyekkel
tek ki közjegyzőnek, aki a jogi diplomát a zágrábi vagy
kötelezően előírták a hites tolmácsok alkalmazását a tör
a belgrádi egyetemen szerezte meg, és a jogi szakvizsgát
Újvidéken tette le. Dr.
vényszékeken és a hozzá
tartozó járásbíróságokon
Wagner Károly újvidéki
is.33 A kisebbségi, nem
közjegyző például szerb,
zetiségi nyelvhasználat
horvát és német nyelv
a két világháború közöt
re kérte a nyelvi jogosít
ti Magyarországon nem
vány megadását. Kérelme
jelentett gyakori problé
elbírálásához csatolta a
mát, mivel a nemzetiségi
zágrábi és a bécsi egye
lakosság száma alacsony
tem rektora által kiállított
volt. Ebben az időszakban
iratokat is. Miután megál
elsősorban a német nyelvi
lapították, hogy az egye
jogosítvány megszerzése
temet Zágrábban végezte,
volt a cél, és a közjegy
diplomáját elfogadták a
zők nyelvi jogosítványai
nyelvismeret igazolásául,
ügyében is döntő tol
viszont az osztrák egye
mácsvizsgáló bizottság
tem iskolalátogatási bizo
nak a királyi közjegyzők
nyítványa már nem volt
közül dr. Fekete László
elegendő a német nyelvi
budapesti közjegyző volt
jogosítvány megadásához.34
a tagja.
1938 és 1941 között a
A Szegedi Királyi Köz
Felvidék, Kárpátalja, Er
jegyzői Kamara felter
dély és a Délvidék egyes
jesztésére a minisztérium
Gelletich Miklós közjegyző idegen nyelvi jogosítványos hitelesítése
a délvidéki közjegyzők
részeit visszacsatolták a
vonatkozásában úgy fog
Magyar
Királysághoz,
lalt állást, hogy kivételesen tolmácsvizsga nélkül is kap
ami azt is jelentette, hogy a nemzetiségi lakosság száma
hatnak nyelvi jogosítványt azok a közjegyzők, akik koráb
hirtelen ismét megnőtt. A katonai, majd a polgári köz
ban, a magyar impérium alatt közjegyzőhelyettesként már
igazgatás a problémát minden jogi eszközzel igyekezett
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kaptak ilyet, ha igazolják, hogy egyetemi tanulmányaikat
az adott idegen nyelven végezték, vagy a szakvizsgát ezen
a nyelven tették le. Az is kaphatott nyelvi jogosítványt,
aki Jugoszláviában közjegyzői vagy fordítói kinevezést
kapott. A minisztérium állásfoglalása tartalmilag megfe
lelt a Kolozsvári Királyi Közjegyzői Kamara részére adott
korábbi rendeletnek.35A közjegyzők azonban nemcsak ki
sebbségi, hanem más idegen nyelvekre is kérhettek nyel
vi jogosítványt, például angol, olasz és francia nyelvre is.
1944-ben a minisztériumban olyan állásfoglalás született,
hogy a kinevezett közjegyzőnek nem kell újból letennie
a tolmácsvizsgát, ha azt az adott nyelvből közjegyzőhe
lyettesként már letette. 1948-ban a megváltozott körülmé
nyeket jelzi, hogy dr. Feri Sándor közjegyző orosz nyelvi
jogosítványt szerzett.

A nemzetiségi nyelven készült
közjegyzői okiratokról
A királyi közjegyzőkről szóló törvény rendelkezései
ugyan rögzítették, hogy az idegen nyelven készített köz
jegyzői okirat bevezető és záradéki részét magyar nyelven
kell megszerkeszteni, a gyakorlatban mégis előfordultak
olyan esetek, amikor ezt a szabályt nem tartották be. Mi
vel kezdetekben több közjegyző is idegen nyelven készí
tette el az okirat záradéki részét, az igazságügyi miniszter
kénytelen volt a törvény egyértelmű rendelkezéseit ren
deletileg megerősíteni. A vonatkozó miniszteri rendelet
felhívta a királyi törvényszékek elnökeit, hogy tartassák
be a törvény hivatkozott rendelkezését, ugyanakkor azt is
rögzítette, miszerint lehetőség van arra is, hogy a magyar
nyelvű bevezető és záradéki részt a közjegyző lefordít
sa az okirat nyelvére. A rendelet be nem tartása esetére
szankcióként előírta, hogy a törvényszéki elnökök a kül
földi felhasználásra készült okiratok közjegyzői aláírásá
nak felülhitelesítését tagadják meg.36
Az ausztriai felhasználásra készülő, telekkönyvi be
jegyzés alapjául szolgáló okiratokkal szemben további
problémaként jelentkezett, hogy az osztrák telekkönyvi
hatóságok elutasították az okiratokba foglalt változások
bejegyzését, mivel a fordítási záradékok több esetben nem
feleltek meg az osztrák törvény által előírt kellékeknek.
A miniszter ezért elrendelte, hogy a közjegyzők fordítása
ik helyességét a miniszter által kiadott nyelvi jogosítvány
számára történő hivatkozással tanúsítsák. Ha e követel
ménynek eleget tettek, a törvényszék elnökének felülhite
lesítése már nem volt szükséges.37
A közjegyzői okiratok nyelvéről 1888-ig nem állnak
rendelkezésre statisztikai adatok. A közjegyzői kamarák
ugyan gyűjtötték az erre vonatkozó adatokat, azonban az
Igazságügyi Minisztérium éves jelentésében az idegen
nyelvű okiratokról nem szerepeltek adatok. Markó Sán
dor a Kassai Királyi Közjegyzői Kamara történetéről írott
művében közölte, hogy a kamara területén dolgozó köz
jegyzők a kamara 25 éves fennállása alatt 6303 német és
4528 szlovák nyelvű okiratot készítettek. Ezzel szemben
a közjegyzők ebben az időszakban 155 554 magyar nyel32

vű okiratot foglaltak írásba. Ez arányaiban azt jelentette,
hogy a magyar nyelvű okiratok 94%-ot, a német nyelvű
okiratok 3,3%-ot, a szlovák nyelvű okiratok 2,7%-ot tet
tek ki, vagyis a nemzetiségi nyelven készített okiratok
száma alatta maradt a kamarához tartozó tizenegy, rész
ben felvidéki vármegye lakossága nemzetiségi megosz
lásának. A nemzetiségi nyelven készített okiratok aránya
1887-ig folyamatos emelkedést mutatott, majd 1888-ban
lecsökkent. Ennek magyarázata az volt, hogy 1888-ban
egy igazságügyi miniszteri rendelet megkövetelte, hogy
telekkönyvi ügyekben az ügyfelek az idegen nyelvű, be
jegyzés alapjául szolgáló okiratok hiteles magyar nyelvű
fordítását is csatolják. E rendelet hatálybalépését köve
tően a nemzetiségi nyelven készített közjegyzői okiratok
száma már nem emelkedett a korábbi szintre.38
A Szombathelyi Királyi Közjegyzői Kamara területén
összesen négy közjegyzői székhelyet érintett a nemzetisé
gi nyelven szerkesztett közjegyzői okiratok kérdése, azaz
a nezsideri, a kismartoni, a soproni és a felsőőri közjegy
zői körzetet. Nezsiderben 1899-ben 220 német nyelvű ok
irat készült a 120 magyar nyelvű okirattal szemben. Kis
martonban fele-fele arányban készültek német és magyar
nyelvű okiratok. Sopronban és Felsőőrben a német nyelvű
okiratok aránya 25%-ot tett ki. A kőszegi közjegyzőség
területén, bár jelentős számban éltek német nemzetiségű
lakosok, kevés német nyelvű közjegyzői okiratot vettek
fel a közjegyzők. A kamara 25 éves fennállása alatt ké
szült 191 757 okiratból 30 587 készült német nyelven, ami
az összes közjegyzői okirat 16%-ának felelt meg.39
Az Igazságügyi Minisztérium 1888-1891. évi statiszti
kája szerint német nyelvű közjegyzői okiratból 1887-ben
6678, 1888-ban 5812, 1889-ben 4935, 1890-ben 4560,
1891- ben 3268 készült. Ebből sorrendben a legtöbb a
Szombathelyi, a Temesvári és a Budapesti Királyi Köz
jegyzői Kamara területén került felvételre. Román nyel
vű okiratokat csak a Kolozsvári, az Aradi és a Temesvári
Királyi Közjegyzői Kamara területén vettek fel. Szlovák
nyelven a Pozsonyi, a Kassai és a Budapesti Királyi Köz
jegyzői Kamara területén készültek okiratok. Szerb nyel
ven a Szegedi és a Temesvári Királyi Közjegyzői Kamara
közjegyzői készítettek okiratokat.40
1892 és 1895 között az okiratok száma hullámzó ten
denciát mutatott. A német nyelvű okiratok száma 1892ben 4119, 1893-ban 3670, 1894-ben 4055 volt. Román
nyelvű okiratból 1892-ben 261, 1893-ban 222, 1894-ben
239 készült. A szlovák nyelvű közjegyzői okiratok száma
1892- ben 124, 1893-ban 109, 1894-ben 112 volt. Szerb
nyelven 1893-ban 2, 1894-ben 4 okirat készült. Horvát
nyelven a tárgyalt időszakban összesen 1 okiratot vettek
fel, miközben a többi nemzetiség nyelvén nem készült
egyetlenegy sem.41
A meglévő adatok 1902-től engedik követni a nemze
tiségi nyelven készített okiratok statisztikai megoszlását.
A megváltozott előírások miatt azonban már nem látható az
okiratok kamaránkénti megoszlása. 1902-ben német nyel
ven 1825, szlovák nyelven 28, román nyelven 221, szerb
nyelven 9, olasz nyelven 1492 okirat készült. Horvát nyel
ven nem vettek fel közjegyzői okiratot. Az olasz nyelvű ok
iratok száma a fiumei közjegyzők működését jelzi. Mivel
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az igazságszolgáltatás nyelve Fiumében az olasz volt, az
nem minősült nemzetiségi nyelvnek, viszont az állam
nyelv a Magyar Királyságban a magyar volt, így az olasz
nyelvet mégis a nemzetiségi nyelvek közé sorolták.42
1907-ben német nyelven 1396, szlovák nyelven 49,
román nyelven 188, szerb nyelven 49, horvát nyelven 7,
olasz nyelven 2010 okirat készült.43 1908-ban német nyel
ven 1137, szlovák nyelven 24, román nyelven 232, szerb
nyelven 8, horvát nyelven 14, olasz nyelven 2026 okirat
készült.44 1909-ben német nyelven 1156, szlovák nyelven
27, román nyelven 234, szerb nyelven 4, horvát nyelven
19, olasz nyelven 782 okirat készült.45 1910-ben német
nyelven 1133, szlovák nyelven 75, román nyelven 189,
szerb nyelven 2, horvát nyelven 9, olasz nyelven 2109
okirat készült.46 1911-ben német nyelven 1247, szlovák
nyelven 21, román nyelven 287, szerb nyelven 2, horvát
nyelven 8, olasz nyelven 1879 okirat készült.47 1912-ben
német nyelven 1253, szlovák nyelven 31, román nyelven
756, szerb nyelven 13, horvát nyelven 9, olasz nyelven
378 okirat készült.48
A világháború kitörése után a háborús évekre vonat
kozó adatokat már nem publikálták. A rendelkezésre álló
adatok azonban szemléletesen jelzik, hogy a nemzetisé
gek tényleges számarányához képest a nemzetiségi nyel-

ven készült okiratok száma elenyésző mértékű volt.49Még
szembetűnőbb mindez, ha az adatokat a korszakban ké
szült magyar nyelvű okiratok számával vetjük össze, ami
110 000-145 000 okirat volt évente. Ez alól kivételt a kü
lönleges státuszú Fiume képezett, mivel a közjegyzők a
város lakosságának számával arányban állóan vették fel
az olasz nyelvű okiratokat. Részben pénzügyi kérdés is
volt, hogy milyen nyelven készültek az okiratok. Miután
a nemzetiségi és az idegen nyelven készített közjegyzői
okiratok díja a fordítási költségeket is tartalmazta, díjuk
a szokásos magyar nyelvű okiratokhoz viszonyítva annak
kétszerese volt.
A közjegyzői törvény tárgyi rendelkezéseit értékelve
megállapítható, hogy az a jogkereső közönség számára
korlátozás nélkül lehetővé tette az okiratok nemzetiségi és
idegen nyelven való felvételét. Viszont a jelen tanulmány
melléklete is bizonyítja, hogy bár a közjegyzők rendel
keztek a szükséges nyelvtudással, a nemzetiségi nyelven
készített okiratok számát a drágább közjegyzői díj draszti
kusan lecsökkentette. Következésképpen a törvényalkotó
gondos munkája és a jogalkalmazók nyelvi képzettsége
sem tette lehetővé a nemzetiségek számára, hogy a ré
szükre garantált jogokkal élni tudjanak.
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Budapest VII. Dr. Richter Richárd német, szlovák
Budapest VIII. Dr. Haller Károly német, szerb, román
Budapest VIII. Dr. Kőrössy Bertalan német, román
Budapest VIII. Dr. Krenner Zoltán német, román
Budapest IX. Dr. Markó István német
Budapest X. Dr. Teöke Béla német, szlovák
Budapest XI. Dr. Joannovits Jenő német
Budapest XI. Dr. Lénárt Dezső német
Budapest XII. Dr. Kaprinay Endre német
Budapest XIII. Dr. Matheovits Ferenc német
Budapest XIV. Dr. Szemerjay-Petrán Tibor német
Adony: Dr. Ónody Gábor német

Bicske: Dr. Pekker Emil német
Budafok: Dr. Bathó Kálmán német
Cegléd: Dr. Fésüs György német, francia, horvát, olasz
Gödöllő: Dr. Szentiványi Géza német, szlovák
Gyöngyös: Dr. Gröber Aladár német
Heves: Dr. Botka László német
Ipolyság: Dr. Salkovszky Jenő szlovák
Kalocsa: Dr. Lovasy Ernő német
Kecskemét: Dr. Horváth Gedeon német
Kiskunfélegyháza: Dr. Beniczky Géza német
Kispest: Dr. Kovácsy Zoltán német
Ócsa: Dr. Balassa János német, szlovák
Pestszenterzsébet: Dr. Susich Ervin francia, német, olasz
Pestszenterzsébet: Dr. Zakariás János német
Ráckeve: Dr. Kiss Dezső német
Sárbogárd: Dr. Csák Szilárd német
Székesfehérvár: Dr. Kepes János német
Újpest: Dr. Morvay Zsigmond román
Újpest: Dr. Tárczay Rezső német
Vác: Dr. ifj. Fésüs György német
Verebély: Dr. Demény Gyula szlovák
Nyelvi jogosítvánnyal felruházott
közjegyzőhelyettesek
Budapest: Dr. Keller László német
Budapest: Dr. Kerényi Miklós német
Budapest: Dr. Pollner Izidor német
Budapest IV. Dr. Hedry László német
Budapest V. Dr. Östör András német
Budapest VII. Dr. Gedő Árpád német
Budapest VII. Dr. Rónai Aross István német
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Budapest VIII. Dr. Hirkó Boldizsár német
Budapest VIII. Dr. Kőrössy János német
Gödöllő: Dr. Konrád Gyula német
Kispest: Dr. Török Béla német
Debreceni Királyi Közjegyzői Kamara
Debrecen: Dr. Kozma György német
Debrecen: Dr. László Béla német
Hajdúnánás: Dr. Mándi András német
Huszt: Dr. Krausz József ruszin
Ilosva: Dr. Kántor Győző cseh, szlovák, ruszin
Karcag: Dr. Büky-Elbel Tibor német
Máramarossziget: Dr. Lingvay Lajos román
Mezőtúr: Dr. Bognár József német, román
Munkács: Dr. Jaczkovits István cseh, ruszin
Nagykapos: Dr. Kiss Bálint szlovák
Nagykálló: Dr. Diemár Kálmán német
Nyírbátor: Dr. Varga Kálmán német
Nyíregyháza: Dr. Horthy István német, orosz, ruszin
Nyíregyháza: Dr. Kovách Dénes német, francia
Rahó: Dr. Andráskó Mihály cseh, rutén, szlovák
Szobránc: Dr. Maxim Jenő szlovák
Szolnok: Dr. Nemes József német, román
Törökszentmiklós: Dr. Rednik Gábor román
Ungvár: Dr. Csopey Gábor cseh, rutén, szlovák
Ungvár: Dr. Laczkó Béla cseh, szlovák, német
Kassai Királyi Közjegyzői Kamara
Kassa: Dr. Szmrecsányi Pál német, szlovák
Kassa: Dr. Vukovich István szlovák
Miskolc: Dr. Imreh Dénes német, román
Rimaszombat: Dr. Löcherer Géza szlovák
Sajószentpéter: Dr. Hajnal Bálint német
Szikszó: Dr. Degel Sándor német, angol
Nyelvi jogosítvánnyal felruházott
közjegyzőhelyettesek
Beregszász: Dr. Skultéty László cseh, szlovák, német
Kolozsvári Királyi Közjegyzői Kamara
Beszterce: Dr. Apáthy Árpád német
Beszterce: Dr. Rosenthal János Gusztáv német, román
Csíkszereda: Dr. Erőss Péter román
Dés: Dr. Schilling Lajos német, román
Hídalmás: Dr. Nagy Elek román
Kolozsvár: Dr. Barabás Béla német, román
Kolozsvár: Dr. Ferencz József német, román
Kolozsvár: Dr. Deák Gyula német, román
Kolozsvár: Dr. Schilling Dezső román
Magyarlápos: Dr. Decián Gyula román
Marosvásárhely: Dr. Kovácsy Albert német, román
Marosvásárhely: Dr. Csiky László német, román
Nagykároly: Dr. Biró József román
Nagysomkút: Dr. id. Rápolti Nagy Jenő román
Nagyvárad: Dr. Petry Gyula német, román
Naszód: Dr. Bozac Emil német, román
Óradna: Dr. Sbarcea Simon német, román
Sepsiszentgyörgy: Dr. Ferencz Lajos román
Szamosújvár: Dr. Pongrátz Ernő román
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Szatmárnémeti: Dr. Csengery István német, román
Szatmárnémeti: Dr. Pogachias János román
Szászrégen: Dr. Szabó Béla román
Szászrégen: Dr. Ferenczy István román
Szilágycseh: Dr. Ujhelyi Sándor román
Nyelvi jogosítvánnyal felruházott
közjegyzőhelyettesek
Beszterce: Dr. Luca János német, román
Kolozsvár: Dr. Nagy József román
Marosvásárhely: Dr. Császár Béla német, román
Marosvásárhely: Dr. Csiky Kálmán román
Szatmárnémeti: Dr. Grenzer Imre román
Pécsi Királyi Közjegyzői Kamara
Baja: Dr. Fehérváry Dezső német
Baja: Dr. Milassin Jenő német
Bácsalmás: Dr. Petrán József német
Bácsalmás: Dr. Tarajossy Sándor német
Bonyhád: Dr. Siklósi Tamás német
Csurgó: Dr. Várnay Ernő német, román, szerb, horvát
Kaposvár: Dr. Májay Dezső német, román
Marcali: Dr. Fabuss Béla német, szlovák, cseh
Mohács: Dr. Krausz Győző német
Mohács: Dr. Szlávi Kornél német, szerb, szlovák
Perlak: Dr. Sebestyén Mátyás szerb, horvát
Pécs: Dr. Angyal Béla német
Pécs: Dr. Sziráky László német
Sásd: Dr. Barna Lajos német
Szekszárd: Dr. Szakáts István
német
Szentlőrinc: Dr. Kőszeghy Antal német
Szigetvár: Dr. Debreczeny Dezső német
Tab: Dr. Csonka Jenő német
Tamási: Dr. Kenderesy János német
Szegedi Királyi Közjegyzői Kamara
Apatin: Dr. Schmidt Konrád német, román
Gyula: Dr. Ikrich Arnold német, román
Hódmezővásárhely: Dr. Földes Béla német
Hódság: Dr. Rausch Alfréd német, szerb
Hódság: Dr. Wilmann Mátyás német, szerb
Kula: Dr. Keller Lőrinc német, szerb
Kula: Dr. Schick Károly német, szerb
Óbecse: Dr. Zelenay Miklós horvát, szerb
Orosháza: Dr. Pálovich István német
Palánka: Dr. Batta Péter horvát, szerb, német
Szabadka: Dr. Veréb Gyula német, szerb
Szabadka: Dr. Mamusich József szerb, német
Szeged: Dr. Gálffy Ferenc német
Szeged: Dr. Tarján Béla német
Titel: Dr. Mayer Jenő német, szerb
Topolya: Dr. Pummer Károly szerb
Újvidék: Dr. Magyary-Kossa Zoltán angol, francia, né
met, szerb
Újvidék: Dr. Wagner Károly horvát, német, szerb
Újvidék: Dr. Léh Tibor francia, horvát, szerb
Zenta: Dr. Ferenczi Antal horvát, szerb
Zenta: Dr. Király Károly horvát, szerb
Zombor: Dr. Hoffmann János német, szerb
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Zombor: Dr. Tóth József német, szerb
Zsablya: Dr. Bottlik Dezső német, szerb
Szombathelyi Királyi Közjegyzői Kamara
Dunaszerdahely: Dr. Uhrovits Vendel szlovák
Érsekújvár: Dr. Puchlin Kázmér német, szlovák
Győr: Dr. Hanny Tódor német
Győr: Dr. Kiss Aurél német
Komárom: Dr. ifj. Paár Lajos német
Magyaróvár: Dr. Weidlich Lajos német
Muraszombat: Dr. Pintér Miklós szlovén

Ógyalla: Dr. Csákay Albert német
Párkány: Dr. Tamásfalvi Thury Géza német, román
Somorja: Dr. Zelliger Ernő szlovák
Sopron: Dr. Uray László német, román
Sopron: Dr. Östör Lajos német
Szombathely: Dr. Bárdió Ferenc német
Szombathely: Dr. Pottyondy Béla német
Tata: Dr. Paár Lajos német
Veszprém: Dr. Horváth Béla német
Zalaegerszeg: Dr. Telman Sándor német
Zirc: Dr. Pulay József német

Ro k o ly a , Gá b o r
Sprachgebrauch der nationalen Minderheiten in notariellen Verfahren der bürgerlichen Ara (Zusammenfassung)
Die offizielle Sprache der Rechtsprechung und der Verwaltung war im mittelalterlichen und im neuzeitlichen
Königreich Ungarn das Latein. Bei Entstehung des königlichen Notariats waren die Regeln des Gesetzes Nr.
1868:XLIV über den Sprachgebrauch der nationalen
Minderheiten in notariellen Verfahren bereits in Kraft.
Die Notariatsordnung der bürgerlichen Ara gewahrte den
Nationalitaten den Gebrauch ihrer Sprache in den nota
riellen Verfahren. Die Notare waren jedoch verpflichtet,
eine Sprachlizenz zu erwerben, wenn sie eine Urkunde
in einer anderen Sprache als die Staatssprache erstellen
wollten. Der Justizminister erteilte ihnen diese Lizenz erst

nach einer bestandenen Dolmetscherprüfung. Notare, die
auf von anderen Nationalitaten bewohnten Gebieten des
Landes lebten, sprachen meist die Sprache der betroffenen
Nationalitat, und in vielen Fallen stammten sie sogar aus
ihrer Reihen. Ein Hindernis der Verbreitung von Urkunden in der Sprache einer nationalen Minderheit war die
Tatsache, dass Notare für ihre Erstellung einen höheren
Betrag in Rechnung stellen durften. So konnten die Angehörigen einer nationalen Minderheit von ihren gesetzlich
verbrieften Rechten trotz sorgfaltiger Arbeit der Gesetzgebung und trotz Sprachkenntnisse der Notare nicht Gebrauch machen.

Jegyzetek______________________________________
1 1790/91. évi XVI. törvénycikk, hogy a nyilvános ügyek intézésére
idegen nyelv ne használtassék, a magyar nyelv pedig megtartassék.
In Márkus Dezső dr. (szerk.): A hatályos magyar törvények gyűjte
ménye (Magyar törvénytár). 1000-1873-ik évi törvénycikkek. 1. kö
tet. Budapest, 1912, Franklin Társulat, 158. p.
2 1792. évi VII. törvénycikk a magyar nyelv tanításáról és használatá
ról. In Márkus Dezső dr. (szerk.): A hatályos magyar törvények
gyűjteménye (Magyar törvénytár). 1000-1873-ik évi törvénycikkek.

1. kötet. Budapest, 1912, Franklin Társulat, 179. p.
3 „Ahorvát emlékirat politikai jelentősége abban rejlik, hogy Skerlecz
Miklós, a szerző és a horvát-szlavón megyék követei a horvát „nem
zet”, mint politikai személyiség nevében tiltakoznak a magyarjavas
lat ellen s ennek védelmében kérik a nyelvi status quo fenntartását.”
Kemény G. Gábor: A magyar nemzetiségi kérdés története. I. rész.
A nemzetiségi kérdés a törvények és tervezetek tükrében 1790-1918.

Budapest, 1946, Gergely R., 12. p.
4 1844. évi II. törvénycikk a magyar nyelv és nemzetiségről. In Már
kus Dezső dr. (szerk.): A hatályos magyar törvények gyűjteménye
(Magyar törvénytár). 1000-1873-ik évi törvénycikkek. 1. kötet. Bu
dapest, 1912, Franklin Társulat, 239. p.
5 „Minden törvényhatóság, valamint minden törvényszék és polgári
közhatóság, mind tárgyalásaiban és jegyzőkönyvei szerkesztésében,
mind tudósításaiban és kiadmányaiban a magyar és a székely nemzet
kebelében a magyar, a szász nemzet kebelében pedig német nyel
vet alkalmazand.” Kemény: A magyar nemzetiségi kérdés történe
te. I. rész. A nemzetiségi kérdés a törvények és tervezetek tükrében
1790-1918. Budapest, 1946, Gergely R., 20. p.
6 Balogh Sándor - Sipos Levente (szerk.): A magyar állam és a
nemzetiségek. A magyarországi nemzetiségi kérdés történeté
nek jogforrásai 1848-1993. Budapest, 2002, Napvilág Kiadó,

34-36. p.

7 Mikó Imre: Nemzetiségi jo g

és nemzetiségi politika. Tanulmány a
magyar közjog és politikai történet köréből. Kolozsvár, 1944, Mi

nerva, 55-46. p.
8 Balogh-Sipos: i. m. 39. p.
9 Balogh-Sipos: i. m. 41. p.
10 Balogh-Sipos: i. m. 48-49. p.
11 „Akérdés nem az, hogy a nemzetiségek követeléseit visszautasítsuk,
mi többé hatalmunkban nem áll, hanem az, hogy e követeléseket
úgy teljesítsük, hogy ebből az országnak kára ne legyen.” Báró Eöt
vös József: A nemzetiségj kérdés. Budapest, 1903, Révai Testvérek,
281. p.
12 Edvi Illés Károly - Gyovai Zsigmond (szerk.): Csemegi Károly mű
vei. A nemzetiségi kérdés a jelen és a jövő szempontjából. 1. kötet.
Budapest, 1904, Franklin Társulat, 18-45. p.
13 Mikó: i. m. 81-84. p.
14 Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez M a
gyarországon a dualizmus korában (1867-1892). 1. kötet. Budapest,
1952, Tankönyvkiadó, 5-8. p.
15 „Én tehát határozatul azt indítványozom, hogy a tisztelt ház a nem
zetiségi ügy negyvenes bizottságát oda utasítani méltóztassék, hogy
az albizottság munkálatát haladéktalanul tárgyalás alá vegye, és
munkálkodását azon idő alatt is, ha az országgyűlés e közben elnapoltatnék, folytassa, és akként bevégezze, hogy az újólag összegyűlt
országgyűlés első ülésében munkálatát előterjeszthesse.” Dr. Miletics Szvetozár óbecsei képviselő: Indítvány a nemzetiségi kérdés el
döntésének sürgetése tekintetében. Pest, 1867. június 21. Képviselő
házi Irományok 1865-1869 . 2. kötet. 223. p.
16 Balogh-Sipos: i. m. 54-58. p.
17 Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez M a
gyarországon a dualizmus korában (1867-1892). 1. kötet. Budapest,
1952, Tankönyvkiadó, 75-77. p.
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18 Schlett István (szerk.): A nemzetiségi törvényjavaslat országgyűlési
vitája 1868. Budapest, 2002, TTFK-Kortárs Kiadó, 198. p.
19 Balogh-Sipos: i. m. 93. p.
20 Képviselőházi Napló 1872-1875. 222. országos ülés 1874. április
20-án. 9. kötet. 399. p.
21 „Közjegyző csak teljes korú magyar honpolgár lehet, a k i... az állam
hivatalos nyelvét, a német nyelvet, és az illető vidéken divatozó
nyelvekből még legalább egyet teljesen bírja stb.” Képviselőházi
Napló 1872-1875. 223. országos ülés 1874. április 20-án. 10. kötet.
9. p.
22 Képviselőházi Napló 1872-1875. 223. országos ülés 1874. április
20-án. 10. kötet. 9-12. p.
23 Képviselőházi Napló 1872-1875. 224. országos ülés 1874. április
22-én. 10. kötet. 12-24. p.
24 Képviselőházi Napló 1872-1875. 232. országos ülés 1874. május
4- én. 10. kötet. 131-138. p.
25 Képviselőházi Napló 1872-1875. 233. országos ülés 1874. május
5- én. 10. kötet. 148-151. p.
26 Főrendiházi Napló 1872-1875. XCIX. országos ülés 1874. június
30-án. 2. kötet. 295-302. p.
27 Képviselőházi Napló 1872-1875. 297. országos ülés 1874. novem 
ber 5-én. 13. kötet. 177-189. p.
28 Főrendiházi Napló 1872-1875. CXII. országos ülés 1874. november
16-án. 3. kötet. 16-24. p.
29 Rupp Zsigmond: A magyar kir. közjegyzőségi törvény (1874. évi

XXXV. törvénycikk) magyarázata. Különös tekintettel a közjegyzői
intézmény történeti fejlődésére. Közjegyzők, közjegyzői segédek, bí
rák és ügyvédek számára. Budapest, 1875, Tettey Nándor és Társa,
50 p.
30 1619/1895. (IV. 19.) IME számú rendelet. In Marschalkó János dr.
(szerk.): A hatályban levő igazságügyministeri rendeletek rendszeres
gyűjteménye. 1. kötet. Budapest, 1896, Grill Károly, 3. p.
31 58.600/1916. (XI. 30.) IM számú rendelet a királyi bírósági tolmá
csokról. Magyarországi Rendeletek Tára, 1916. 1973-1997. p.
32 58.600/1916. (XI. 30.) IM számú rendelet a királyi bírósági tolmá
csokról. Magyarországi Rendeletek Tára, 1916. 1976-1980. p.
33 1262/1920. IM számú rendelet a nemzeti kisebbségek egyenjogúsá
gáról szóló 4044/1919. M E számú kormányrendelet törvénykezési
szabályainak végrehajtása tárgyában. Igazságügyi Közlöny, 1920. 1.
sz. 1-4. p.
34 MNL Országos Levéltára K 579. Igazságügyi Minisztérium iratai.
Dr. Wagner Károly újvidéki királyi közjegyző kérelme német és
szerb-horvát nyelvjogosítvány elnyerése iránt, 1942.

Erik Stenpien

Adalékok a Bohuslav-féle
döntvénytár történetéhez
A csehszlovák Legfelsőbb
Közigazgatási Bíróság
918. október 28-án kikiáltották az első Csehszlovák
Köztársaságot. Az új állam sürgős teendői közé tar
tozott a jogrendszer áthangolása és a bírósági ha
talom gyakorlásának megszervezése. A jogrend recepci
ója a 11/1918 sz. törvény által történt, míg a Legfelsőbb
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35 MNL Országos Levéltára K 579. Igazságügyi Minisztérium iratai.
A királyi közjegyzők és közjegyző-helyettesek nyelvjogosítványa a
visszafoglalt délvidéki területen, 1940; A Kolozsvári Királyi Köz
jegyzői Kamara részére adott 35.000/1941. IMVIII. számú rendelet.
36 27.810/1875. (X. 1.) IM számú rendelet az idegen nyelvű közjegyzői
okiratok bevezetése és záradékának magyar nyelven történő szer
kesztéséről. In Marschalkó János dr. (szerk.): A hatályban levő igazságügyministeri rendeletek rendszeres gyűjteménye. 1. kötet. Buda
pest, 1896, Grill Károly, 491. p.
37 35.513/1877. (VII. 17.) IM számú rendelet az Ausztriában haszná
landó közjegyzői okiratok kiállításáról. In Marschalkó János dr.
(szerk.): A hatályban levő igazságügyministeri rendeletek rendsze
res gyűjteménye. 1. kötet. Budapest, 1896, Grill Károly, 491-492. p.
38 Markó Sándor: A Kassai Kir. Közjegyzői KamaránakXXV évi törté
nete (1875-1900). Elhangzott a kamara 1900. július 29-i közgyűlé
sén. Rozsnyó, 1900, „Sajó-Vidék” Könyvnyomda, 5-6. p.
39 Baditz Lajos: Huszonöt év a kir. közjegyzők és a szombathelyi köz
jegyzői kamara életéből. Budapest, 1904, Grill Károly, 86-87. p.
40A magyar királyi Igazságügyministerium működése 1888-1891 . Bu

dapest, 1892, Pesti Könyvnyomda, 450-451. p.
41A magyar királyi Igazságügyministerium működése 1892-1895 . Bu
dapest, 1896, Pesti Könyvnyomda, 434-435. p.
42Magyarország igazságügye az 1902. évben. Különnyomat. Buda
pest, 1904, Athenaeum, 70. p.
43Magyarország igazságügye az 1907. évben . Különnyomat. Buda
pest, 1909, Athenaeum, 20. p.
44Magyarország igazságügye az 1908. évben . Különnyomat. Buda
pest, 1910, Athenaeum, 21. p.
45Magyarország igazságügye az 1909. évben . Különnyomat. Buda
pest, 1910, Athenaeum, 20. p.
46Magyarország igazságügye az 1910. évben . Különnyomat. Buda
pest, 1912, Athenaeum, 21. p.
47Magyarország igazságügye az 1911. évben. Különnyomat. Buda
pest, 1913, Athenaeum, 21. p.
48Magyarország igazságügye az 1912. évben . Különnyomat. Buda
pest, 1914, Athenaeum, 21. p.
49Az 1880. évi népszámlálás szerint Magyarország lakossága Erdélylyel együtt összesen 13 728 622 fő volt, nemzetiségi megoszlás sze
rint az országban 6 156 088 magyar, 1 798 373 német, 1 790 476
szlovák, 2 323 788 román, 342 351 ruszin, 605 725 szerb-horvát,
203 767 egyéb nemzetiségű ember élt. Keleti Károly: A nemzetiségj
viszonyok Magyarországban az 1880. évi népszámlálás alapján. Bu
dapest, 1882, Magyar Tudományos Akadémia, 14. p.

Közigazgatási Bíróságot osztrák minta alapján a 3/1918
sz. törvény szabályozta. A 3/1918. sz. (ún. novemberi)
Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságról és a hatásköri viták
eldöntéséről szóló törvényt 1918. november 2-án fogadta
el a csehszlovák Nemzeti Tanács.
A törvények rendelkezéseinek értelmében az egész
csehszlovák jogterületre vonatkozólag azonnali hatállyal
érvényesnek tekintette a Legfelsőbb Közigazgatási Bí
róságról szóló 36/1876 sz. (ún. októberi) birodalmi tör
vényt, valamint a Birodalmi Bíróság felállításáról szóló
143/1867 sz. birodalmi alaptörvényt, amennyiben e tör
vények a közigazgatási hatóságok vagy a közigazgatási
hatóságok és bíróságok közötti hatásköri viták eldöntésé
ről rendelkeztek. A csehszlovák Alkotmánybíróság ekkor
még nem létezett. Figyelemre méltó, hogy a 3/1918 sz.
törvény a Törvénytárban korábbi szám alatt került kihir
detése, mint a Nemzeti Tanács 1918. október 28-i 11/1918

