
N E M Z E T P O L I T I K A 
„Cél: a világ kisebb és gyöngébb népeit az 
igazságtalanságtól és az erőszakos elnyo-
mástól megvédeni... A világ az igazság győ-
zelmét akarja és becsületes eljárást követel!“ 

(Wilson beszédéből.)1 

A KISEBBSÉGI JOGVÉDELEM ÚTJAI. 

I. 

A ROMÁNIAI MAGYAR KISEBBSÉG jogvédelmének problémája 
a triánoni békeszerződés, s az egyfelől Románia, másfelől a Szövetsé-
ges és Társult Főhatalmak között 1919 december 9.-én kötött kisebb-
ségi szerződés létrejötte óta merült fel. Mindkét szerződés az erővi-
szonyok következménye és a wilsoni elveken alapszik.2 Ez a kisebbségi 
szerződés kilátásba helyezte3, hogy Románia megadja az ország minden la-
kosának születési, állampolgársági, nyelvi, faji vagy vallási különbség nél-
kül az élet és szabadság teljes védelmét; biztosítja a vallás szabad gya-
korlatát, jogegyenlőséget, nyilvános állások, hivatalok és méltóságok 
elnyerését; biztosítja a magán- vagy üzleti forgalomban, vallási élet-
ben, sajtó vagy bármilyen közzététel terén vagy nyilvános gyűléseken 
bármely nyelv szabad használatát s mindezeknek olyan alaptörvényül 
való elismerését, melyekkel szemben semminemű törvény, rendelet 
vagy intézkedés hatállyal nem birhat; biztosítja ugyanazt a bánásmó-
dot, mint a többi román állampolgároknak, saját költségükön jótékony-
sági, vallási vagy szociális intézmények, iskolák és más nevelőintéze-
tek létesítését, azoknak igazgatását és felügyeletét saját nyelvük sza-
bad használata és vallásuk szabad gyakorlata mellett; megfelelő köny-
nyítést biztosít a közoktatás terén, részesedést a közvagyon terhére 
állami, községi vagy más költségvetésekben nevelési, vallási vagy jó-
tékony célra fordítandó összegekből; biztosítja az erdélyi székely és 

1 W i l s o n beszédéből idézte Sándor József képviselő az alkotmányjavaslathoz 
elmondott beszédében. (L. Magyar Kisebbség, 1923 junius 1.-i sz. 404–405, l.) 

2 Jóllehet a kisebbségi szerződés rendelkezései alaptörvényül teljes egészük-
ben nem ismertettek el, a kisebbségeknek jogforrásul szolgálnak. A Semmítőszék 1380-
1934 S. III. ügyben döntését a triánoni békeszerződés 191. szak. alkalmazásával 
hozta meg. 

3 A kisebbségi szerződés bevezetésének második bekezdése a következőkép 
intézkedik: „tekintettel arra, hogy Románia saját akaratából a szabadság és az igaz-
ság határozott biztosítékait óhajtja megadni mind a régi Román Királyság minden 
lakójának, mind pedig az újonnan hozzácsatolt területek lakóinak és pedig fajra, 
nyelvre vagy vallásra való tekintet nélkül“ stb. (L. bővebben Dr. Balogh Arthur: A 
kisebbségek nemzetközi védelme, Berlin, 1928, 40. és köv. l.; valamint Baranyai 
Zoltán: A kisebbségi jogok védelme, Budapest, 1922.) 
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szász közületeknek a román állam ellenőrzése mellett vallási és tan-
ügyi kérdésekben a helyi önkormányzat engedélyezését; s a Nemzetek 
Szövetségének védelmét írja elő.4 

Ezzel szemben az 1923. március 29-én kihirdetett a l k o t m á n y t ö r v é n y 
nyilvános állások, hivatalok és méltóságok elnyeréséhez szükséges föltételek megha-
tározását különleges törvényre bízza, nem tartalmaz rendelkezést a nyelvnek az üz-
leti életben való szabad használatára, sem a székely és szász közületek önkormány-
zatára nézve5, a Román Királyságot nemzeti államnak nyilvánítja, végül a törvény-
hozó a köz- és megoktatást szintén különleges törvénnyel szabályozta. 

A hivatali állások betöltésénél követendő eljárást az 1923. december 12.-én 
kihírdetett és 1924 január 1.-én életbelépett k ö z t i s z t v i s e l ő k s z a b á l y z a t á -
r ó l s z ó l ó t ö r v é n y előtt egységes törvény nem írta elő. A román állam régi 
rendszerében a közhivatali állásokat ugyanis olyan magánvállalatoknak tekintették, 
amelyek bizonyos összegű vételár lefizetése ellenében voltak elnyerhetők.6 Az új 
törvényhozó viszont a jogegyenlőség elvének figyelmen kívül való hagyását az által 
látta bíztosítottnak, hogy mind a kinevezést, mind az előléptetést a hivatali főnökökből 
alakítandó bizottság előzetes javaslatától tette függővé, s e bizottság működésének ellen-
őrzésére a kinevező szervnek azt a diszkrécionárius jogot biztosította, melynél fogva 
még az esetben is megtagadhatja minden indokolás nélkül a kinevezést, ha a hírde-
tett állásra csak egy személy pályázott s ha ez a törvény minden követelményének 
meg is felel. A végrehajtási utasítás 31. szakaszában pedig a miniszter önmagát a 
törvény által nem ismert oly vizsgáztató bizottság kiküldésére hatalmazta fel, mely 
bizottság az 1924-ben szolgálatban talált kisebbségi köztisztviselőket – a hivatalból 
való elbocsátás következményei mellett – vizsgáztathatja le román nyelvből, ami a 
törvény és rendelet jogi fogalmait sérti, s a többségiek és kisebbségiek között a jog-
egyenlőség elvébe ütköző különbséget állít fel. 

A köz- és magánoktatás terén különböző időkben ismételten kihirdetett k ö z -
é s m a g á n o k t a t á s i t ö r v é n y e k , amíg az említett szerződés értelmében a 
kisebbségek korlátlanul s tekintet nélkül az iskolába beiratkozó tanulók számára lé-
tesíthetnek és tarthatnak fenn iskolákat, addig a magániskola nyilvánossági jogát csak 
az esetre bíztosítják, hogyha meghatározott számú tanulóval és tanerővel rendelke-
zik, továbbá ugyanezek a törvények úgy intézkednek, hogy azok a román szárma-
zású szülők, akik anyanyelvüket elveszítették, gyermekeiket csak az állami vagy román 
előadási nyelvű iskolába írathatják be, s ezzel korlátlan lehetőséget biztosítottak annak, 
hogy a magániskolák tanulóinak száma állandóan csökkentessék; végül az iskolafenntar-
tók kötelességévé tették a nemzeti tantárgyak román nyelven való tanítását, jóllehet a 
szerződés ama kitételénél fogva, hogy iskoláikban „saját nyelvüket szabadon hasz-
nálhatják“, a román nyelv csak tantárgy lehetne, nem pedig tannyelv. 

Az 1929. augusztus 3.-i k ö z i g a z g a t á s i t ö r v é n y elrendelte a kerületi 
miniszteri igazgatóságok, továbbá a helyi és központi felülvizsgálati biróságok létesí-
tését. Ma ezek közül szervezetük, hatáskörük és illetékességük némi módosításával 
csak a felülvizsgálati biróságok léteznek, hogy közigazgatási szervek és szervezetek 
fölött részben ellenőrzési és felügyeleti, részben felülvizsgálati és módosítási jogokat 
gyakoroljanak. Igy az 1933. ápr. 20.-i törvény értelmében a helyi közigazgatási szervek-
nek minden olyan intézkedése, amely az érvényben levő törvényekkel és rendeletek-
kel, valamint a közrenddel és állambiztonsággal ellentétes, jogilag semmis, s ezt a 
semmisséget a helyi közigazgatási biróságok 5 évig bármikor kimondhatják – hiva-

4 A szeszélyes történelem érdekes momentumaként állapítható meg, hogy 
Románia nevében a kisebbségi szerződést, amely a Románia határain belül élő ki-
sebbségeknek nemzetközi közjogi jelleggel az emberi jogok, szerzett jogok és jog-
egyenlőség biztosítását helyezte kilátásba, miután ezt a szerződést Bratianu Ionel, majd 
Coanda, végül Vaitoianu tábornokok kormányai részben Romániának az 1916 aug. 
4-iki szövetségi szerződésére, részben pedig Románia szuverénításának (nézetük sze-
rint) a kisebbségi szerződés által leendő megsértésére való hivatkozással elfogadni 
vonakodtak, ugyanaz a Vaida volt miniszterelnök fogadta el, aki máma a Frontul 
Romanesc élén a numerus valachicus elméletében hirdetett nemzeti törekvések meg-
valósítója óhajt lenni. 

5 Ez utóbbinak az alkotmánytörvénybe való felvétele iránt Románia nem is 
vállalt kötelezettséget, engedélyezését azonban kilátásba helyezte. 

6 Radu Dimiu: Lege pentru Statutul funcţionarilor publici, Bucureşti, 1928, 7. l. 
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talból is, amennyiben arról tudomást szereznek.7 Ezenkivül a semmisség kimondá-
sát kérheti az a fél is, aki kimutatja, hogy az neki közvetlen létező érdeke.8 Meg-
semmísíthetők továbbá azok a közigazgatási intézkedések is, amelyek a törvények és 
rendeletek formaiságra vonatkozó rendelkezéseinek megsértésével hozattak. Ezeknek 
megtámadási ideje azonban nem 5 év, mint az előbbiek esetében, hanem a közzété-
teltől számított 15 nap (tv. 47. szak.). 

Sérelmes hiánya a közigazgatási törvénynek, hogy az időközi bizottságok 
működésnek határideje tekintetében semmi intézkedést nem tartalmaz. Az 1934. 
március 8.-i módosító törvény értelmében pedig klimaterikus, fürdő- és ásványvízzel 
rendelkező községek és városok bíróit a belügyminiszter nevezheti ki. Tehát még 
abban az esetben is, ha az évek óta működő időközi bizottságok helyébe a község 
eddigi autonom jogának gyakorolhatása folytán községi tanácsot választhat, a bírót 
nem a községi tanács választja, sőt a belügyminiszter birónak más községben lakó 
egyént is kinevezhet. [25. szak ] 

Az 1933 április 13.-i k ö z t e r h e k b e h a j t á s á r ó l s z ó l ó t ö r v é n y -
n y e l a törvényhozó az állammal, megyékkel, községekkel és általában az összes állami 
intézményekkel szemben eltörölte a végrehajtás lehetőségeit és semmi szankciót nem 
ír elő arra az esetre, ha ezek az intézmények a magánfél követelését a költségve-
tésbe nem veszik fel, vagy a megitélt követelést felveszik, de nem fizetik ki. [L. 67. 
szak., most 60. szak.] 

Az 1934. julius 14.-i, a v á l l a l a t o k b a n r o m á n s z e m é l y z e t a l k a l -
m a z á s á r ó l s z ó l ó t ő r v é n y 20 százalék idegent engedélyez alkalmazni. 
A parlamenti tárgyalások alkalmával bár kellően tisztázódott az a kérdés, hogy „ro-
mán“ kifejezés alatt román honpolgár, „străin“ alatt nem román honpolgár értelme-
zendő, mely értelmezés egyedül helyes, amint e szavak az alkotmánytörvényben is 
ugyanilyen értelemben használtattak, mindamellett amidőn a minisztérium a külön-
böző vállalatoktól bekérte az erre vonatkozó jelentést, olyan ürlapot kért kitölteni, 
amely nemcsak a honpolgárság, hanem a f a j i s á g tekintetében is kérdést tartal-
mazott. 

Gazdasági téren az 1921. julius 30.-i a g r á r t ö r v é n n y e l elrendelt kisajá-
títási eljárás ma már eredményeiben is közismert. 

Az 1930. julius 7.-i, a b i z t o s í t á s i v á l l a l a t o k m e g a l a k u l á s á -
r ó l é s m ű k ö d é s é r ő l s z ó l ó t ö r v é n y az élet, tűz, baleset, jég, szál-
lítás esetére biztosító intézetek megalakulását attól tette függővé, hogy a létesítendő 
vállalat minden felsorolt üzletág után legalább két millió lej alaptőkével rendelkez-
zék, ez összeg felét vagy a Letétpénztárhoz, vagy a Nemzeti Bankhoz fizesse be. 
De tovább az ipari és kereskedelmi miniszter előzetes jóváhagyása szükséges ahhoz, 
hogy a vállalat a törvényszékhez bejegyezhető legyen és működését megkezdhesse. 
[5.–10. szak.] 

Az 1934 május 8.-i, a b a n k k e r e s k e d e l e m m e g s z e r v e z é s é r ő l é s 
s z a b á l y o z á s á r ó l s z ó l ó t ö r v é n y azt a legkisebb összeget, amellyel egy 
bank megalakulhat kettőtől húsz millióig terjedő összegben határozza meg [11. szak.]. 
Mind a bejegyzés, mind a működés a legfelsőbb bankbizottság előzetes jóváhagyásá-
tól függ, mely egyúttal ellenörző szerv is [9., 42. szak.]. Végül kötelezi a törvény az 
összes bankokat, hogy öt év alatt intézkedéseinek eleget tegyenek [62. szak.] aminek 
következtében sok milliót kitevő kistőke fog hiányozni 1939. év után a gazdasági és 
kereskedelmi életből s egyidejüleg lehetőség nyílik arra, hogy a tiltott kamatláb mel-
letti kölcsönözés nagyobb méreteket öltsön. 

Az 1923 évi a l k o t m á n y t ö r v é n y [107. szak], valamint az 1925. decem-
ber 23.-i k ö z i g a z g a t á s i b í r á s k o d á s r ó l s z ó l ó t ö r v é n y a kor-
mányhatósági intézkedéseket és cselekményeket első fokon az ítélőtáblák, másodfo-
kon a Semmítőszék mellett működő közigazgatási bíróságok ellenőrzési hatáskörébe 
vonják, hogyha ezek az intézkedések valamely törvénnyel vagy szabályrendelettel el-
lentétesek s abból a jogosított magánfélre sérelem háramlik s biztosítja a bíróságnak 
azt a hatáskört, hogy a vonatkozó s valóban sérelmes intézkedést megsemmisítse. 
Amíg az 1905. július 1.-i S e m m í t ő s z é k m e g s z e r v e z é s é r ő l s z ó l ó 

7 Ennek az intézkedésnek hiánya abban van, hogy a felülvizsgálati bírósá-
goknak fakultátív jogot biztosít, holott a megnevezett intézkedések semmissé való nyil-
vánításának helyesebb jogi következménye az volna, hogy a semmisség kimondása 
imperative modo írassék elő. 

8 „... justifică un interes direct, náscut şi actual“ (47. szak.). 

Erdélyi Magyar Adatbank



30 Dr. Fazakas János 

t ö r v é n y [67. szak.] felhatalmazta a Semmítőszék III. szekciójának elnökét, mint 
amely bíróság hatáskörébe ezek a perek abban az időben tartoztak, hogy egyes kor-
mányhatósági sérelmes és megtámadott intézkedések végrehajtását a per befejezéséig 
felfüggessze, az 1912. február 12.-i törvény pedig ezt a felfüggesztési hatáskört minden 
megtámadott kormányhatósági intézkedéssel szemben kiterjesztette, addig e tekintet-
ben az alkotmánytörvény semmi rendelkezést nem tartalmaz, a közigazgatási bírás-
kodásról szóló törvény pedig [11. szak] a táblai határozat ellen beadható felfolyamo-
dásnak felfüggesztő hatályt biztosít, jóllehet előzetesen a kereset felfüggesztő hatályá-
ra nézve semmi rendelkezést nem ír elő, ellenkezőleg (8. szak.) a visszahelyezett 
tisztviselő újra belépéséről s addig felmerült és felmerülő kárainak megtérítéséről 
tesz említést.9 

Az igazságszolgáltatás terén a Semmítőszéknek 1925. évben hozott döntése10 

a szerzett jog eddigi fogalmát és jogelméletét meghaladja, amennyiben kimondotta, 
hogy a törvényhozónak jogában áll a szerzett jog további megtarthatását újabb föltéte-
lektől függővé tenni, a jogegyenlőség elméletének pedig új korszakát nyitotta meg 
azzal, hogy olyan tisztviselőknek a nyelvvizsgára való rendelését és rendeletileg elő-
írt következményeit minősítette törvényesnek, akik a többiekkel egyenlő föltételek 
mellett töltöttek be állást.11 

II. 

TIZENHÉT ÉV legfontosabb törvényeinek hézagos áttekintése s 
az a viszonylat, amelyet e törvények és a kisebbségi szerződés alap-
elvei között megállapíthatunk, élesen mutatnak rá a kisebbségek nem-
zetközi védelmének gyakorlati fontosságára. Ebből a szempontból a kisebb-
ségi szerződés létrejötte óta a kisebbségi jogvédelemre vonatkozóan 
legnagyobb fontosságú a Tittoni-féle jelentésre a Nemzetek Szövetsé-
gének Tanácsa által 1920 október 22-én hozott határozat, amelyben a 
Tanács kimondotta, hogy „ez a jog (nevezetesen a Tanács tagjainak 
az a joga, melynél fogva a Tanács figyelmét bármely kisebbségi sére-
lemre felhívják) nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy a megsértésre 

9 Ma már köztudomású, hogy az Ig. min. nemcsak azon tisztviselőket rendelte 
1935. évben nyelvvizsgára, akik 1924-ben szolgálatban voltak, hanem azokat is, akik 
a román állam által törvényesen elismert, nyilvánossági joggal felruházott vagy állami 
középiskolákban végeztek, sőt azokat is, akik a romániai tudományegyetemeken jogi 
vagy politikai tudori címet szereztek, tehát birálat tárgyává tette ezeknek az intéz-
ményeknek minősítő képességét is. A vizsgáztató bizottságot kiküldő miniszteri ren-
deletben pedig arra hivta fel a vizsgabizottság elnökének figyelmét, hogy akik a ro-
mán nyelvvizsgán elbuknak, azok rendelkezési állományba helyeztetnek. A rendel-
kezési állományba való helyezésnél – lehet, tekintettel a közigazgatási bíráskodásról 
szóló tv. 11. szak. körül kifejtett két ellentétes joggyakorlatra (l. a bucureştii tábla 
4579–1935 S. V. sz. elnöki, vagy 350–1934. S. V. sz., valamint 344–1932 S. II. sz. 
ügyekben hozott döntéseket, melyek a miniszter sérelmesnek vélt és megtámadott 
intézkedésének végrehajtását felfüggesztették a per befejezéséig) – az a rendelet, amely-
lyel a tisztviselők 1935. április 1-i kezdettel rendelkezési állományba helyeztettek, 
csak április 15-én érkezett meg a felettes hatóságokhoz, s ennélfogva a miniszteri 
leírat azonnal végrehajtandó volt, a tisztviselők pedig azt a kétes lehetőséget is el-
veszítették, hogy a sérelmesnek vélt intézkedés végrehajtását a tábla által felfüggesz-
tessék. 

10 L. Curtea de Casaţie şi Justiţie 13–1925. sz. döntését. 
11 Nevezetesen azok a tisztviselők is vizsgára rendeltettek, akiket minden te-

kintetben a köztisztviselők szabályzatáról szóló törvény alapján neveztek ki, véglegesí-
tettek és léptettek elő, hogyha kisebbséghez tartoztak. Ezzel pedig a miniszter kü-
lönbséget tett többségi és kisebbségi között. (L. bővebben Curtea de Apel Cluj, 
753–1935. S. I., 751–1935. S. II., 744–1935. S. III., 724–1935. S. II., 725–1935. S. II. 
iratait.) 

Erdélyi Magyar Adatbank



A kisebbségi jogvédelem útjai 31 

(t. i. a szerződés kisebbségvédelmi rendelkezéseinek a megsértésére) 
vagy a megsértés veszélyére maguk a kisebbségek vagy a Nemzetek 
Szövetségének Tanácsában nem képviselt hatalmak hívják fel a Szövetség 
figyelmét; de ennek a cselekedetnek kizárólag kérelem vagy felvilá-
gosítás jellege lehet és nem lehet az a jogi hatása, hogy a Tanács 
közbelépését előidézze.“12 Ugyanis e határozat előtt a kisebbségeknek 
ez a lehetőség nem biztosíttatott, de ezt követően is a kérelem formá-
jában beterjesztett panasz csak abban az esetben képezi a tárgyalás 
anyagát, hogyha azt a Tanács valamelyik tagja magáévá teszi és 
fenntartja. Kérelem tárgya lehet viszont minden olyan cselekmény, 
amely a kisebbségi szerződésnek a Nemzetek Szövetsége védelme alá 
helyezett rendelkezéseit sérti. Az Állandó Nemzetközi Bíróság 1926. 
május 25.-én a felsősziléziaiak ügyében kelt 7. sz. határozatában pe-
dig kimondotta, hogy: „a nemzetközi jog szempontjából az állami tör-
vények egyszerű tények, az államok akaratának és cselekvésének meg-
nyilvánulásai úgy, mint a bírói határozatok, vagy a közigazgatási in-
tézkedések.“13 

A KISEBBSÉGEK nemzetközi jogvédelmével kapcsolatosan a leg-
lényegesebb probléma a kisebbségek jogi személyiségének és képvise-
letének kérdése. A jogirodalomban eleddig két vélemény alakult k i : 

„A kisebbségi szerződések – írja D r B a l o g h A r t h u r – nemcsak, hogy a 
kisebbségeknek, mint egészeknek, nemzetközi jogalanyiságát nem ismerik el, de még az 
egyes kisebbségi személyekre sem alkalmazzák a nemzetközi jognak azt a már, mint 
láttuk, régebben elfogadott, újabban pedig nagyobb mértékben érvényesített elvét, 
hogy egyesek a nemzetközi jogoknak alanyai lehetnek.“ – Ehez a konkluzióhoz pe-
dig a szerződések ama hiányosságánál fogva jut, hogy: „... a kisebbségeknek nincsen 
keresetjoguk, panaszlegitimációjuk, nem perképesek, nem felek a Tanács előtti eljá-
r á sban . . . Maguk a kisebbségiek is felhívhatják a N. Sz Tanácsának a figyelmét a 
kisebbségi szerződések rendelkezéseinek megsértésére vagy ennek a veszélyeire. De 
ez nem jog, csak lehetőség, . . . nincsen az a jogi hatása, hogy a Tanács közbelépé-
sét maga után vonja. Csak kérelem vagy felvilágosítás jellegével bír.“14 

V i t é z M o ó r G y u l a szerint a mai nemzetközi jog a nemzeti kisebbsé-
gek jogalanyiságát szintén nem ismeri e l : „Amig a nemzeti kisebbségeket nemzetközi 
jogi cselekvőképességgel fel nem ruházzák, amig őket nemzetközi jogi jogalanyokká, jogi 
személyekké meg nem szervezik, addig az ú. n. kisebbségi jogok tulajdonképpen csupán a 
kisebbségi jogvédelemre vonatkozó szerződést aláíró államokat, illetőleg a Népszövet-
séget illetik meg abban az értelemben, hogy e cimen beavatkozási jogot adnak nekik 
a szerződés ellen vétő állam belügyeibe.“15 

A nemzeti kisebbségekre vonatkozólag azonban ellenkező véleményen van 
L a p r a d e l l e , aki szerint „ d a n s l e d r o i t d e s g e n s u n e n o u v e l l e 
p e r s o n n e j u r i d i q u e : la „ m i n o r i t é n a t i o n a l e “ e s t née“ . 1 6 

Jóllehet, a megkötött szerződések a nemzeti kisebbségeket tel-
jes joghatállyal bíró cselekvőképességgel nem ruházták fel, nevezetesen: 
szerveikről gondoskodás nem történt, kérelmeiket a Nemzetek Szövet-

12 Dr. Balogh Arthur: id. m. 258–259. l. 
13 Dr. Balogh Arthur: id. m. 262. l. 
14 Dr. Balogh Arthur: id. m. 
15 Vitéz Moór Gyula: A jogi személyek elmélete, Budapest, 1931, 29. l. 
16 „A jogi személyek elméletének szempontjából mindenesetre figyelemre-

méltó, hogy a párizsi egyetem kiváló nemzetközi jogásza – írja V i t é z M o ó r 
G y u l a – a nemzetközi jog új személyeinek tekinti a kisebbségeket.“ (Id. 
m. 29–30. l.) 
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ségének Tanácsa nem köteles letárgyalni, illetve nem köteles magát 
érvényesen megkeresettnek tekinteni, mindazonáltal a nemzeti kisebb-
ségek a nemzetközi közjogi jogalanyiság fogalomköréből teljesen ki-
zárva nincsenek. 

Kétségtelenül helytáll ugyanis az, hogy a nemzeti kisebbségek az 
egyezségokmány 3. és 4. cikkei, valamint a Tittoni-féle javaslatra ho-
zott határozat értelmében a Nemzetek Szövetségéhez, illetve ennek Ta-
nácsához panasszal fordulhatnak. Ez a „lehetőség“ nemzetközi joggal 
van biztosítva részükre, és e „lehetőség“ nincs korlátozva. Ez a „le-
hetőség“ jogot képez mind a nemzeti kisebbségek, mind a nemzeti 
kisebbségekhez tartozó jogalanyok, illetve az ezekből alakult intézmé-
nyek részére. Tehát annak a véleménynek adhatunk helyet, hogy a 
kisebbségi szerződések létrejötte által a nemzeti kisebbségek, mint nem-
zetközi közjogi lények ismertettek el, az pedig, hogy a Tittoni-féle 
jelentésre hozott határozat a panasztétel jogát a kisebbségek javára 
biztosította, valamint a gyakorlat, amelynek folytán a nemzeti kisebb-
ség részéről beadott panasz tárgyalási alapul fogadtatott el,17 túlhaladta 
a magánnjogi vagy közjogi jogalanyiság fogalmát és elméletét, mert 
hiszen a kisebbségek a kérelem beadásánál nem egyszerű magánjogi 
vagy közjogi jogalanyok minőségében járnak el, ami a jogelméletben 
lehetetlenség, hanem más minőségükben. Az, hogy az általuk beadott 
kérelem nem bír olyan hatállyal, illetve olyan nemzetközi jogi hatály-
lyal, ami a Nemzetek Szövetsége Tanácsának tárgyalását föltétlen 
maga után vonja, nem a kisebbségek nemzetközi közjogi jogalanyiságát 
érinti, hanem az eljárási szabályokat és különösképpen a kérelem ha-
tályát. Ezt igazolja az a tény is, hogy jóllehet a Nemzetek Szövetsé-
gének tagjai nemzetközi közjogi jogalanyok, mindamellett, ha a Tanács-
nak nem tagjai, az általuk beadott kérelemnek vagy felhivásnak ugyanaz 
a hatálya van, mint a nemzeti kisebbségek által beadott kérelemnek. 
Annak az álláspontnak elfogadása tehát, hogy a nemzeti kisebbségek 
nem bírnak valamelyes nemzetközi közjogi jogalanyisággal, egyenlő 
volna annak a kimondásával, hogy a Nemzetek Szövetségének tagjai, 
akik nemzetközi közjogi jogalanyisággal rendelkeznek, mindarra az időre, 
amíg s amikor a nemzeti kisebbségek sérelmére hívják fel a Tanács 
figyelmét, nemzetközi közjogi jogalanyisági minőségüktől megfoszttatnak. 

Egymagában azonban az a körülmény is, hogy a kisebbségek és 
a kisebbségekhez tartozó jogalanyok a Nemzetek Szövetségének Ta-
nácsához korlátlan számban és esetben olyan kérelemmel fordulhatnak, 
amely kérelmet ez a különös szervezetű nemzetközi intézmény elfo-
gadni köteles, azt igazolja, hogy ezekben az esetekben a nemzeti 
kisebbségek nemzetközi közjogi jogalanyisága elismertetett. Ugyanis a 
Titkárságnak, mint a Nemzetek Szövetsége szervének, a kérést be kell 
iktatnia, azt nyilván kell tartania, sőt utóbb a hármas bizottság elé kell 
terjesztenie, stb., míg, ha ugyanaz a kérelem többségitől ered, megvan 
a Titkárságnak az a lehetősége, hogy visszautasítsa. – A kisebbségek 
ezen nemzetközi közjogi cselekményét, nevezetesen: a kérelem be-
adását, beiktatását, nyilvántartását, a kérelem elintézési módja meg nem 
változtathatja és meg nem történtté nem teheti. Független és különálló 
kérdés az, hogy a Nemzetek Szövetségének Tanácsa, illetve maga a 

17 Pl. a telepesek, valamint a magánoktatás ügyében beadott panaszok. 
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Nemzetek Szövetsége sajátos természetű szervezeti és eljárási szabályai-
nál fogva mikép intézi el, melyik szervét foglalkoztatja azzal. 

A jogelmélet szerint jogalany mindaz, ami alanyi jogokkal és alanyi 
kötelezettségekkel bír vagy bírhat18. A jog hatása pedig a jogelmélet 
szerint abban jut kifejezésre, hogy az „ember egyik cselekvésére követ-
keznie kell egy másik cselekvésének, vagy következnie ke l l . . . egy 
másik embernek a jog parancsa folytán vele szemben véghezviendő 
cselekvésének“.19 Más szavakkal: az egyik oldalon jelentkező jog 
ellentétje a másik oldalon jelentkező kötelesség. Már pedig az kétség-
telen, hogy a nemzeti kisebbségek által beadott kérések nemzetközi 
közjogi jelleggel biztosított jogukból eredően a Nemzetek Szövetségére 
kötelességet rónak még akkor is, ha ez a kötelezettség kizárólag a 
kérelem elfogadása, beiktatása, megvizsgálása és nyilvántartása tényé-
ben is jutna kifejezésre, s nem kevésbbé kétségtelen, hogy a kisebbsé-
gek kérelmei a Nemzetek Szövetségének sajátos szervezeti szabályai 
által saját belső igazgatásában szervezett titkársági hivatalához és a 
hármas bizottsághoz jutnak, ami külön jogi léttel nem bír s jogi létét 
maga a Nemzetek Szövetsége biztosítja. – Az a kérdés pedig, hogy 
a Nemzetek Szövetségének Tanácsa milyen föltételek mellett tüzi ki tár-
gyalásra a beérkezett kérelmet, csak az eljárási szabályokat érinti. A 
lefolyt cselekmények változatlanul fönnmaradnak. 

A MAI TÉTELES JOGBAN a kiskorú gyermek némely jogok 
alanya lehet, mint amilyen az öröklési jog, még az esetben is, hogyha 
sem törvényes, sem természetes gyámmal nem rendelkezik, ennek hiánya 
alanyi jogától meg nem fosztja, cselekvő jogok alanya azonban nem lehet. 
Az ilyen kiskorú gyermek tehát a mai tételes jog szerint korlátozott 
jogalanyisággal bír, mert cselekvő jogokkal nem rendelkezik. Ha tehát 
a tételes jog egy kiskorú gyermeket korlátozott jogalanyisággal vagy a 
„hereditas iacens“-t (nyugvó hagyatékot) jogalanyisággal ruházza fel, 
miért ne lehetne ugyanolyan jelleggel egy nemzeti kisebbség nemzet-
közi jogalany akkor, amidőn a nemzetközi közjogi jogalanyiságot maga a 
nemzetközi jog adhatja meg és ismerheti el.20 

Az a körülmény ugyanis, hogy a Nemzetek Szövetségének Tanácsa 
a nemzeti kisebbségekhez tartozó jogalanyok kéréseit elfogadta tárgya-
lási alapul, nem azt jelenti, hogy a kisebbségekhez tartozó jogalanyok 
ezzel a jogkörrel saját egyéni jogaiknál fogva bírnak, hanem azt, 
hogy ezen jogkörrel, illetve joggal azért rendelkeznek, mert egy olyan 

18 Vitéz Moór Gyula: id. m. 329. l. 
19 Vitéz Moór Gyula: id. m. 308. l. 
20 Josef Kohler „Lehrbuch des bürgerlichen Rechts“ című művében (I. köt. 

Berlin, 1906, 320. lapon) a következőket ír ja: „I. Person im Sinne des Rechts 
ist... Rechtssubiekt, d. h. Inhaberin subjektiver Rechte, also ein Wesen, mit welchem 
subjektive Rechte in der Art verknüpft sind, dass sie ihm folgen und ihm dienen. 
Eine Person dieser Art könnte jedes Wesen sein, denn die Rechtsordnung kann jedes We-
sen mit einem Rechte verknüpfen und jedem Wesen Berechtigung irgendwelcher Art 
zuschreiben. Warum soll nicht ein Baum, warum nicht ein Tier Rechte haben kön-
nen?... II... ein Wesen, das die Rechtsordnung zum Subjekt des Rechts macht, ist 
eben eine Person, der Mensch ebenso wie ein Verein, oder eine Stiftung; und wenn 
es der Rechtsordnung gefiele, wie es beispielsweise orientalischen Rechten gefallen 
hat, einer Pflanze Rechte zuzuscrieben, so wäre auch diese eine wirkliche Persön-
lichkeit.“ (Idézi Vitéz Moór Gyula: id. m. 42. l.) 
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sajátos nemzetközi közjogi jogalany intézményéhez tartoznak, amelynek 
jogait egyénileg is gyakorolhatják: ezt a jogot kisebbségi minőségük 
adja meg. Mivel ugyanaz a jog (t. i. a panasztétel lehetősége) a nem-
zeti kisebbséget a maga egészében is megilleti21, az látszik bizonyí-
tottnak, hogy a nemzeti kisebbség jogiszemélyszerű joggal rendelkezik. 
Tehát a nemzeti kisebbségek korlátozott joggal felruházott nemzet-
közi közjogi jogiszemélyszerű jogalanyok. Korlátozott joggal rendel-
keznek, mert a Nemzetek Szövetségének eljárási szabályai nem 
ismerik el a kérvényező képviseleti jogát, a kontradiktorius eljárást, 
nem rendelkeznek olyan szervekkel és képviselettel, mint amelyek a 
jogiszemélyeket megilletik, valamint mindazokkal a jogokkal, amelyekkel 
a jogalanyok általában élhetnek.22 

III. 

A KISEBBSÉGI PROBLÉMÁK alapja általában ez a kérdés: 
miben áll az igazság? Vajjon abban, amiben maguk a kisebbségiek 
látják, vagy pedig abban, amiben a többségiek találják fel? – Igaz, 
hogy a mai gyakorlatban: ahol a többség, ott az igazság, hogy a 
Nemzetek Szövetsége és Tanácsa is a győzőkből és legyőzöttekből arány-
talanul tevődik össze, hogy az igazság megállapítása „nem politikai té-
nyezők, hanem törvényszékek hatáskörébe tartozik“, ez a tudat azon-
ban a kisebbségek jogvédelmi tevékenységére hátrányt nem jelenthet. 
Ugyanis, amíg a többség a nemzeti törekvések elveit állandóan felszí-
nen tartja, azalatt a gyakorlati életben apró aktív és reaktív cselek-
mények ezrei játszódnak le s ezeknek a reaktív cselekményeknek 
eredményeit vizsgálva megállapítható, hogy a jogvédelem terén a ki-
sebbség és kisebbségiek részére törvénnyel és nemzetközi szerződéssel 
biztosított összes védelmi lehetőségeknek mind az állam belső életében, 
mind nemzetközi téren való mindenkori igénybevétele az az út, ame-
lyet jövőre jobban kiépíteni szintén elsőrangú kisebbségi érdek.23 Ez 

21 „Évidement ce droit n’exclut point la faculté des M i n o r i t é s e l l e s -
m e m e s . . . de signaler à la Societé des Nations toute infraction ou tout danger 
d’infraction... (Tittoni-féle jelentésre hozott határozatok: A Nemzetek Szövetségének 
garanciája bizonyos kisebbségi szerződésekben foglalt határozatokra vonatkozólag. 10. 
bekezdés) 

22 A jogiszemélyiség kérdésében fent vázolt nézetemnek e helyen való ki-
fejezése igazolásául szolgáljon az az általános óhaj, mi szerint a jogirodalom törek-
vése arra irányuljon, hogy a nemzeti kisebbségek, mint nemzetközi közjogi jogi-
személyszerű jogalanyok ruháztassanak fel ugyanazon jogokkal, amelyek ezeket általá-
ban megilletik. 

23 A joggyakorlatból merített néhány példa élénken állítja elénk a belső jogvé-
delem fontosságát és lehetőségeit: 

1. Egyik községben, ahol a lakosság nagy részét kisebbségiek képezik, a főis-
pán az időközi bizottság elnökéül egy többségi papot nevezett ki. Ezt az intézkedést 
azonban a község lakosságának egy része keresettel támadta meg, minek folytán a 
helyi felülvizsgálati bíróság (Com. Loc. Rev. 206–1933, S. II., 993–1933. S, II. szá-
mok alatt) a kinevezést megsemmisítette. A határozat végrehajtása az illetékes ható-
ságoknál állandó halasztást szenvedett, s miután a kérésre sem hajtatott végre, az egyik 
sértett fél megbízásából ismeretlen tettes ellen hivatali visszaélés, illetve hivatali hata-
lommal való visszaélés címén (Bt. tv. 471., 475. és 480. §§. alapján) bűnvádi följelen-
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az út állandó területet biztosít a kisebbségeknek annak a kimutatására, 
hogy az igazság abban áll, amiben azt maguk a kisebbségek látják. 

tést tettem. A nyomozás bevezetése után a határozat azonnal végrehajtatott. – 2. 
Másik községben a csendőrőrmester az egyik ottani, kisebbségi lakost kihallgatás al-
kalmával tettlegesen és tanukkal bizonyíthatóan bántalmazta. Hivatalos hatalommal 
való visszaélés címén bűnvádi feljelentést tettem (715–1932 Cluj-i Tvsz. űgy.), minek 
alapján vádlottat a tábla, mint első fokon illetékes fórum, 2000 lej fő-, 1000 lej mel-
lékbüntetésre és 700 lej kártérítésre itélte, majd a csendőrezredparancsnok áthelyezte 
az Ókirályságba. – 3. 1933. évben egyik kisebbségi lakosságú községben a községi 
jegyző nem megfelelően igyekezett eljárni. A községi lakosság fölkérésére 3 közigaz-
gatási panaszt adtam be azok nyugalma érdekében, saját nevem alatt a „quid-quid 
ex populo“ jogelve alapján, a közigazgatási vizsgálatok azonban nem hozták meg az 
óhajtott eredményt. Az iratok áttanulmányozása után közvetlen feljelentést tettem az 
illetékes ügyészséghez az abban megállapítandó hütlen kezelés miatt, hogy bizonyos 
célra a költségvetésben előirányzott és befolyt összeg más célra fordíttatott. Az 
ügyészség a közigazgatási vizsgálati iratok alapján a jegyzőt állásából azonnal felfüg-
gesztette. (Iratok az Odorheiu-i ügyészségen találhatók.) – 4. Egyik község lakossága 
azon címen kérte a községi tanács választásának megsemmisítését többek között, hogy 
a községben összesen 526 választóból nem 340 szavazott le, mint amennyi szavazat 
a jegyzőkönyv és az urna szerint találtatott, hanem 190, és ezt 307 olyan választó 
aláirásával ellátott nyilatkozattal igazolta, akik kijelentették, hogy választói jogukat 
bizonyos körülmények miatt nem gyakorolhatták. Miután a felülvizsgálati bíróság a 
hatóságoktól pótnyilatkozatokat szerzett be, a vízsgálatot ennek igazolására nem ren-
delte el, hanem a keresetet elutasította. Fentemlített indokból saját nevemben ugyan-
azon elv alapján ismeretlen tettes ellen különböző bűncselekmények miatt följelentést 
tettem. Az eljárás még folyamatban van. (L. Com. Rev. 261–1935 S. II. sz. Cluj és 
Sfântul-Gheorghe-i ügy 32–1935. sz iratait.) – 5. Azokat a községi segédjegyzőket 
és megyei tisztviselőket, akik képesítési vizsga alapján neveztettek ki, de a nyelv-
vizsga sikertelensége miatt a belügyminisztérium 242–1935. sz. távirati és 10 411–26. 
VIII. 1935. P. sz. bizalmas rendelete alapján az autonomiával bíró községek elbocsá-
tottak állásaikból, a helyi felülvizsgálati bíróság kereseteik alapján azzal a jogilag helytálló 
indokkal helyezte vissza állásaikba: semmi törvény nem írja elő, hogy a képesítési 
vizsga alapján kinevezett végleges köztisztviselők külön román nyelvű vizsgát volná-
nak kötelesek letenni és sikertelenség esetén fegyelmi eljárás nélkül elbocsáthatók 
volnának. Azon esetekben pedig, ahol a községek vagy városok a tisztviselőket a fenti 
rendelettel szemben is megtartották s az ellenörző szerv a vonatkozó határozatot 
megtámadta, a keresetet ugyanazzal az indokkal a biróság visszautasította. (L. Com. 
Loc. Rev. Cluj 549–1935 S. I., 4833–1935 S. II., 963–1935 S. I., 643–1935 S. II., 
756–1935 S. II., 718–1935 S. I., 695–1935 S. II., stb.) – 6. A költségvetések ügyé-
ben beadott keresetekből aránylag kevésnek adott helyet a felülvizsgálati bíróság, 
mégis megállapítható, hogy azokban az esetekben, midőn a községi tanács az iskolák-
nak járó 14 százalékot nem vette fel, vagy felvette és felosztotta, azonban nem a 
tanerők és tanulók számarányának szigorú figyelembevétele mellett, a keresetnek lega-
lább részben helyet adott. (L. Com. Loc. Cluj 1691–1935 S. II. sz. határozatát.) – 
7. Egyik község tanácsának tagjai oly előadás alapján támadták meg a költségvetést, 
hogy a költségvetés nyomtatott lévén, a jegyző ceruzás jegyzeteket készített a meg-
szavazott tételekről, s a végleges költségvetésbe utóbb bevezetett tételeket pedig nem 
ismerik el olyannak, mint amit megszavaztak, s midőn keresetüket beadják, egyide-
jüleg tanácsosi minőségükről lemondanak, mert nem akarják vállalni a további fele-
lősséget. (L. Com. Loc. Rev. Cluj 1615–1935 S. II. sz. iratait.) – 8. Különös figyel-
met érdemel az utóbbi közigazgatási védelemben az a tény, hogy 1935. év végén, 
illetve 1936. év első napjaiban Háromszék megyéből mintegy 82 községből érkezett 
kereset dr. Benedek János Sfântul-Gheorghe-i ügyvéd szerkesztésében a helyi felül-
vizsgálati bírósághoz a ma már megállapítottan is szabálytalanul kirótt illetékek 
ellen. – 9. Az ítélőtáblák és a Semmítőszék mellett működő, közigazgatási bíró-
ságok gyakorlatában a Semmítőszék 45–1935 S. III. sz. ügyben hozott döntésével 
kimondotta, hogy a miniszternek jogában áll nyelvvizsgára utalni azokat a tisztvise-
lőket, akik 1924-ben és azóta sikeres nyelvvizsgát nem tettek le, miből következnék, 
hogy akik időközben a nyelvvizsgát sikerrel tették le, valamint azok, akik 1924 óta 
neveztettek ki képesítési vizsga alapján, nyelvvizsgára nem hívhatók, amit egyébként 
a helyi felülvizsgálati bíróság már szintén kimondott. A cluji ítélőtábla véleményel-
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A KISEBBSÉGI JOGVÉDELEMNEK tehát arra kell irányulnia 
gyakorlati téren, hogy a jogelvek és törvények parancsainál fogva tel-
jesittessék az a kötelezettség, ami egy kisebbségi jogának a velejárója, 
illetve védessék meg az a jog, ami az emberi vagy törvényes kötele-
zettség nem kellő teljesítése által veszélyeztetve van. Ez az, amiben az 
igazság áll, illetve amiben az igazság kifejezésre jut. 

Ez azonban a nemzeti kisebbségek kötelességeként első helyen a 
jogismeretet hangsúlyozza. Már a régi római jog törvényerőre emelte 
azt a ma is érvényben levő jogelvet: „ius cognoscere nocet“ (a jog 
nemismerése árt). Jogismeret nélkül nem lehet megkülönböztetni a 
törvényest a törvénytelentől, ennek hiányában pedig nincs önbizalom 
és belátás. A nemzeti kisebbségnek tehát meg kell tanulnia a jogot 
azért, hogy önbizalmat, belátást és ítélőképességet nyerjen. 

Kétségtelen, hogy a nemzeti kisebbség jogvédelmének egyik alap-
tétele a szervezettség is. Ugyanis, amint az államhatalom akarata befelé 
és kifelé törvényalkotta szervezettsége alapján nyilvánul meg, ennek a 
megnyilvánulásnak eredménye pedig szervezettségével áll egyenes 
arányban, éppúgy egy nemzeti kisebbség jogvédelmi akaratának befelé 
és kifelé történő megnyilvánulása és eredménye is szervezettsége mi-
lyenségétől függ. Amig azonban az államok életében a szerve-
zettség törvényen alapszik, amely egy meghatározott területen állan-
dóan letelepedett nép magasabb személyi életét biztosítja, addig 
a nemzeti kisebbségek életében hiányzik a szervezettség alapját 
képező törvény és az abból eredő erő. A kisebbségek vezetői-
nek s így a jogásztársadalomnak törekvései is tehát egyre kell, hogy 
irányuljanak: megadni azt az erőt, amit az államok életében maga a 
törvény biztosít. Minthogy pedig az állam életében a cél, egy maga-
sabb életre való elrendelés, a nép érdekközösségére irányul, egy nem-
zeti kisebbség életében a cél s e magasabb személyi életre való el-
rendelés a nemzeti lét fönntartására kell, hogy irányuljon. Ahhoz tehát, 
hogy szervezett nemzeti kisebbség létezzék, a kisebbségieknek előze-
zetesen be kell látniok nemzeti létük veszélyeztetését, vagyis nemzeti 
öntudatra kell ébredniök. Ez az öntudat adja meg azt az erőt, amit 
az államok életében a törvény parancsa az érdekközösségnek meg-
felelően biztosít. 

térés folytán ötös tanácsban ez év február 13-án hozott végzéseivel elrendelte az el-
bocsátott bírósági tisztviselők személyes meghallgatását annak megállapítása végett, 
hogy a román nyelvet valóban ismerik-e, tehát rendelkezési állományba helyezhetők 
voltak-e? – 10. Az alkotmánytörvény 103. szak. alapján azok a törvények, amelyek 
alkotmányellenesek a Semítőszéknél kereset vagy kifogás formájában megtámadhatók. 
Nézetem szerint: nemcsak a törvények oly rendelkezései alkotmányellenesek, ame-
lyek az alkotmánytörvény valamely rendelkezésének kifejezetten ellentmondanak, hanem 
azok is amelyek az alkotmánytörvény rendelkezéseinek a l a p j á t k é p e z ő e l v n e k , 
valamint az alkotmánytörvény valamelyik rendelkezésének e g y k ö z t ö r v é n y (íté-
letben történt) m a g y a r á z a t a folytán mondanak ellen. Hiszem, hogy közeli eset 
módot fog adni e kérdésnek a Semmítőszék által leendő eldöntésére. – 11. A ki-
sebbségi szerződés 10. szak.-ban foglalt intézkedésének az igazságszolgáltatás által 
való alkalmazását ez év február havában megindított közigazgatási perrel, amely az 
állam azon kötelezettségének teljesítésére irányul, hogy kisebbségi lakosságú község-
ben az elemi közoktatás e kisebbség nyelvén történjék, a román nyelv pedig tan-
tárgy és nem tannyelv legyen, szintén kérdés tárgyává tettem s rövid időn belül az 
ítélőtábla ennek a szerződésnek alkalmazása tekintetében is dönteni fog. 

Erdélyi Magyar Adatbank



A kisebbségi jogvédelem útjai 37 

Ezt a szervezettséget nemcsak a jogismeret megszerzése teszi 
szükségessé, hanem a kisebbséget érintő sérelmes jog orvoslása iránti 
vágynak a fölkeltése is, mert ennek hiányában a jogorvoslati eljárás 
igénybevétele megbizás hiányában nehézségekbe ütközhetik. 

Ettől függetlenül azonban minden bíróság és törvényszék székhe-
lyén jogvédelmi iroda felállítása kívánatos azzal a hivatással, hogy: 
1) lássa el mindazoknak a védelmét, akik anyagiak hiányában képvi-
seletükről gondoskodni nem tudnak, valamint azokét, akik közérdekű 
ügyben kérik a védelmet, 2) az utóbbi esetben elért eredményekről 
tegyen jelentést a jogvédelem felsőbb szervének, hogy a gyakorlat egy-
ségesíthető legyen minden bíróság területén, 3) negyedévente állítsa 
össze és a felsőbb szervnek terjessze be mindazoknak az eseteknek a 
tényállását a bizonyítékok megjelölésével, amelyekben a törvényesnek 
vélt eredmény nem volt elérhető, 4) gondoskodjék a felsőbb jogvé-
delmi szerv által ez esetekből összeállított kérelmek vagy memorandu-
mok kollektiv aláirásáról, 5) gondoskodjék pályázatok utján a megje-
jelenő törvényeknek a kisebbség érdekelt osztálya nyelvén való kiadá-
sáról, 6) a jogirodalom oly irányu fejlesztésére törekedjék, amely az 
általánosan elfogadott jogelvek gyakorlati alkalmazása iránti küzdelem-
ben forrásul szolgálhat vagy megjelöli a forrásokat, 7) vegye igénybe 
úgy az állam belső életében, mint a nemzetközi jog terén azokat az 
összes védekezési lehetőségeket, amelyeket a törvények minden ma-
gyar jogalany részére honpolgári és kisebbségi minőségében biztosítanak. 

A MAGYAR JOGÁSZTÁRSADALOM HIVATÁSA tehát, hogy 
a kisebbségi nemzetrész jogvédelmét a fentemlített alapelvekre 
való figyelemmel megszervezze és gyakorlatilag meg is valósítsa, egyé-
nenként pedig olyan felkészültséggel rendelkezzék, amely képessé te-
szi arra, hogy minden esetben az összes védekezési lehetőségeket 
igénybe vehesse, az igazság mibenállásának megállapításánál pedig a 
meggyőzés elvének sikerre juttatásával bárkivel szemben szolgálhassa 
az egyesek és összesség védelmét, és különös gondot fordítson arra, 
hogy tevékenysége mindenkor a megbizás jellegével járó bizalmat biz-
tosítsa részére. 

Ha igaz, hogy az igazság csak egy lehet és hogy az igazság mi-
benállásának megállapítása (elvileg) a meggyőzésen alapszik s mind-
amellett nem juthatunk egységes álláspontra minden tekintetben a több-
séggel, ez nem törheti meg egy nemzeti kisebbség jogásztársadalmának 
törvényes törekvéseit, ellenkezőleg, tudnunk kell, hogy a ma eldöntött 
kérdések fölött nem ítélkezett még a független harmadik: a „Történe-
lem Itélőszéke“. 

Dr. FAZAKAS JÁNOS. 
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