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Kisebbségi jog

Jogintézményi változások, intézménytranszfer a XX. századi 

Kelet-Közép- és Délkelet-Európában

Siegrist, Hannes – Troebst, Stefan: Institutionenwandel und Rechtstransfer im östlichen 
Europa des 20. Jahrhunderts. = Zeitschrift  für Ostmitteleuropaforschung. 61. Jg. 2002. 
No. 3. 321–331. p.

Az ismertetendő közlemény öt résztanulmányt közlő tematikus folyóirat-
szám bevezetője. A tanulmányok a lipcsei egyetem „Kelet-európai törté-
nelem és kultúra humántudományi központja” (Geisteswissenschaft liches 
Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas) által kitűzött, 2009 óta 
futó projekt keretében készültek, és egyes, kiválasztott anyagi, illetve szel-
lemi jogok körében vizsgálódnak (földtulajdon-jog, termelői, illetve szer-
zői tulajdon-, emberi szabadságjogok) egy-egy ország vagy országcsoport 
példáján (Csehszlovákia, Jugoszlávia, Lengyelország, Románia). A projekt 
fontos célkitűzése az összehasonlító jogtörténeti és jogszociológiai, jogi 
etnológiai módszer interdiszciplináris kultúra-, illetve társadalomtörténe-
ti, történeti-szociálantropológiai alkalmazása.

A nyugati modernizációt késleltetetten követő vagy arról hosszabb 
távon akár leszakadt régióról, mint Nyugat és Kelet találkozásánál el-
helyezkedő köztes zónáról van szó. Öröksége: olyan, fragmentált jog-
kultúra, amely a klasszikus (római), illetve helyi archaikus konvenciók 
elemeiből és a régióba benyomult, különféle szellemiségű nagyhatalmak 
öntörvényű jogadaptációjából tevődik össze. Az első világháború után 
a korábbi állami szuverenitások megéledése, újak megjelenése során le-
zajlik a heterogén elemek nemzeti paradigmatikus átváltása, ami a di-
vergencia jegyében jellemzi a folyamatokat, s csak nehezen indul meg 
a régión belüli, gyakorlat szülte harmonizáció, illetve az európai stan-
dardhoz történő igazodás. De a következő háború után mindjárt újra 
kibicsaklik a fejlődés a szovjet államszocialista berendezkedésének ex-
portjával.

***

Földtulajdonjog: A  régióban elhelyezkedő agrártársadalmak színterén 
centrális jelentőségű jogintézmény az ismétlődő átszabásokkal a bünte-
tőjog mellett leginkább érintett terület. Kirívó etnonemzeti-protekcio-
nista torzulás jelentkezett az első világháborút követően a kisebbségekkel 
szemben diszkriminatív élű földreformokkal, utóbb a nagybirtokosság 
felszámolásával végbement az agrártársadalmi szerkezet teljes átalakí-
tása, mielőtt az államszocialista kollektivizálás teljes szolgasorba süly-
lyesztette azt.

Szerzői jog: Az 1886. évi Berni Megállapodás az irodalmi-művé-
szeti alkotások tulajdonjogi védelmére eleinte csak nyomokban terjedt 
a régióban, intézményesen csak az első világháborúban győztes hatal-
mak ültették át e talajba, hogy itt is betöltse kiemelt szerepét a kultúra 
kommercializálódó viszonyai között. Túl sok nemzeti „egyénítést” ez a 
jogintézmény nem engedett meg bolsevisztikus összefüggésekben sem. 
A témának szentelt önálló tanulmány szűkebben a jugoszláv területtel 
foglalkozik.

Iparjog: A  termelői kapcsolatok körében eleve nemzetközi-uni-
verzális érvény szinten releváns szabványjog és szabadalomvédelem 
1946-os keletű ISO-standardja csak az 1970-es évektől váltja fel a szovjet 
rendszerű átfogó gyakorlatot.

Demokratikus szabadságjogok: A  széles körű állampolgári jogok 
teljessége nehézkesen terjedt át a nyugat-európai térfélről a szóban forgó 
régióra, mígnem az úgy-ahogy elért szintet a szovjet politikai rendszer 
kiterjesztése – 1989/90 körüli felbomlásáig – keletről újfent korlátozta. 
Kisebbségvédelemre vonatkozó kötelezettségeket ugyanakkor éppen a 
kelet-közép- és délkelet-európai határváltozások okán rögzítettek elő-
ször békeszerződések az első világháború után. A  régió még inkább 
a nemzetközi jogi szabályozás fókuszába került a területén elkövetett, a 
második világháború gyakorlatává tett és később is visszatérő népirtás 
vétségének szankcionálása során. Az egyetemes jogalkotás e legújabb 
fejleményét tekintve szimbolikus jelentőséggel is bír egy-egy a régióból 
emigrált jogtudós, mint a lengyel Hersch Lauterpacht (1897–1960), il-
letve Raphael Lemkin (1900–1959), a lettországi német Paul Schiemann 
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(1876–1944) vagy a román Vespasian Pella (1897–1960?) idevágó mun-
kássága. A témakörrel két tanulmány is foglalkozik az összeállításban. 
Az egyik (A. Skordos) az 1990-es évek jugoszláv cselekményeinek vé-
get vető nemzetközi intervenció történelmi előképeit veszi szemügyre 
(1814/15-ös öthatalmi Bécsi Kongresszus stb.), a másik (S. Troebst) a 
jogforrássá váló történelmi emlékezet tapasztalati súlyát méltatja.

***

A lipcsei projekt 2014-re még kibővül egy további, a hatalmi szerződé-
sek nemzetközi jogi hátterének szentelt fejezettel, visszapillantva egé-
szen Lengyelország 1772/75-ös felosztásáig, és teret szentelve a poszt-
jugoszláv szuverenitásképződés államközösségi védnökségének.

Komáromi Sándor

Nemzeti és etnikai kisebbségek története

Népesedés a Székelyföldön a 18. század elején

Pál-Antal Sándor: Népességi viszonyok a Székelyföldön a 18. század elején = Erdélyi 
Múzeum, 74. köt. 2012. 2. sz. 1-19. p.

A közölt demográfi ai adatok elsősorban a korabeli összeírásokból szár-
maznak, amelyeket a szerző korrigált az 1708–1711, és 1717–1719. évi 
szárazság és pestis okozta emberveszteségekről szóló tudósításokkal; a 
hiányzó adatokat pedig becslés (ez elsősorban a háborús veszteségeket 
és a migrációs adatokat jelenti) alapján pótolta.

A  korabeli székely törvényhatóságok: Aranyosszék, Csík-Gyer-
gyó-Kászonszék, Háromszék, Marosszék és Udvarhelyszék. A Székely-
föld területén 409 falu mellett egy szabad királyi város: Marosvásárhely; 
kilenc mezőváros és három udvarhelyszéki kiváltságos hely létezett.

A  korabeli adóösszeírások szerint a székelyföldi családok száma 
az 1703-as 25.995-ről 1721–1722-re 22.066-ra csökkent. Ezek az adatok 
azonban nem teljesek, hiányoznak az „immúnis”, vagyis adómentes ne-
mesek, a nincstelenek, illetve egyéb, az adófi zetés alól felmentett szemé-
lyek és családok. Sőt, az 1713. évi összeírás a birtokos nemeseken kívül 
az adófi zetésre kötelezett armalistákat (egytelkes, címeres nemesek) sem 
regisztrálta, noha ők népes társadalmi réteget képviseltek a Székelyföldön. 
(Pontatlansága miatt ezt az összeírást a szerző nem vette fi gyelembe.)

A  családok számában bekövetkezett legnagyobb visszaesést Há-
romszék produkálta, de jelentős mértékű volt Udvarhelyszéken is. A hi-
teles, korrigált adatok szerint a székely falvak népességének átlaga maga-
sabb az országos átlagnál, ugyanakkor a nagyobb községek részesedése 
csekély. (A települések harmadában 26–50 adózó család élt, egynegye-
dében pedig 51 és 100 közötti.)

A korrigált adatok szerint a Székelyföldön a 18. század elején kb. 
28.000–28.500 család élt. Ez az adat már tartalmazza a 4300–4400-ra te-
hető nem adózó népességet.


