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A debreceni  régiségvásár  forgatagában akadtam rá ezen írás  tárgyát  képező rövid  tanulmányra.
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Először  nem is  a  címre  lettem figyelmes,  hanem a  szerzőre,  aki  a  debreceni  királyi  ítélőtábla
segédhivatali  igazgatójaként,  valamint  az  Igazságügyi  Segédhivatali  Tisztviselők  Országos
Egyesületének (I.S.T.O.E.) másodelnökeként jegyezte a Kalocsán, az Árpád Rt. Könyvnyomdája
által  nyomtatott,  1941-ben  megjelent  kiadványt.  Ez  a  bevezetővel  együtt  XVI  rövid  fejezetet
tartalmaz, összesen 63 oldalon. A kolofon szerint a füzet tartalma az egyesület lapjának 1939-41.
számaiból származó különlenyomat, amelynek felelős kiadója maga a szerző. Ebből kiderül, hogy
az 1941-es megjelenés előtt, nyomtatott formában, az egyesület szaklapjában ezen írások eljutottak
az  érdeklődő  célközönséghez,  elsősorban  az  igazságügy  különböző  területein  dolgozó
tisztviselőkhöz, ahogy az író fogalmaz: „a kartársakhoz”.

Berki  Géza  1939.  augusztus  első  felében  a  hitleri  Németországban  volt  tanulmányúton,
nagyobbrészt  Bécsben,  amely  1938.  március  12-e  óta  a  Harmadik  Birodalom  részét  képezte.
Tapasztalatait e tanulmánykötetében összegezte, olykor rámutatva a magyar és a német igazságügyi
tisztviselői szervezet dolgozóinak eltérő anyagi, munkaköri helyzetére.

Ahhoz, hogy a tanulmányban írtakat jobban megértsük, érdemes röviden felidézni az utazás évének
augusztusi nemzetközi eseményeit, hogy milyen politikai légkörben került sor erre az utazásra.

A Danzig-ban szolgálatot teljesítő vámtiszteket felfegyverzik (1939. aug. 4.).
Brit üzletemberek közlik Hermann Göringgel, hogy egy német agresszió esetén a brit közvélemény
a brit kormánytól hadba lépést fogja követelni (1939. aug. 7.).
A Német  Birodalom megüzeni  Lengyelországnak,  hogy  háborúhoz  vezethet,  ha  nem hagyja  a
Birodalomhoz csatolni Danzig Szabad Várost, ez esetben a németeket semmilyen felelősség nem
terheli (1939. aug. 9.).
Másnap a lengyelek az esetleges háborúért a németekre hárítják a felelősséget.
Ciano gróf olasz külügyminiszter Salzburgban Joachim von Ribbentroppal tárgyal (1939. aug. 11.).
A Német Birodalom és a Szovjetunió meg nem támadási szerződést köt (1939. aug. 23.).
A franciák behívják a tartalékosaikat, a brit hadsereg részlegesen mozgósít (1939. aug. 24.).
Lengyelország is mozgósításba kezd (1939. aug. 30.).
A német  haderő  megkapja  a  parancsot  Lengyelország  megtámadására,  megtörténik  a  gleiwitzi
incidens (1939. aug. 31.).1

Érzékelhető, hogy Berki Géza egy politikailag igen feszült légkörben, közvetlenül a II. világháború
kitörése előtt  érkezett  Németországba.  Ebből  azonban a tanulmányban írtak semmit  nem adnak
vissza,  hiszen  a  szakmai tapasztalatszerzés  volt  a  cél,  és  a  házigazdák is  erre  koncentráltak.  A
kirándulás  –  a  szerző  fogalmaz  így  –  az  I.S.T.O.E.  debreceni  csoportjának  kezdeményező
indítványára került megszervezésre, és hogy miért gondolták azt, hogy szükség lehet rá, erre adnak
magyarázatot a következő sorok:
„Vajúdik körülöttünk a föld és méhéből új országok, új politikai és társadalmi élet, új tudomány, új
művészet  s  ezeknek  az  új  értelmet  nyert  régi  fogalmaknak  új  politikai,  új  közigazgatási,  új
igazságszolgáltatási berendezései és szervezetei fognak életre kelni. Nem lehetünk vakok, süketek
velük  szemben  és  elkerülhetetlenül  szükséges,  hogy  azokat  idejében  megismerjük  és  a
tapasztalatokat  a  magunk  hasznára  fordítsuk.”  majd  így  folytatja:  „Nehéz  hónapról-hónapra
lapunk hasábjain szólani az olvasóhoz, amikor magunk is alig tudhatjuk mi történik körülöttünk s,
hogy  pl. az  előttünk  lejátszódó  események  sodrában  milyen  szerepet  töltenek  be  külföldi
kartársaink,  akik  a  körülöttünk  lévő  országokban  és  a  nagy  nyugati  államokban  ugyanolyan
feladatot látnak el az igazságszolgáltatásban, amilyent mi betöltünk idehaza.”.2

Az utazást jelentős anyaggyűjtés előzte meg, amelyről a bevezetés, valamint az első két fejezet
tudósít.

A szerző, mint királyi ítélőtáblai segédhivatali igazgató (irodavezető) ismerte a magyar szervezeti
1 forrás: internet
2/ i. m. 17. oldal
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rendszert, annak feladatait, és rálátása volt az általa vélt hiányosságokra is, ugyanakkor igyekezett
külföldi útja előtt szélesebb körben is tájékozódni.

Megismerkedett M. Hyde úrral, aki az ausztráliai (Brisbane) legfőbb számvevőszék tanácsosaként
járt Magyarországon, és akivel hosszasan beszélgetett egy hortobágyi kiránduláson, majd pedig a
lakására is meghívta őt.

A beszélgetés kérdés-felelet formában történő négy oldal terjedelmű ismertetésével, mint bevezető,
kezdődik a tanulmány. Az interjúalany nem az igazságszolgáltatásban dolgozott, ezért elsősorban
általánosan beszélt  az ausztrál  köztisztviselők harmincas évekbeli  helyzetéről,  javadalmazásáról,
nyugellátási viszonyairól és jóléti intézményeiről, továbbá az érdekképviseletükről.

Néhány érdekesség a beszélgetésből:
Az állami adminisztrációban az egyes munkakörök a fontosságukhoz mérten vannak osztályozva és
az illetmények is ehhez igazodnak. Csak a szakképesítésnek van különös becse (pl. posta, vasút), az
egyetemi diploma nem sokat számít, legfeljebb akkor előny, ha egyénileg is rátermett az illető a
vállalt  feladatra.  Miként  Mr.  Hyde  fogalmazott:  „Nálunk  általában  mindenki  legalul  kezdi.”.  A
közszolgálati alkalmazottak javadalmazását általában jónak tartja Ausztráliában, és megjegyzi, hogy
a kezdőhivatalnoki fizetés évi 91 font, ami átszámolva kb. 2200 pengőnek felel meg. 25-30 évi
szolgálati viszonyt felmutató jobb tisztviselőnek évi 300-400 font a fizetése, amely 5-600 fontig is
emelkedhet, nem a képzettség, hanem az illető „használhatósága” szerint. A legmagasabb nyugdíj is
csak  40%,  abból  kiindulva,  hogy  „egy  60  éves  nyugdíjra  megérett  hivatalnok  már  szárnyára
bocsátotta  övéit  és  ebből  megélhet  […]  A  nagy  távok  és  a  viszonylagos  jólét  miatt  csaknem
mindenkinek van saját lakóháza, autója, földje stb.”.
Mindenkinek egyformán 3  hét  szabadság jár,  de  20 évi  szolgálat  után  1  évi  szabadságot  lehet
igényelni,  amelynek  felére  a  teljes  fizetés  jár,  a  második  hat  hónapra  már  csak  a  fele.  A
beszélgetésből azt is megtudhatjuk, hogy Hyde úr nyugdíja évi 254 font lesz „s ez elég lesz arra,
hogy társadalmi állásomnak megfelelően megéljek belőle.”3

Napjainkban is elgondolkodtató szavak a XX. század harmincas éveiből egy ausztrál köztisztviselő
szájából….

Ezt követően „Londoni levelek” fejezetcím alatt közöl két levelet Reményi Emil miskolci királyi
járásbíró  tollából,  aki  hosszabb  időt  töltött  az  angol  fővárosban  a  brit  bírósági  rendszert
tanulmányozva.
Az első levél 1938. augusztus 31-ére, a második 1939. március 21. napjára datálódott. Ebből arra
lehet  következtetni,  hogy a  tanulmányút  szervezése már  1938 augusztusa előtt  megindult,  erről
azonban bővebbet nem lehet tudni.
A levelek tartalma között átfedések vannak az angol bírói és segédhivatali tisztviselők jövedelmi és
előmeneteli rendszerét illetően. Az első levélből az is kiderül, hogy Berki Géza konkrét adatokat
kért az angol fővárosban tartózkodó bíró kollégájától.

Érdekességeket  villantok  föl,  a  levelek  teljes  tartalmának  ismertetésére  –  bár  érdekes  volna  –
terjedelmi okok miatt nincs mód.

Megtudhatjuk, hogy a bíróság kebelébe segédhivatalnoki munkaerőnek csak azokat veszik fel, akik
az  ún.  civil  service  commission  certificat-tal  rendelkeznek,  amit  úgy  kapnak  meg,  hogy  ez  a
bizottság a mintegy 1000 pályázó és vizsgázó közül a 100 legjobbat képesíti, és számukra kiállítja a
bizonyítványt.
A kezdő fizetés 75 font, ami kb. 2000 pengőnek felel meg. Az előlépés automatikus és minden
évben 15 fonttal (kb. 400 pengő) emelkedik, egészen addig, amíg el nem éri az évi 150 fontot.
Ezután évi 12 font az emelés évente, amíg el nem éri – férfiak esetében – a 280 fontot, ugyanez a
nőknél 240 font. A különbség tehát a kezdő éves fizetés több, mint a fele, ami jelentős összeg,
3/ i. m. 4-6 oldal
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pusztán a nemek közötti egyenlőtlenség okán.
A bíró éves jövedelme 2000 font (kb. 58-60.000 pengő), míg az ún. albíró (registrar) 1500 fontot
kap.
Figyelemre méltó, hogy a levélíró szerint az egész angol birodalomban (vélhetően a szigetországot
érti alatta) csupán 56 járásbíró van, ugyanakkor felsőbb bíró (törvényszék, tábla, Kúria) 36 fő. A
teljes bírói kar létszáma tehát még a százat sem éri el.
Megtudunk még egy érdekes adatot,  miszerint 1936-ban csak a  járásbíróságokra 1.330.000 ügy
érkezett.
A második levélből az is kiderül, hogy a bírák számának közel ötvenszerese a tisztviselői létszám,
vagy ha úgy tetszik a segédszemélyzet, ide sorolva a 236 fő albírót is.

Reményi Emil ezt követően kitér arra, hogy az 1934/1935-ös magyar igazságügyi kimutatás szerint
Magyarországon 1935-ben 1142 bíró működött a járásbíróságokon és 514 volt a fogalmazók száma,
ami összesen 1656 fő. Segédhivatali tisztviselő volt 618, kezelő 431 és díjnok 412, összesen 1461
fő.
Látható  tehát,  hogy  több  volt  a  bíró  és  fogalmazó,  mint  a  segédhivatali  személyzet,  amit
egészségtelennek és változtatásra érdemesnek tart a levélíró „ha a bírák tekintélyét meg akarjuk
óvni”. Ezt azzal folytatja, hogy „A bíró feladata nem lehet az, hogy vétíveket tanulmányozzon, hogy
megidézhető volt-e a tanú vagy sem – továbbá végrehajtásokat rendeljen el,  meg végrehajtható
kiadmányokat és sok-sok más adminisztrációs dolgot intézzen el –, mert ezt meg tudja csinálni a
díjnok4 is 2-3 hónapi gyakorlat után és nem kell a „drága” bírót alkalmazni ezért. Mert ezeket és
sok-sok más írásbeli munkát nálunk, mind a bírónak kell végezni – és a joggal, a dolgok érdemével
nem ér rá foglalkozni. Angliában a bíró semmiféle írásbeli munkát nem végez. Jegyzőkönyvet nem
vesz fel a tárgyalásról – ítéletet nem indokol – aktát nem tanulmányoz – ahogy elé viszik az ügyet,
és amilyen bizonyítékot az első tárgyaláson produkálnak – úgy és annak a bizonyítéknak az alapján
hozza meg az ítéletet. Nálunk még csak a per felvétele után kezdenek az ügyvédek a bizonyítékok
után kapkodni.”5

Bíró elődünk gondolatait olvasva kiderül, hogy nincs új a nap alatt, és fő vonalaiban több, mint
nyolcvan éve ugyanazok a problémák köszönnek vissza a magyar bírósági struktúrában.6 

A tanulmány írója utal rá, hogy Reményi Emil a londoni tapasztalatait „Az angol járásbíróságokról”
címmel megjelentette. Erről a kiadványról semmilyen információt nem találtam, hivatkozást erre
nem  olvastam  és  könyvaukciókon  sem  találkoztam  vele.  Az  Országos  Széchenyi  Könyvtár
adatbázisában sem szerepel, ellentétben Berki Géza most ismertetett tanulmányával.

A magyar parlament az első bécsi döntés értelmében 1938. november 13-án az 1938. évi XXXIV.
évi tc.-kel szentesítette a Felvidék déli részének a Magyar Szent Koronához való visszacsatolását.
Ezt csupán azért tartottam szükségesnek megjegyezni, mert a III. fejezet a „Felvidéki tapasztalatok”
címet viseli.

A szerző  a  felvidéki  bíróságok segédhivatali  személyzetének  az  oktatásában  kapott  szerepet.  A
magyar  bírósági  ügyviteli  szabályok  életbeléptetése  után  továbbképzéseket  tartott  Kassán,
Ungváron,  Beregszászon,  Rimaszombaton  és  Huszton.  Megemlíti  még  Nagyváradot  és
Máramarosszigetet is, de ez utóbbiakra nyilvánvalóan csak 1940. augusztus 30. után, a második
bécsi döntést követően került sor.

4/ „A díjnokok másolásra, jegyzőkönyvek vezetésére alkalmaztatnak”, írja Majovszky Vilmos: A magyar igazságügyi 
igazgatás kézikönyve c. munkájában, Besztercebánya, 1887. Singer J. kiadása, 223. oldal
5/ i. m. 8-10.oldal
6 Megjegyzendő, hogy 2015. év közepére a bírói, titkári és fogalmazói létszámot összehasonlítva az igazságügyi 
alkalmazottak számával, jelentős előrelépés történt-
http://birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/obh/elnoki-beszamolok/felevesbeszamolo2015.pdf
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Jórészt a Cseh-Szlovák Köztársaság bírósági ügykezelési rendszeréről és az iratok kézbesítéséről
értekezik, összehasonlítva azt a magyar királyi bíróságok gyakorlatával, rámutatva a különbségekre.
Utal rá,  hogy a visszacsatolást  megelőző években politikai okokból a csehek felduzzasztották e
földrajzi  területeken  a  cseh  és  szlovák  nemzetiségű  alkalmazottak  létszámát,  akik  a  bírói
feladatkörbe  nem  tartozó,  perenkivüli  ügyek  jelentős  részét  saját  hatáskörben  el  is  intézték,
mégpedig a saját nevük alatt, a saját felelősségükre. Ezzel szemben megállapítja, hogy a magyar
bíróságokon erre a fogalmazói kar állt rendelkezésre. Előrebocsátotta, hogy a német rendszer is a
csehekéhez  hasonló,  és  az  önálló  segédszemélyzeti  munkavégzésnek  ezt  a  gyakorlatát  jónak
gondolja, bár Magyarországon még a „jövő zenéjének” tartja.

Leírja  továbbá,  hogy  az  anyaországhoz  visszatért  kartársakban  az  általuk  korábban  végzett
„fontosabb, felelősségteljesebb és ambiciótkeltőbb munkakör” csökkenése csalódást keltett, miként
a fizetésükben bekövetkező negatív változás is az illetményük átszámítási kulcsa miatt. Ez utóbbi
kapcsán meg is fogalmazza, hogy „járandóságunk kevés ahhoz, hogy állásunkhoz mért megélhetést
biztosítsunk  belőle.”7,  és  ezt  nem  felvidéki  vagy  kárpátaljai,  hanem  magyar  köztisztviselői
problémának ítéli.

A szerzőt Bécsben Oster József, a bécsi büntető törvényszék hivatali tanácsosa, a bécsi Gau (körzet)
területén lévő hadviselt igazságügyi alkalmazottak vezetője kalauzolta. Segítségére volt még Ernst
Georg Persy, aki a „németbirodalmi kartársak bécsi körzetének a vezetője”.
Ez utóbbi személy nemcsak az igazságügyi tisztviselők érdekképviseletének a vezetője, hanem a
bíróinak, a fogházőrinek és az altisztekének is.
Berki megjegyzi, hogy Németországban minden érdekképviseleti szerv élén csak olyan személyek
állhatnak, aki teljes mértékben bírja a politikai tényezők bizalmát, és egyéni kvalitásaiknál fogva
alkalmasak  arra,  hogy  a  „vezéri  és  nemzeti  szocialista  principiumot  képviseljék,  megértessék,
elfogadtassák és megtartassák […] és alkalmasak arra is, hogy a tömegeket irányítsák”8

Mindez  a  politikai  megbízottnak  felel  meg,  és  köze  nincs  a  valódi  érdekképviselethez,  ahogy
finoman utal rá a szerző is, amikor azt írja, hogy a német érdekképviseletnek már a struktúrája, a
feladatköre, valamint a hatásköre is eltér a magyartól. Nálunk ugyanis nemcsak alkotmányos joga,
de  kötelessége  is  az  érdekképviseleti  szervnek a  törvények hibáira  való  rámutatás,  a  nyilvános
kritika. Ezzel szemben Németországban ez elképzelhetetlen. „Ami felülről jön, az nyilvánosan nem
kritizálható. Ez ellenkeznék nemcsak a szabályokkal, hanem a vezéri principiummal is, amelynek
lényege, hogy mindaz ami tőle ered, jó, legfeljebb mi nem tudjuk az okát, célját, jelentőségét és
következményeit felismerni.”9

Berki Géza 1939. augusztus 9-én részt vett a bécsi igazságügyi palotában tartott érdekképviseleti
ülésen,  amin  Persy  úr  elnökölt.  Ezt  követően  a  vendéglátók  elvitték  Schwechatba,  ahol
megmutatták neki a Dréher család egykori palotájában10 berendezett Gauschullunsburgot, ahol a
különféle foglalkozási ágak művelőit három hetes tanfolyamokon politikai nevelésben részesítik,
megtanítják  számukra,  hogy pl.  a  közhivatali  tisztséget  úgy kell  betölteni,  hogy az  a  nemzeti
szocialista tanoknak megfeleljen. Ilyen iskola a birodalom minden részében található az író szerint.

Mindezek  előrebocsátása  után  a  szerző  rátér  a  nyolc  napos  tanulmányút  valóban  szakmai
tapasztalatainak  az  ismertetésére.  Ez  a  26-55.  oldalon  olvasható.  Részletesen  foglalkozik  az
ügyvitellel, ügykezeléssel, és ahogy fogalmaz, a német kartársak helyzetével.

Kiemeli,  hogy a német törvényszékek elnökei adminisztratív hatáskörrel és felügyeleti jogkörrel

7/ i. m. 15. oldal
8/ i. m. 18. oldal
9/ i. m. 19. oldal
10/ Jelenleg az Osztrák Köztársaság Igazságügyi Képzési Központja található itt 
(https://www.justiz.gv.at/web2013/olg_wien/oberlandesgericht_wien/justizbildungszentrum_schwechat~2c94848a542b
5c1601570f804edd3e4e.de.html)
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nem bírnak, ami azt jelenti, hogy a járásbíróságok és a törvényszékek is közvetlenül az ítélőtáblák
alá vannak rendelve ebből a szempontból. Megjegyzi továbbá, hogy az Anschluss előtt a magyarhoz
hasonló volt az osztrák elnöki adminisztráció, de 1939-ben értelemszerűen a birodalmi rendszerre
álltak át.

A gazdasági ügyvitel is eltérő. Minden bíróság mellett ún. Kassa, azaz pénztár működik, és ezek
minden be- és kifizetést saját hatáskörben teljesítenek. Az elnöki, igazságügyi, bírói letéteket is ezek
kezelik. Utal rá, hogy az elnöki letét elfogadása, kezelése a magyarral nagyjából megegyező. A
bíróságoknál használatos bélyegeket az Igazságügyi Minisztérium bocsátja ki és a Kassák árusítják,
miáltal könnyű ellenőrizni az igazságszolgáltatásról szóló költségvetés aktív vagy passzív voltát. A
fizetéseket az ítélőtábla mellett működő pénztár számfejti fizetési jegyzékkel, és csekken fizetik,
ahogy Magyarországon is. A szerzőt lenyűgözte a bécsi ítélőtáblai kassa páncéltermének a látványa,
amelyet a Birodalomban a legmodernebbnek írtak le.

A következő  fejezet  a  bécsi  központi  járásbíróság  lajstrom rendszerébe  enged  bepillantást.  Az
irattározás kapcsán Berki követendőnek tartaná, hogy a befejezést követően az akták egy évig még
ne kerüljenek irattározásra, mert ez az az időszak, amikor még szükség lehet rájuk, egy év után
azonban már egyre kevésbé. Az irattárat valóságos látványosságnak írja le, amelyet akkorának vél,
hogy „csonka hazánk polgári iratainak jelentős része beleférne”.11 Állítása szerint ezt a hatalmas
irattárat  csupán  két  tisztviselő  kezeli.  Megtudta  azt  is,  hogy  a  Bécsben  ekkor  működő  171
közjegyző iratait is itt őrzik. A közjegyzők felügyeleti szempontból a törvényszékek alá tartoznak.

Érdekességként tudjuk meg azt,  hogy a bécsi törvényszéken és az ítélőtáblán is  a bírák részére
„írógépszolgálat” van bevezetve. A gépírók csak hölgyek. Létszámuk kevesebb, mint a diktálóké,
ezért pontos napra és időre vannak a bírák mellé beosztva.

Elvitték a vendéglátók a Bécs közeli Bádenben található tisztviselők üdülőjébe is, amelyből állítása
szerint sok van Németországban. A beutalást a betegsegélyező, illetve az illető egyesülete végezte.
A betegsegélyezési járulék a fizetés 1,5%-a volt.
Sajnálkozik  a  szerző  azon,  hogy  nálunk  ilyen  üdülőkről  nem  beszélhetünk.  A  balatonfüredi
üdülőház  a  kis  befogadóképessége  miatt  hozzáférhetetlen,  míg  a  mátraházi  szolgáltatásait  az
igazságügyi tisztviselők számára megfizethetetlennek tartja.

A hivatalos munkaidő a Német Birodalomban napi 9 óránál tovább nem tarthat, és általában reggel
8-tól este 5-ig van megállapítva. A szombat délután szabad, ahogy az egész vasárnap, kivéve a
büntető  bíróságokon,  ahol  a  szabadlábra  helyezések  miatt  ügyeleti  rendszer  működik.  Délben
félórás szünetet tartanak. A nagyobb helyeken szerdán délután fél négykor véget ér a munka, hogy a
dolgozók sportolhassanak. A szerző tudomása szerint a bécsi nagyobb hivatalokban tornaterem is
van, amit az elfáradt hivatalnokok- engedéllyel – munkaidőben is használhatnak.
Berki rezignáltan jegyzi meg ezek után, hogy nálunk alig lehet valakit sportolásra bírni.
Tartanak még lőgyakorlatot, és az új rendszer találmányának írt énekórát is, ami minden kedden fél
kettőkor  kezdődik  énekmester  vezetésével,  miután  a  kijelölt  teremben  az  „összes” alkalmazott
megjelent.

A bíró 37 napot, a korábbi rendszerben 6 hetet tölthetett szabadságon, a segédhivatali tisztviselők a
szolgálati  idő  és  az  életkor  alapján  24-37 napot,  míg  az  irodai  segéderők 14 naptól  28  napot.
Nóvumként írja azt, hogy a bíráknak és az idősebb segédhivatalnokoknak ugyanannyi szabadságuk
van, ami Magyarországon nincs így.

Az igazságügyi szolgálatban a fizetések terén négy csoportot lehet megkülönböztetni.
Az ún. alsó szolgálatban (pl. őrszolgálat) a kezdő fizetés 1500 márka és évi 250 márka a lakáspénz.
A középszolgálat esetén a kezdő fizetés 2000 márka és évi 348 márka a lakáspénz.
Az  ún.  magasabb  középszolgálatnál  2800  márka  a  kezdő  bér,  kiegészülve  évi  474  márka
11/ i. m. 31. oldal
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lakáspénzzel.
Az egyetemet végzetteknek – értelemszerűen ide vannak sorolva a bírák is – 4600 márka a kezdő
fizetése és ez évi 648 márka lakáspénzzel egészül ki.

Bár a szerző nem említi, de az írás további részének értelmezéséből az tűnik ki, hogy a lakáspénzen
kívüli összegeket is évi jövedelemnek kell érteni. Ezeket az összegeket nem számolta át az akkori
magyar  fizetőeszközre,  a  pengőre,  viszont  megjegyezte,  hogy  1939-ben  egy  márkának  „nem
nagyon sokkal volt több” a vásárlóértéke, mint nálunk egy pengőnek.

A kezdő  fizetés  minden  második  évben  emelkedett,  nálunk  ez  általában  három évente  történt,
azonban az I és II. fizetési csoportba tartozó királyi ítélőbíráknál és a királyi ügyészeknél időnként
1-1 évvel  a  várakozási  idő  megrövidíthető  volt.  Ugyanakkor  az  ettől  eltérő  fizetési  csoporthoz
tartozó  bírák  és  ügyészek  esetében  2  év  volt  a  várakozási  idő,  itt  nem  volt  lehetőség  ennek
megrövidítésére.

A Német Birodalomban 65 év a nyugdíjkorhatár, miként Magyarországon is. A nyugdíjtörvények
között annyi a különbség, hogy a német alkalmazott 62 év betöltése után kérhette a nyugdíjazását,
míg a magyar,  ezt 60. életévének betöltése után kezdeményezhette. A legalacsonyabb nyugdíj  a
németeknél 35%, nálunk 40%, míg a legmagasabb ott 80%, nálunk pedig 90%.

Érdekes adalék lehet, hogy a szolgálati idő itthon a 18. életév betöltésétől kerül számításra, míg a
németeknél csak a 27. év fölötti évek számítanak be a szolgálati időbe, mondván, hogy addig tanul
az illető.

Mindezek után a szerző ismerteti a Német Birodalom Tisztviselői Egyesület elnökének12 – aki a
Magyar  Jogászegylet  meghívására  érkezett  Budapestre  –  az  előadásrészletét.  A fejezet  címe  az
előadás címével azonos, és úgy vélem, hogy beszédes is: „A tisztviselő viszonya az államhoz a
hűség viszonya”. Tartalma politikai, nem szakmai természetű, ezért az ismertetését mellőzöm.
Arra nincs adat, hogy ez pontosan mikor és hol hangzott el.

Az utolsó két fejezet már érdemi szakmai információkat nem tartalmaz (56-63. oldal).

Azt gondolom, hogy egy kevésbé ismert világba nyerhettünk bepillantást  Berki Géza debreceni
királyi  ítélőtáblai  segédhivatali  igazgató  jóvoltából,  és  a  leírtak  a  kor  iránt  behatóbban
érdeklődőknek is újdonságokat tartalmazhatnak.

12/ Hermann Neef (1904-1950) https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Neef_(Politiker)


