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AZ EMBERI KÖZÖSSÉG ELLENSÉGEI Kojtár István:
Az európai civilizáció egyik bölcsőjének számító 

Maré Mediterranum -  lomhán, vagy viharosan gördülő 
hullámaival -  tengeri kereskedelmi hajók változó sze
rencséje! útjainak és a vizek feletti uralomért vívott ütkö
zetek sokaságának volt tanúja évezredeken keresztül. 
Ugyanakkor a kalózkodás is örök mételye a Földközi
tenger hajózásának.1 A vizek brutális rablóbandáinak, az 
emberiség ellenségeinek tevékenysége már kezdetek óta

számos jogi kérdést is felvetett, és igencsak meg kellett 
válogatni az ellenük vívott küzdelem eszközeit. A kér
dés összetettsége már Iulius Caesar nevezetes esetéből 
kitűnik.2 Az isteni Iulius ugyanis kalózok fogságába 
esett, és több társával együtt csaknem negyven napig 
fogságban tartották. Többeket kiküldött, akik előterem
tették az ötven talentumot kitevő váltságdíjat. Miután a

A  Mediterránum 
tengerjogának történetéhez
TÖRÖK SZULTÁNI FERMÁN
kalózok partra tették, „...Caesar haladéktalanul tengerre 
bocsátva egy hajóhadat, a távozó kalózok üldözésére in
dult, és kézre kerítve -  amint fogságában annak idején 
tréfásan fenyegetőzött -  kivégeztette őket.”3 Itt előttünk 
áll a dilemma: engedni, és üzletelni a kalózokkal, vagy 
megsemmisíteni őket. Ennek a két szélsőségnek köze
pette számos jogi és hatalmi eszköz létezik.4

KALÓZOK A FÖLDKÖZI-TENGEREN
Az újkor földközi-tengeri kalózai sötét fejezetét írták 

a tengeri háborúk történetének.5 A nagy tengeri hábo
rúkhoz és ütközetekhez szorosan kapcsolódott a kaló
zok és a korzárok jelenléte. A XVI. század során a spa
nyol nagyhatalom ismételt kísérleteket tett, hogy meg
kapaszkodjon az afrikai kikötőkben, az Oszmán Biroda
lom pedig alávetette Észak-Afrika barbareszk államai
nak nagy részét, bevette Rhodoszt, elfoglalta Ciprus 
szigetét. Sikertelenül ostromolta viszont Máltát, és 
1571. október 7-én, a lepantói tengeri ütközetben ka
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tasztrofális vereséget szenvedett az egyesült keresztény 
hajóhadtól. Ezekben a tengeri hadjáratokban, ütközetek 
sorában a kalóz flottillák szerepe stratégiai-taktikai és 
tengeri hadijogi szempontból igen összetett.6 Folytat
hatnak kereskedelem elleni háborút, felderítő erőként 
szerepelhetnek, a nagy tengeri ütközetekben a hajóhad 
harcrendjében a szárnyakat is alkothatják. Egyedi vizs
gálat után minősíthetők haditengerészeti egységnek, 
korzárnak, avagy tengeri rablóvá, „kalózzá” züllöttek
nek a barbareszk tengerészek. Jellegzetes vonása ezek
nek a tengeri hadjáratoknak, hogy merész kalózok, 
gyors korzár hajóraj parancsnokok karrierjük csúcsán 
az egész török haditengerészet sikeres főparancsnokává 
lesznek.7

A spanyolok és szövetségeseik is törekedtek a straté
giai fontosságú kikötők bevételével a földközi-tengeri 
uralomra. 1575-ben azonban véget ért a Ferdinánddal és 
Izabellával kezdődő kísérlet, hogy Észak-Afrikában 
megvessék lábukat. Ezután Spanyolország figyelme nyu
gatra, Portugália és különösen Németalföld felé fordult. 
A kedvező helyzetet, amely ebből keletkezett, a törökök 
nem tudták kihasználni, mert a perzsák elleni háború vet
te igénybe őket. A háborús idők után a barbareszk terü
letek felett egyre lazult a szultán tényleges uralma,8 a va
lódi hatalmat a helyi helyőrségek (valójában egyfajta 
szoldateszka!) által beiktatott beyek és deyek gyakorol
ták. A helybeliek portyázásai pengén táncoltak a 
korzárkodás (ha volt felettük egyfajta hatalmi kontroll!), 
vagy a közönséges kalózkodás, tengeri rablás között.

A TENGERJOG SAJÁTOS TERMÉKE
Az egyetemes jogfejlődésben mindig kiemelkedő 

szerepe volt a tengerjog szabályozási kultúrájának.9 A 
magyar tengerjog szempontjából alapvető hatása volt a 
Consolat dél marnak, és Napóleon 1807-es kereskedel
mi kódexének. Természetesen a Habsburg Birodalom 
tengerészeiére, kikötőire és vizeire osztrák jogszabályok 
is érvényesek voltak. Ezek közül kiemelkedő jelentősé
gű volt az „Editto politico di navigazione mercantile,” 
amelyet 1774-ben adtak ki Bécsben, Mária Terézia Ál
lamtanácsának tudatos gazdaságpolitikai törekvéseinek 
részeként.10 Ezt a jogszabályt magyarra is lefordították, 
hatása hosszú nemzedékeken át megfigyelhető.11 Jelle
gét és jelentőségét a szakirodalom sokszor eltérően 
értékeli.12 Egyértelműen dicséri Nagy Ferenc. Egész kis 
törvénykönyvnek minősítette, amely a tengerészeti ha
tóságok és a tengerész-személyzet jogait és kötelessé
geit oly részletességgel és korához képest oly kitűnően 
szabályozza, hogy sok tekintetben még az oly híres 
1681. évi francia Ordonnance de la marine-nal is vetél
kedik. Általános azonban az a vélemény, hogy már ere
detileg is hiányos, különösen a tengeri magánjogot ille
tően. Utóbbiak leginkább arra alapoznak, hogy a vitor
lás hajózáson nyugvó Editto a XIX. század utolsó har
madától a technikai fejlődésnek egyáltalán nem felelhe
tett meg.13 Ennek dacára átfogó modem szabályozás 

. nem jött létre.

A nevezetes tengerjogi szabály, Rendtartás fejezetei
ből kitűnik jelentősége, egyben megmutatkoznak korlá
tái is:

Polticum edictum az az közjóra tzélozó rendelések az 
austriai kereskedő hajókázás iránt. Mellyek ki-adattat- 
tak Bétsben, április holnapjának 25dik napján 1774dik 
asztendőben

I. Tzikkely. A’Ki-kötőhelyek’ Kapitányinak 
Hivatalsáról, az Austriai Tengerpartokon.

II. Tzikkely. A' Kereskedő Hajók’ Kapitányinak kö
telességekről.

III. Tzikkely. Az írnokról.
IV. Tzikkely. A' Kormányosról, és Hajó-mesterről.
V. Tzikkely. A' Pattantyúsról és Kamara-mesterről.
VI. Tzikkely. A’ hajós Legényekről, Inasokról, és 

másokról, kik a' hajós néphez tartoznak.
VII. Tzikkely. A’ hajós Kapitánynak, Tiszteknek, 

Legényeknek, inasoknak, és más a’ hajóhoz tartozók
nak fizetéseik jutalmai, ’s egyéb hasznai.

A jogalkotó az edictum betartására speciális intézke
déseket is hozott. A II. cikkely 47.§-a szerint „Hogy pe
dig minden hajó Kapitány a maga kötelességét szünte
len szem előtt tarthassa, akarjuk hogy e jelen lévő 
Edictumnak egy nyomtatványát mindég magokkal hor
dozzák, mellyet nékik a Triesti, Fiumei, vagy Czengi 
Kormányszék, vagy a Buccari és Carlopago béli Tanáts 
kérésekre által fog adni." A legénység tájékoztatása a 
VI. és a VII. cikkre nézve a VI. cikkely 19.§-ában a kö
vetkezőképpen került meghatározásra: „Hogy pedig se 
hajós legény, se inas, se más a hajóhoz tartozó személy 
kötelességének s foglalatosságinak nem tudását okúi ne 
vethesse, akarjuk hogy e jelenvaló és következendő 
Tzikkel nékik a Kapitány, vagy más hajós Tiszt által 
fent szóval el-olvastasson, és meg-magyaráztasson, mi
nek előtte a hajó a mi kikötőhellyünkből útra indul? Es 
azután-is leg-alább egyszer egy holnapban el-olvastas- 
son.”

Az edictumból -  tanulmányunk jellegéből eredően -  
a kalózkodással kapcsolatos rendelkezésre kívánjuk fel
hívni az olvasó figyelmét.

A II. ez. 14.§- szerint hadicselként az osztrák hajóra 
nem tűzhető ki más hatalom lobogója „ki-vévén, ha az 
azért tselekedődne, hogy a hajó valamely rabló vagy ve
lünk háborúban lévő Hatalomnak, hadi hajójától meg
mentessék.” A 23.§. szerint az osztrák alattvalók 
„....közül ne mérészellyen, fegyveres hajót rablás vagy 
hadakozás végett, akár a mi Zászlónk alatt, akár a nél
kül még a mi valóságos ellenségeink ellen-is, fel
készíteni, annál inkább pedig azt kormányozni, ki- 
vévén ha ezt Mi meg-engednénk, és Pátenst adnánk 
reá.”14

A későbbi kormányszéki rendelkezések mentesítik a 
konzuli taksa fizetése alól a rablók által kergetett, ide
gen kikötőbe befutó osztrák hajót (III.). A barbareszk 
kalózok provokálását (feltehetően a saját hadiflotta hiá
nya, vagy elenyésző volta miatt!) az osztrák kormány
zat el kívánta kerülni. Ezért megtiltották a barbareszk 
tartományokkal hadban álló hatalmak kikötőiben épített 
hajók osztrák lobogó alatti hajózását.15



AZ EDICTUM TOLDALÉKAI
A korszak jogszabály szerkesztési gyakorlatának 

megfelelően egy-egy újabb kiadását toldalékokkal, 
jogszabályokkal és iratmintákkal egészítették ki. így 
találjuk az 1804-es magyar nyelvű kiadásban az oszt
rák hajózás védelmére kieszközölt török szultáni olta
lomlevél mintáját. Ezeknek a toldalékoknak a jellege 
híven tükrözi az adriai hajózás mindennapjait a XVIII. 
század végén.

„I. Az 1779dik Esztendőben lOdik Mártziusban költt 
Ediktum, a hív, és rendes Teher-Bizonyság-Leveleknek 
ki-mutatása iránt, midőn a’ hajók ezen Kikötőben meg
érkeznek, vagy abból ki-indúlnak.

II. 1779dik Esztendőben Májusnak 25dik napján 
költt Ediktum, az ágyúknak ki-lövéséről a’ kikötő hely
ben, ’s a’ révben.

III. I783dik Esztendőben Februáriusnak első napján 
költt Tariffája a’ Confuláris Taxáknak a’ napnyúgoti 
Tartományokban.

IV. 1791 dik Esztendőben Októbernek 29dik napján 
költt Rendelés a’ hajóknak az idevaló nagy Tsatornyá- 
ban, vagy az új Lazarétumban lejendő igazítások iránt.

V. I796dik Esztendőben Októbernek 8dik napján, 
ugyan ezen tárgyról költt további Rendszabások.

VI. Tariffája a’ külömbféle Taksáknak, mellyeket a’ 
Ts. Kir. Jobbágyok minden ellenmondás nélkül tartoz
nak fizetni, a’ Ts. Kir. Consulnak a' napkeleti Tartomá
nyokban.

VII. I796dik Esztendőben Novembernek 26dik nap
ján költt Guberniális Parantsolat a’ kereskedő Megyé
hez (Bursa) a’ napkeleten fizetendő Conduláris Taksák
nak mérséklése iránt.

Vili. Guberniális Kerületbéli Parantsolat, költ 
1797dik Esztendőben Septembernek 3()dik napján, a’ 
hajóknak az idevaló nagy Tsatornyába való állásokról.

IX. Kerületbéli Parantsolat, ki-adatott 1798dik Eszten
dőben Junius 9dik napján minden Ts. Kir. Conzuloknak, 
melly által tiltatik az Austriai Jobbágyoknak, hogy hajó
kat, mellyek a' Barbáriai Részekkel háborúban lévő Ha
talmasságoknak Kikötőiben építtettek, ne vegyenek, 
hogy azon az Austriai Zászlóval hajókázzanak.

X. Hasonló Parantsolat költ a’ Ts. Kir. Conzulokhoz 
I799dik Esztendőben Januáriusnak 5dikén a’ hajós Le
gényeknek Lajstroma iránt, melly a’ Triesti Ts. Kir. Ki
kötőhely Kapitánnyá által a’ hajós Kapitányoknak ki- 
adatik; és az iránt, hogy a hajós Kapitányok a’ Lajst
romban írott nemzeti hajós Legényeket az idegen Kikö
tőkben olly könnyen elbotsáttyák.

XI I799dik Esztendőben Februáriusnak 9dik napján 
költt Ediktum a’ Ts. Kir. Pátens és Firmanóért járó 
Taksák iránt, mellyeket az esedezők, vagy azoknak 
helytállói tartoznak elébb le-tenni, mintsem az esedező 
Könyv a’ Konstantzinápolyi Ts. Kir. Követnek által -  
küldődik.

XII. Kerületbéli Parantsolat költ I802dik Esztendő
ben a’ hív és rendes Tehert bizonyító Leveleknek az 
idevaló Ts. Kir. Kikötőhely Kapitánnyának, vagy az 
Egésség-háznál lejendő meg-mutatása iránt.

XIII. Különös kötelességei azon hajók tulajdonos- 
sainak, a’kik az Austriai Pátensei, Scontrinóval, és a ’ 
Török Udvarnak Firmanójával útaznak.

XIV. Kötelességei a’ Pátensei hajókázó Austriai ha
jós Kapitányoknak.

XV. Fordítása a' Török Tsászár Firmanójának, mel- 
ly az Austriai Zászlóval utazó hajóknak adatik.

XVI. I802dik Esztendőben Novembernek 13dik 
napján költt Ediktum, melly által a’ hajós Kapitányok 
intetnek, hogy az idegen Kikötőkben óllyák magokat az 
odavaló törvények ellen járó tselekedetektől.”

A TÖRÖK SZULTÁN FERMÁNJA

A XV. toldalék tartalmazza a tanulmányunkban vizs
gált „A Török Tzászár Firmanója” című okirat formu
lafordítását. Ennek a kor orthographiájanak megfelelő 
közlése jogtörténeti elemzésünk alapja.

„Fordítása a’ Török Tzászár Firmanójának.16
A' Kapitány Bassához17 (a’ Török Birodalomnak fő 

Admirálissához) Hussein Basához, az Algíri Basához 
Haszan Basához, valamint a’ közép tenger18 minden 
Szigeteinek ’s Partjainak Basáihoz; a’ Tunisi ’s 
Tripolisi Beglerbeghekhez,19 ’s a’ fent irtt szigeteknek 
s Tenger-partoknak minden Biráihoz, ’s Helytartóihoz; 

azon kívül a kikötőhelyek Elöljáróihoz. Helytartókhoz, 
Vajvodákhoz, és egyéb Magistratualis személyekhez; 
végtére nem tsak a’ mi fényes Portánknak hajós Kapitá
nyihoz, kik a’ közép tengeren útaznak. hanem a’ 
Barbariai Cantonokbéli20 rabló hajók Kapitányihoz-is.

* * *
Az én szerentsés Portámnál mostanában lakozó 

Tsász. Kir. Követ Báró Herbert,21 kinek vége boldog lé
gyen, küldött az én fényes Portámhoz egy bé-petsételtt 
levelet, melly által egy Nagyúri Firmanómnak ki-adását 
kéri, a'fényes Porta és a’ Tsász. Kir. Udvar között leg
közelebb kötött békességnek22 harmadik Tzikkelye 
szerént, mellynek foglalattya e’ következendő.

A’ Fényes Porta meg-újjít, és helyben hágy 
különössen minden Kapitulátziókat,23 Senediket,24 
Firmánokat. és egyéb rendeléseket, azoknak tellyes 
foglalattyokban, és szoros értelmekben, mellyek a’ 
Tsász. Kir. Kereskedés és szabad hajókázás miatt egész 
1202dik Esztendőnek, Gemazil-evvel holnapnak 2dik 
napjáig (az-az 1788 Esztendeig Februáriusnak 
9dikéig)25 szokásban voltak, és mind a’ két udvar által 
annak rendi szerént meg-esmértettek, a’ szerént, hogy 
sem maga a’ Fényes Porta az ellen semmit nem tselek- 
szik, sem meg nem engedi, hogy mások az ellen leg- 
kissebbet-is el-kövessenek; mivel mind azon Se- 
nediknek, Firmánoknak, és más rendeléseknek, mellye
ket a’ két udvar viszont meg-esmért, örökössen meg-kel- 
lenek tartani, és tellyes erejekben, ’s az előbbi szoros ér
telmekben véghez vitetni, mintha azok itt szóról szóra 
le-irattak, és elő számláltalak volna, hogy azon Tsász., 
Jobbágy26 és Kapitány, a’ ki a’ Triest Város nevezetű 
Tsászári kereskedő hajót kormányozza, melly a’ Triesti 
Tsászári kikötőből akár ki-evedzni, és onnét külömbféle



Kikötőkbe kereskedés végett utazni, hogy ha tehát az 
utazás közben valamelly Barbariai, vagy Dultzignotti27 
rabló hajóval vagy az én fényes Portámnak valamelly 
hajójával öszve akadna, mind maga a' Kapitány, mind a- 
hajós népe mind az utazók meg ne bántassanak, sem a’ 
hajó, vagy annak terhe leg-kisebben-is meg ne károsi
tasson, ellent állván a' békesség kötés, de kiváltképpen 
a’ kereskedésről szólló Sened. melly 1197dik Esztendő
ben a' Szent Romazánnak 9dikén (az-az Augusztusnak 
8dikán 1783) a' Tsász. Udvarnak petsételve által-ada- 
tott, és mellyet mint amannak toldalékját tekénteni kell; 
hanem inkább minden lehetséges módon segíttessenek, 
és a’ szükséges segedelem néki meg-tétessen, nem 
külömben minden hasznos eszközökkel elő-mozdíttas- 
son, hogy fel-tett Tzéllyára bátran, és szabadon minden 
késedelem ’s hátráltatás nélkül el-érhessen; továbbá 
hogy ha ellenkező időtől kénszeríttetvén, vagy kereske
dés, vagy más egyéb ok végett a' mi Birodalmunknak, 
vagy a' Barbariai Kántonoknak valamelly kikötőhelyé
be bé-térne, és ott mulatozna,28 gondja lészen a' fent irtt 
Kántonok', és az én Tartományim’ Elöljáróinak, hogy 
mind a’ Kapitánynak személlyét, mind a’ hajós népet, 
mind az utazókat, és a’ hajó terhét, a’ mint azt a’ barát
ság, és jó egyet értés meg-kivánnya, a' békesség köté
seknek értelme szerént. pártfogások alá vegyék, és min
den némű meg-bántást töllök el-távoztassanak.

És annak okáért felséges parantsolatom nékem, hogy 
leg-kissebb hátráltatás és késedelem ne tétessen a' fent 
irtt hajó utazásának, azon kötelezés szerént, mellyet 
magamra vállaltam, a' békesség kötésekben, és 
Senedikben, niellyek mind az előtt, mind leg-közelebb 
köttettek, az én nagy úri Divanomban2'' meg-tartatnak, 
és a’ két Udvar között tellyes erejekben vágynak.

Mihent tehát néktek, fent nevezett Bassák, 
Beglerbeghek. Bírák, és más fent említettek, tudtotokra 
lészen, hogy, a’ német Tsászári Udvar az én véghetetlen 
Portámnak szomszédja és baráttya lévén, mind a’ két 
Udvar által buzgóan ohajtatik a’ viszontag való jó egy- 
gyességnek és egyet értésnek fent tartása és meg
erősítése, melly mozdíthatatlan oszlopokon épült, azért 
egy áltailyában szükséges jövendőben a- szerént tse- 
lekedni; hogy jelét adja az ember azon különös igyeke
zetnek, mellyel, a’ két Udvar között fent lévő egy- 
gyességet és egyenességet meg-erősíteni kivánnya; kö
vetkezésképpen hogy felséges akaratom a’ légyen, hogy 
eddig szokásban volt mód szerént, és a’ békesség kötés 
értelme szerént a’ fent irtt Udvarnak minden kereskedői 
’s Jobbágyai, nem külömben minden kereskedő hajók, 
mellyek az Ausztriai Zászlóval ’s Pátenssel fel-vagynak 
készítve, a’ mellyek a’ tengeren jönnek ’s mennek segít
tessenek, ’s pártok fogattasson; végtére hogy távol lé
gyen tőlem az, hogy én helyben hagynám a’ fent irtt ke
reskedő hajóknak leg-kisebb meg-sértését, vagy meg- 
bántását; sőt inkább felséges akaratom, hogy ha mind 
azon által meg-történne (mellytől az Isten mentsen) úgy 
fogom azt tekénteni mintha az a’ fényes Portámnak tu
lajdon kereskedő hajóin történt vólna, a’mellyek közt 
ezen dologban semmi különbéget tsinálni nem kell; 
mihent tehát, a’ mint mondám, mind ezeket Ti fent em-

líttettek! meg-tudjátok, mindnyájotoknak kötelességtek 
lészen arra vigyázni, hogy a’ Békesség kötéseknek, és 
Senediknek értelme ellen, leg-kisebb meg-bántás, vagy 
illetlen tselekedet sem általatok, sem a’ Barbariai Rab
lók által, sem más állattatok való által, a’ fent említett 
Ausztriai Kapitány ellen, hajós legényei, utazók, vagy 
más a’ hajón lévő személlyek ellen, vagy maga a’ hajó, 
vagy annak terhe ellen ne történnyen; sőt inkább igye
kezni fogtok azon esetre, hogy ha ő ellenkező idő által 
vagy más okok miatt kénszeríttetne kikötőhellyeitekbe 
bé-menni, egy hajszál sérelem rajta ne essék; hanem a‘ 
legbarátságossabb módon segíttessék; azon felül Ti a’ 
fent említett Barbariai Kantonokbéli Kapitányok! és az 
én fényes Portáin hajóinak Kapitányi és Reisek30 tartoz
tok állandóul szemetek előtt tartani a’ két Udvar között 
köttetett, és mind eddig szüntelen meg-tartatott Békes
ség alkukat; nem külömben az ahoz kötött petsételt 
Senedet az Ausztriai kereskedő hajók iránt, mellyeknek 
bátorságát31 magunkra vállaltuk; különös szorgal- 
matosságtokat arra fordítván, hogy akár mellyik köz- 
zületek a’ fent irtt Kapitányt a’ Tengeren elő találná sem 
néki magának, sem a többi személlyeknek, sem pedig a 
hajókra rakodott portékákban leg-kissebb kár ne tétetőd- 
jön, hogy minden esetben fent tartassák a’ viszontag va
ló barátságos egymással való bánás; és azon Kapitány, 
békességessen érjen a’ maga Tzéllyára jövet menet 
bátorságossan utazhassák, és egy áltailyában ...követ- 
tessen-el, a’ mi leg-kissebben-is ellenkezhetne... Paran- 
tsolatommal.32

Költ Konsstantzinápolyban”

A FERMÁN JOGTÖRTÉNETI ELEMZÉSE
A fermán sokrétűen tükrözi a hajózással kapcsolatos 

kérdések mellett a Porta diplomáciai kultúráját is, utal a 
keletkezésekor a török államszervezetben uralkodó ál
lapotokra. Kiadását az osztrák bürokrácia tevékenysége 
is kísérte: illetékeket, iratmellékleteket írtak elő, és a 
fermánt felhasználó hajósoknak igen részletes, esküvel 
megerősített szabályokat kellett szem előtt tartaniuk.33

A címzés a kapudán pasával, területi egységek basáival 
és beglerbégjeivel kezdődik, szigetek és kikötők különbö
ző név alatt említett elöljáróival folytatódik, zárul a török 
hajók kapitányaival de szól „a Barbáriai Cantonokbéli 
rabló hajók Kapitányihoz” is. A XVIII. század végi, a 
XIX. század eleji viszonyok ismeretében azonnal felme
rül a kérdés: mi a szultáni főhatalom érvényesülése a bar- 
bareszk térség tényleges hatalmat gyakorló janicsár-szol- 
dateszka, és főleg a helybéli kalózok irányában?

Az irat számos fordulata a sztambúli stílus virágait 
tartalmazza: ”az én szerencsés (fényes) Portám, nagy
úri Firmanóm (Divánom), felséges parancsolatom ne
kem.” Ez a fennköltség éles ellentétben áll a szultánok 
tényleges uralomgyakorlásával, a szultángyilkosságok
kal (így III. Szelim esetében, 1807-ben). Herbert báró 
esetében „kinek vége boldog legyen,” utalhatunk arra, 
hogy az osztrák diplomata 1788-ban csak ékesszólásá
val, a török diplomáciatörténet alapos ismeretével ke
rülhette el, hogy az orosz, osztrák-török hadüzenet al-



kalmával évekre ne vessék a Héttoronyba, mint orosz 
kollégáját.

A fermánból kitűnik a török diplomácia sokszínű for
makincse: a békeszerződések mellett a kapitulációk, a 
senedikek, a fermánok és egyéb rendelések alkalmazása.

A vizsgált fermán megerősíti az eddigi rendelkezése
ket. A hajózás biztonságának elősegítésére tehát már 
hosszabb idő óta alkalmazzák ezt a legmagasabb szintű 
okiratformát.

Az általános rendelkezések mellett a mintaként kö
zölt okmány feltehetően a „Trieszt városa” osztrák ke
reskedelmi hajó kapitánya számára került kiadásra.

A fermán megparancsolja, hogy a hajót, rakományát, 
személyzetét és utasait a legkisebb mértékben se érje 
károsodás, sőt a címzettek segítsék célja biztonságos el
érésében. Ha a viharok, a kereskedés, vagy bármely ok 
miatt „a mi Birodalmunknak, vagy a Barbariai 
Kántonoknak valamelly kikötőhelyébe bé-térne, és ott 
mulatozna, gondja lészen a fent irtt Kántonok, és az én 
Tartományún Elöljáróinak, hogy mind a Kapitánynak 
személlyét, mind a hajós népet, mind az utazókat, és a 
hajó terhét, a mint a barátság, és jó egyet értés meg- 
kivánnya, a békesség kötéseknek értelme szerént, párt
fogások alá vegyék, és minden némü meg-bántást töllök 
el-távoztassanak.” Figyelemre méltó, hogy a megfogal
mazás, tán nem is akarva igen közel került a tényállás
hoz: a barbareszk országokban a szultán hatalma alig 
érvényesíthető!

Az előírások szankciójaként a fermán úgy tekinti az 
oltalomlevéllel rendelkező hajó elleni fellépést, mintha 
a Fényes Porta tulajdon hajói elleni cselekedet lenne.

EGY KONSTANTINÁPOLYI OSZTRÁK KÖVET
Az osztrák hajózás biztonságának diplomáciai tevé

kenységgel való elősegítésében jelentős szerepe volt a 
konstantinápolyi nagykövetnek. Peter Philiph, Herbert- 
Rathkal báró,34 1780 és 1802 között volt a Portánál kö
vet, de ezt az 1788-1791 közötti háborús időszak meg
szakította. Tevékenysége elején felismerte, hogy az 
osztrák hajózás biztonsága érdekében a barbareszk álla
mokkal a passaroviczai béke (1718) megkötése óta kö
tött különleges egyezmények nem vezettek a kívánt si
kerre. Ezért szükségesnek látta, hogy ezeknek a terüle
teknek ura, a Porta biztosítsa a szükséges zavartalansá
got. Eredmény volt tevékenységében, hogy engedmé
nyeket ért el az osztrák keleti kereskedelem javára, ame
lyet az 1784-es sened biztosított. Herbert-Rathkal báró 
nyelvismerete és az oszmán kultúrában való jártassága 
nyilvánult meg az 1791-es szisztovói béketárgyalások 
során is. Az 1797-es campoformiói békekötés után, há
rom évig tartó nehéz tárgyalásokkal elérte, hogy a Porta 
kiterjessze a kereskedelmi hajózásra és a barbareszk te
rületekre vonatkozó sened hatályát a szisztovói béke 
után elnyert velencei tartományok kereskedelmi hajóira 
is. Erre azért volt szükség, mert a barbareszk kalózok fo
lyamatosan támadták a korábban velencei, de most már 
császári lobogó alatt hajózó kereskedelmi hajókat.

A KALÓZOK ELLENI HARC ESZKÖZTÁRA
A kalózkodás elleni küzdelem diplomáciai eszközei 

között a fermánok beszerzése mellett szerepelhettek a 
kalózok (korzárok) közvetlen vezetőivel való szerző
déskötések. Ezek védelmi pénzek fizetésével is együtt 
jártak.

A haditengerészeti erők természetesen dicsősége
sebbnek tartották a kalózhajók üldözését, megsemmisí
tését, vagy támaszpontjukul szolgáló kikötőjük tüzérsé
gi bombázását.35 Lepantó ugyan megroppantotta a tö
rök tengeri erők nagy offenzívákra képes erejét, de az 
észak-afrikai kalózállamok kikötőiből még évszázado
kig rajzoltak ki a kalózflottillák. Az európai haditenge
részeti erők ismételten bombázták támaszpontjaikat. Az 
eredmény általában az lett, hogy a térségek tényleges 
urai (deyek, beyek), bizonyos összegű kártalanítás fejé
ben lemondtak az idegen kereskedőhajók lerohanásáról 
és kifosztásáról.

Plasztikus példa adható a következőkben: az ameri
kai kormány a XIX. század elején okkal választotta azt 
a megoldást, hogy hajórajjal lépett fel az észak-afrikai 
kalózok ellen. A barbareszk államok 1800-ra már több 
mint egy millió dollárt csikartak ki pénzben és „ajándé
kokban.” Túlzottan vonzotta őket, hogy ugyanekkor eb
ben a térségben az amerikai kereskedelmi hajózás érté
ke majdnem 12 millió dollár volt. A pénzéhes észak-af
rikai uralkodók egyre több védelmi pénzt követeltek. 
Ehhez járultak még a fenyegetések, túszok megkínzása. 
A tárgyalások sikertelensége után a tripoliszi bej 1801 
májusában ledöntette az amerikai konzul zászlórúdját, 
ami Eszak-Afrikában hadüzenet számba ment. A kis 
amerikai hajóraj olyan csatákat vívott, amelyek beke
rültek az amerikai haditengerészet dicsőségkönyvébe. 
A konfliktust végül az a szerződés zárta le, amelyben a 
bej eltekintett a további adótól, és „ajándékoktól,” és 
beérte azzal, hogy a „Philadelphia” fregatt elfogott le
génységéért 60 ezer dollárt kap.

Ide sorolhatjuk, hogy a Máltai Lovagrend egészen a 
XVIII. század végéig, fáradságos és áldozatokkal járó 
konvojszolgálatot tartott fenn az ellenőrzése alatt álló 
vizeken, és ahol csak tudta megsemmisítette a bar
bareszk hadihajókat.36
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OSZTRÁK HADIHAJÓK 
A KALÓZKODÁS ELLEN

Az osztrák császári-királyi haditengerészet korabeli 
működését vizsgálva37 megállapítható, hogy az osztrák 
kereskedelmi hajózás a kalózok tevékenységével 
szemben alig kaphatott hatékony támogatást. A XVIII. 
században több gyenge kísérlet történt hajóhad felállí
tására. A bécsi központi kormányzat mindig sajnálta a 
pénzt a hajóhadra, az egységek egy része gyakran egy
szerűen elkorhadt. A barbareszk kalózok, francia kor
zárok folyamatosan háborgatták az osztrák hajózást. 
Jellemző, hogy maga Metternich a szövetséges angol 
flottától várta a Habsburg Birodalom hajóinak megvé
dését. A kevés aktív fellépés között említhetjük, hogy 
1803 és 1805 között a marokkói szultán által felrúgott 
védelmi szerződés ismételt megkötésére a tárgyaló kül
döttséget két osztrák brigg vitte a helyszínre.
1828—T830-ban már négy osztrák hadihajó aktív fellé
pése bírta rá a marokkói uralkodót, hogy ismét szerző
dést kössön. A görög szabadságharc idején az elszapo
rodott kalózok ellen már egy egész flottilla lépett fel 
Levantében. Megjegyzendő, hogy ezekben az össze
csapásokban már komolyabb katonai műveletekre, ki
kötő Iövetésre is sor került.

A korabeli kereskedelmi jog ismerte a barbareszk 
kalózok tevékenysége elleni biztosítás intézményét 
is.38 A foglyoknak kiváltásával pedig külön erre a cél
ra alakult szerzetesrendek, az I 193-ban alapított 
trinitáriusok, és az 1223-ban létrejött mercedáriusok 
foglalkoztak. Váltságdíjra gyűjtöttek, sokszor évekig 
alkudozva. A nagy európai kikötőkben a templomajtók 
előtt „rabszolgakasszákat" helyeztek el. arra meglán- 
J  egy zetek-------------------------------------------------------

1 A magyar icngerészeii műszavak szegénységére utal. hogy egy
aránt kalóznak nevezi a közönséges tengeri rablót, a pátenssel 
rendelkező korzárt. cs kalózkodásként jelöli meg a tengeralattjá
rók és segédcirkálók kereskedelmi (tonna-) háborút vívó hadmű
veleteit. Vö. MARJAI Imre: Nagy kalózkönyv. Kalózok, hajók, 
tengerek. (Bp.. Magyar könyvklub. 1999.); KAJTÁR István: A 
tengeri zsákmányjogról. (In: Tudományos Dialóg Jogtörténeti 
különszám. (Pécs, 2000. 7—14. pp.); KAJTÁR István: A német 
segédcirkálók a második világháborúban. A tengeri kaméleonok. 
(In: Rubicon, 1999. 5-6. sz. 82-83. pp.); Sccraubcrei. (In: 
Handwörterbuch zűr deutschen Rechtsgeschichte. Bd. IV., (Ber
lin, Erich Schmidt Vcrlag, 1990. 1592-1596. pp.).

2 SUETONIUS, Gaius Tranquillus: A Caesarok élete. (Bp.. Magyar 
Helikon, 1975.)

3 SUETONIUS im. 8. p.
4 Ha a terrorizmus jelenségére gondolunk, a fenti probléma jogtör

ténetiből igencsak modernné válhat.
5 PEMSEL, Helmut (1985): Biographisches Lexikon zűr 

Scekriegsgeschichte. Scehelden von dér Antiké bis zűr 
Gcgenwart. (Koblenz. Bemard &Graefc Vcrlag. 1985); PEMSEL. 
Helmut (1985a): Seeherrschaft. Eine maritime Weltgeschichte 
von den Anfángen dér Seefahrt bis zűr Gegenwart (Koblenz, 
Bernard&Graefe Verlag, 1985. Bd. I.); MARJAI im. 76-97. pp.; 
MARJAI Imre-PATAKY Dénes: A hajó története. A vitorlás ha
józás korszaka. (Bp., Corvina, 1973. 5, 207-210, 217, 223, 232, 
239,245, 247-249, 282-283, 329, 351. p.).

6 Természetesen a kincsek mellett a zsákmányban szerepelnek a 
rabszolgavásárra vihető foglyok és a gályákon evezősként alkal-

-  mazható rabszolgák is.

colt tengerészt ábrázoló faszobor került elhelyezésre.39

A KALÓZKODÁS ÚJABB TÁVLATAI
A haladás századának nevezett XIX. században úgy 

tűnt, hogy a kalózkodást nemzetközi fellépéssel, és a 
gyarmatosítással fel lehet számolni. Nagy lökést adott 
ehhez 1830-ban, hogy a franciák Algírt bevették, és a 
század derekán Tunisz is uralmuk alá került. A későb
bi források40 a gyanút ébresztik bennünk, hogy a kaló
zok egy része tovább folytathatta átkos tevékenységét. 
1909-ben keletkezett Nagy Ferenc jeles munkája a ma
gyar tengeri magánjogról.41 Ennek a törvényjavaslat
nak a 79-80.§-a rendezi a hajóparancsnok betegsége, 
megsebesülése, halála esetén (bizonyos feltételek mel
lett) a hajótulajdonos anyagi természetű kötelezettsé
geit. További paragrafusokban találjuk: 81 .§ „Ha a ha
jóparancsnok megbetegedése, megsebesülése, vagy ha
lála tengeri rablók, vagy ellenség támadása elleni véde
lemben következett be. a hajótulajdonos az előző sza
kaszban megállapított járandóságokon felül megfelelő, 
esetleg a bíró által megállapítandó kárpótlást, vagy ju
talom díjat tartozik fizetni. A !70.§ közös hajókárnak 
minősíti, nevezetesen a váltságdíjakat, melyek a hajó
nak ellenség, vagy kalózok által történt elrablása, vagy 
feltartóztatása esetében fizetendők. Az 1934. XIX. te., 
a magyar tengeri kereskedelmi hajó személyzetének 
szolgálati rendtartásáról több közvetett utalást tartal
maz kalóz tevékenységre.42

A XXI. század elején a tengeri jog szakértőinek fel
adatai közé tartozik, hogy a tengeri rablás (összefüggés
ben a terrorizmussal) új formáira megfelelő jogi eszkö
zökkel válaszoljanak.43

7 PEMSEL im. (1985). 290-291. 45^16. pp. részletezi ezt Uluch 
Ali cs Hayreddin Barbarossa esetében. A modern török haditen
gerészet hagyományőrzésként hadihajókat nevez el róluk.

s MATUZ, Joscf: Das Osmanischc Reich. Grundlinien sciner 
Geschichte. (Darmstadt. Wisscnschftliche Buchgesellschal't. 
1985. 165-208. pp.)

9 EHRENBERG. Vidor: Handbuch des gesamten Handclsrccht. 
Bd. I. (Leipzic, O.R. Reisland. 1913.); KISTELEKI Ká- 
roly-LŐVÉTEUstván-NAGYNÉ SZEGVÁRI Katalin-RÁCZ 
Lajos-SCWEITZER Gábor-TÓTH Ádám: Egyetemes állam- és 
jogtörténet. Ókor feudális kor. (Bp., HVG-Orac, 1998. 263-268. 
pp.); COING, Helmut: Europiiischcn Privatrecht. Bd. I—II. (Mün
chen, C.H. Becksche Verlagbuchhandlung, 1985. 1989.547-549. 
p. illet. 584-591. pp.); MOLLAT du JOURDIN. Michel: Európa 
és a tenger. (Bp.. Atlantisz kiadó, 1996. 124-128. pp.); 
MUTSCHENBACHER Viktor: A tengerjog fogalma, forrásai és 
jogi természete Tanulmány a tengerjog köréből. (A Pécsi Püspö
ki Joglyceum Évkönyve az 1907/8-iki tanévről. X. évfolyam, Pé
csett, Madarász Béla könyvnyomdájában, 1908.); RUSZOLY Jó
zsef: Európa jogtörténete. Az „újabb magánjogtörténet" Közép- 
és Nyugat-Európában. (Bp., Püski, 1996, 367-369. pp.): Seerecht 
(In: Lexikon des Mittelalters VII. München, Lexma Verlag. 
1995,1687-1689. pp.); Seerecht (Seehandelsrecht) (In: HRG IV., 
Berlin Erich Schmidt Verlag. 1990. 1596-1624. pp.); Tengeri 
jog. (In: Magyar Jogi Lexikon VI. kötet. Bp., Pallas Irodalmi és 
Nyomdai Részvénytársaság, 1907. 560-583. pp.); HLAÉA, 
Vinko: Hrvatsko pomorsko prava. Izabrani radovi. (Rijeka. 
Pravni fakultét Sveuéilista u Rijeci. 2001. 12-24. pp.); NAGY 
Ferenc (1894): Magyar tengerjog. Akadémiai székfoglaló. (Bp.,
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kiadja a Magyar Tudományos Akadémia, 1894. In: Értekezések a 
társadalmi tudományok köréből. XI. k.); ABRAHAM, Hans 
Jürgen: Das Seerecht. Ein Grundriss mit Hinweisen auf die 
Sonderrechtc andercr Vcrkehrsmittel. vornchmlich das 
Binnenschiffarts- und Luftrecht. 4. ergánztc und erweiterte 
Auflagc. (Berlin, New York, Walter de Gruyter, 1974. 1-11. pp.). 

"'HOCK. Frh. v. Cári: Dér österrcichische Staatsracht 
(1760-1848). (Wien, 1879. Rcprint: Wien, Verlag des 
Wissenschaftlichen Antiquariats H. Geyer, 1972. 92-93. pp.). Az 
1769. június 30-án tartott ülés a követendő pénzügyi- és gazda
ságpolitikai koncepció jegyében szükségesnek tartotta a kereske
delmi- és tengerjog megalkotása mellett a tengeri forgalom terü
letén egy ediktum megalkotását is.

11 Politicum Edictum az az közjóra tzélozó rendelések az ausztriai 
kereskedő hajókázás iránt. Mellyek ki-adattattak Bétsbcn. április 
holnapnak 25dik napján I774dik esztendőben (Budán, nyomtatta
tott a királyi Univcrsiás betűivel, 1804.); RAFFAI Katalin: Ada
lékok a magyar tengerjoghoz. (Miskolc, kézirat 5-6 pp.). Az 
1804-es magyar kiadást említi, és tud az Editto 1847-es trieszti ki
adásáról is. 49. p. Korábbi magyar kiadásáról tud: HORVÁTH Jó
zsef: A „Nautica. A fiumei M. kir. állami Tengerészeti Akadé
mia története. (Róna, 1999. 6. p.). Ez azonban igen valószínűtlen, 
mert Fiúmét csak 1779-ben „a szent Korona külön testeként" csa
tolják Magyarországhoz, amit az 1807: IV. te. szentesít. Egyéb
ként a közölt Egyetemi Nyomdai kiadvány -  amelyről lemaradt 
az évszám. nem lehet 1774-es, mert a kérdéses nyomda 1777-ben 
jön az egyetemmel Budára. Általános álláspont szerint 1945-ig al
kalmazzák az Adrián. A szerző szerint azonban további vizsgála
tot kíván, hogy új pozitív törvényi rendelkezések hiánya miatt, 
szokásjogi úton találunk-c egyes intézményeknél továbbélést. 
Minden esetre az 1973. évi 6. tvr. egyértelműen hatálytalanította 
a hajózással kapcsolatos összes, 1945 előtti jogszabályt.

12 DERZSÉNYI Miklós: A magyar tengerészet és a dunai hajózás. 
In: HANKE. Helmut: Az óceánok meghódítása. (Bp.. Táncsics 
kiadó. 1965. 315-352. pp.): KRÁL Miklós: Magyar tengerészeti 
igazgatás. (Bp,. 1905.); KOHÁNYI Zoltán: A tengerészeti köz
igazgatást szabályozó törvények és rendeletck gyűjteménye. (Bp.. 
Slephancum Nyomda Rt.. 1912.1-II. kötet). Kohányi azcdictum- 
nak a még hatályban lévő szakaszait, az 1804-cs magyar fordítás
nál korszerűbb stílusban közli, és munkája bevezető részében 
egyébként is utal több fordításverzió meglétére. NAGY Ferenc 
(1893): Tengeri jogunk reformja (Jogtudományi Közlöny 1893. 
50. sz. 397-399. pp.); NAGY Ferenc im. 1894. 5-6. pp.: RÓNAY 
Tibor: Tengeri magánjogunk az 1909. évi törvénytervezet szerint. 
(In: A Tenger 1916, VI. évf. 194-195. pp.).

13 A dinamikus fejlődésre nézve trieszti és fiumei adatokat hoz: 
DORN. Alexander (Red.): Die Seehafen des Weltvcrkchrs. Bd. I. 
(Wien. Volkswirtschafticher Verlag Alexander Dóm, 1891.5-13. 
p.) a két kikötő leírásánál, a XX. század eleji fiumei forgalomra 
nézve: DERZSÉNYI im. 331-332. pp.

14 A tengeri rablás általános tilalma mellett a korzár pátenses tevé
kenységet legálisnak nyilvánították.

15 Az indoklásban szerepel a nemzeti hajóépítés előmozdítása és, 
hogy a „barbárjai" kalózok támadását elhárítsák. 1799-ben meg
tiltották a barbareszkekkel hadban álló hatalmak hajósainak lajst
romba vételét is.

16 Fcrmán, v. firmán a szultán kézjegyével, díszes thugrájával ellá
tott dekrétuma, vagy parancsa, melyet rendesen a nagyvezír bo
csát ki.

17 Azaz a kapudán pasa, a török hajóhadak főparancsnoka, nagyad
mirálisa.

18 Földközi-tenger
19 Azaz a bejek beje, vezíri rangon álló hivatal.
20 Értve alatta az ún. Barbareszk államok: Marokkó, Algéria, Tu

nisz. Tripolisz (későbbi Líbia egy része) területeit, ameiyck kikö
tői hírhedett kalózfészkek voltak.

21 Báró. Herbcrt Rathkeal

-  A Szisztovóban 1791. augusztus 4-én II. Lipótés III. Szelim meg
bízottai között kötött békeszerződés.

23 Tág értelemben különböző szakaszokra osztott nemzetközi jogi 
megállapodás. Itt a Porta és a keresztény hatalmak közötti, utób
biak számára előnyöket biztosító szerződést jelöl.

-J Az arab eredetű scnctAli/ kifejezés számos jogi fogalomra kerül 
alkalmazásra: átvételi elismervény, kötvény kötelezvény, igazoló 
okirat, dokumentum. A közölt forrásban leginkább a kötelezettsé
get magába foglaló szultáni okmány értelemben használatos. A 
kifejezés összetett értelmezésének megadásánál Prof. Berta Ár
pádnak tartozók köszönettel.

25 Azaz II. József követének a török Portának 1788. február 9-én át
adott hadüzenetig.

26 Alattvaló
27 A török uralom alatt hírhedett, erődítményekkel védett dél-adriai 

kalózfészek, ahol 1850-ig keresztényeknek tilos volt megteleped
nie. A század közepén montenegrói kézbe került.

28 Tartózkodna, időt töltene.
29 Perzsa eredetű szóval a szultán tanácsának elnevezése.
30 Reisz- Az arab „vezető, főnök" kifejezésből ered. a törököknél 

különböző méltóságok címe lehet, például egy kereskedelmi hajó 
kapitányáé, mint ebben az esetben. Jelölhetett egyébként olyan 
magas állású személyt is, mint a reisz efendi méltóságánál a biro
dalmi külügyek vezetője.

■!| Biztonságát
32 A szöveg ezen a helyen az általam felhasznált eredetiben megron

gálódott!
"  VII.. XI.. XIII. toldalék: Ez utóbbi 11 pontot tartalmazott.
’4 1735-1802, ír származású osztrák diplomata, egy ideig jezsuita 

szerzetes. 1779-ben kapott báróságot. WURZBACH. C. v.: 
Biographisches Lexikon de kaisertums Östcrrcichs (Wien. 1862 
Bd. 8. 352-357. pp.).

"POT1ER, Elmar B.-NIMITZ. Chester W.: Sccmachl. Eine 
Seekriegsgcschichtc von dér Antiké bis zűr Gcgenwart. 
(Hcrrsching, Manlred Pawlak Verlagsgescllschaft' 1986. 
162-165. pp.); PEMSEL( 1985a): lm. B d l l l39-154. pp,).

'h DAUBER, Róbert v.-SPADA. Antonio: La Marina dél Sovrano 
Militarc Ordinc di Malta. The Navy of the Sovercing Military 
Ordcr of Malta. (Brescia. Grafo edizione. 1992).

'■ RÓNAY Jenő: Hadiflottánk szerepe az elmúlt század háborúiban. 
(In: A Tenger 1915. V. évf. 70-75. pp.): BASCH-RITTER. 
Rcnale: Österrcich auf allén Mecrcn. Geschichlc dér k. (u) k. 
Kriegsmarine von 1382 bis 1918. (Graz. Wien. Köln. Veri. Styria. 
1987.); KRÁMLI Mihály: A császári- királyi haditengerészet 
1797-1866-ig. (In: Hadtörténeti Közlemények 111. évf. 1998. 2. 
sz. 425-475. pp.).

's Allgemcincs Landrccht lur die Preussischen Staaten. (Berlin. 
Verlag von Albert Rauck & Comp., 1863. 427. p.). A II. rész 8. 
cím I975.§. a barbareszk kalózkodást az emberi szabadságra köt
hető biztosítási fajták között sorolja fel. „Auch die Frédiéit eincs 
Menschcn kann gégén Sec- und Türkcngefahr. barbarisclie  
Seeraubereien , fcindlichc Aufbringungcn oder Gefangenschaft 
versicherl werden." Kiemelés tőlem KI.

39 MARJAI im. 94-95. pp.
40 Értve itt az I887-cs és az 1896-os „Törvényjavaslat a tengerészek 

rendtartásáról” dokumentumokat. Képviselőházi Irományok 
1887-1892. I. k. 17. sz., illetve Képviselőházi Irományok 1896- 
1901.1. köt. 19. sz.

41 NAGY Ferenc (1909): Törvényjavaslat a tengeri magánjogról. 
Újonnan átdolgozott előadói tervezet. (Bp., Pesti könyvnyomda 
részvény-társaság, 1909.)

42 A tengeri veszélyek között helyet kap a hajó, vagy a rakomány el
leni erőszakos támadás (35.§,) az 54.§ a hajószemélyzet tagjának a 
hajó szolgálatában tengeren, vagy szárazföldi kiszállás alkalmával 
történő rabszolgaságba, vagy fogságba eséséről beszél. A szolgá
lati szerződés hatályát veszti akkor is, ha a hajót elrabolják. (63.§.)

43 Vö. KAJTÁR István: „C.S.S. Alabama. (In: Jura 1997. I. 20. p.)
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