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Az 1879-ben alapított Magyar Jogászegylet célja a 
jogtudomány művelése és a hazai jogélet fejlesztése 
volt. A cél elérésére különösen a jogirodalom, az igaz
ságszolgáltatás és a jogi törvényhozás fontosabb mozza
natainak kritikai vagy ismertető méltatása, előadások és 
viták rendezése, jogtudományi munkák kiadása szolgált.

A második világháború után, 1946-ban újjáalakult 
Magyar Jogászegylet -  elvi és politikai felfogásuktól 
függetlenül -  egyesíteni törekedett az elméleti jogtudo
mány művelőit és a gyakorlati jogélet szakembereit; 
tagjait a közös jogi kultúra és a magyar jogtudomány is
merete fűzte össze. A tisztikart és az igazgatóválaszt
mányt az elméleti és gyakorlati jogélet prominens sze
mélyiségei alkották. Ezt egyértelműen bizonyítja a Ma
gyar Jogászegylet Tisztikara és Igazgatóválasztmánya 
gazdag névsorának tanulmányozása.1

A Magyar Jogászegylet Tisztikara és Igazgatóvá
lasztmánya. sőt a Magyar Jogászegylet tagjai között 
sem lehet nőket találni, ami nem véletlen. Bár a máso
dik világháború után a nők és a férfiak egyenlő jogok
kal rendelkeztek (pl. a választójog tekintetében), a to
vábbtanulásnál azonban 1946 augusztusáig a nők elől 
még el voltak zárva a jogi, a mérnöki, az állatorvosi és 
egyes közgazdaság-tudományi fakultások, illetve az 
ügyvédi, ügyészi, bírói és rendőri pályák. Az 1946:22. 
törvénycikk ’ következtében -  a hittudományi és a kato
natiszti főiskolák kivételével — minden felsőoktatási 
intézmény megnyitotta kapuit a női hallgatók előtt. Az 
1948:43. törvénycikk4 pedig -  a papi hivatás kivételé
vel -  lényegében minden munkakörben lehetővé tette a 
nők munkavállalását. Ez volt az oka annak, hogy a nők 
ekkor még hiányoztak a patinás intézmény soraiból.
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A Magyar Jogászegylet székhelye és irodája a Par
lament közelében. Budapest, V., Kossuth Lajos-tér 
12.. I. em. 9. szám alatt volt. A Jogászegylet ügyeit 
Dr. Móra Mihály ügyvezető titkár, a Magyar Kúria el
nöki tanácsosa, egyetemi magántanár5 intézte. A Ma
gyar Jogászegylet a Budapesti Ügyvédi Kamara (Bu
dapest, V., Szemere u. 10., I. em.) helyiségeiben pén
tekenként tartotta üléseit,6 amelyekről tagjainak külön 
értesítést küldött. A jogászegyleti tagdíj az 1946/47. 
évre fővárosi tagoknak évi 20 Ft. vidékieknek 12 Ft; 
az 1947/48. évre fővárosi tagoknak évi 40 Ft, vidéki
eknek 24 Ft volt.

Az egyesületben megtartott előadásokat és a magyar 
jogtudomány fontosabb kérdéseiről szóló tájékoztató
kat a Magyar Jogászegylet folyóirata, az évente négy 
alkalommal megjelent Jogászegyleti Szemle publikálta, 
amelyet a Magyar Jogászegylet tagjai a tagdíj fejében 
tagilletményként kaptak meg. A folyóirat előfizetési dí
ja nem tagoknak évi 60 Ft, jogi személyeknek, intézmé
nyeknek. vállalatoknak, könyvtáraknak évi 100 Ft volt.

Föglein Gizella

A Magyar Jogászegylet 
a békeszerződés 
jogi vonatkozásairól 
1947-ben

A Magyar Jogászegylet Könyvtára című sorozat kö
teteket jelentetett meg, amelyek közül 1947-ben egy a 
békeszerződéssel foglalkozott. Emellett, ugyancsak eb
ben az évben, más önálló kiadvány is napvilágot látott 
a békeszerződésről, szintén neves szerzőktől, de nem -  
vagy nem tisztségviselő -  jogászegyleti tagoktól. A 
könyvekről szóló ismertetéseket a Jogászegyleti Szem
le közölte.
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A Magyar Jogászegylet életében az 1947-es eszten
dő -  a békeszerződés következtében -  különlegesen 
fontossá vált. Az 1947. február 10-én aláírt, és szeptem
ber 15-én életbe lépett békeszerződés7 jogi vonatkozá
sai központi helyet foglaltak el a szervezet egész éves 
programjában. A békeszerződés egyes témáiról a Ma
gyar Jogászegylet rendezvények sorozatát szervezte; 
különböző szakosztályainak ülésein ankétokat, tanács
kozásokat, értekezleteket tartottak, s előadások hang
zottak el neves elméleti jogtudósoktól és a gyakorlati 
jogélet szakembereitől.

A Magánjogi szakosztály 1947. április 25-ei ülésén8 
dr. Beck Salamon ügyvéd, egyetemi rk. tanár, a Civil
jogi szeminárium elnöke tartott előadást A békeszerző
dés és az eszmei javak9 címmel. Az előadáshoz dr. 
Alföldy Dezső, a budapesti ítélőtábla ny. elnöke, a Ma
gyar Jogászegylet társelnöke és dr. Trebits Herbert ügy
véd. jogászegyleti tag szólt hozzá.

A Közjogi szakosztály 1947. május 2-ai ülésén10 dr. 
Sömlyén László kúriai bíró, a Magyar Jogászegylet 
Igazgatóválasztmányának tagja adott elő A békeszerző
dés és az állampolgársági jog  címmel. Az előadáshoz 
hozzászólt dr. Karcsay Sándor, a Belügyminisztérium 
miniszteri osztálytanácsosa, a Magyar Jogászegylet 
Közjogi szakosztályának titkára.

A Nemzetközi jogi szakosztály 1947. május 16-ai 
ülésén" dr. Szabó Imre igazságügyi miniszteri tanácsos, a 
Jogászegylet tagja A békeszerződés és a kisebbségek cím
mel tartott előadást, amelyhez dr. Flacbart Ernő egyetemi 
ny. r. tanár (Debrecen), jogászegyleti tag szólt hozzá.

A Nemzetközi jogi szakosztály 1947. október 10-ei 
ülésén12 dr. Sebestyén Pál rendkívüli követ és megha
talmazott miniszter, a Nemzetközi jogi szakosztály he-
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Elnök: dr. Szladits Károly ny. egyet. ny. r. tanár 
Tiszteleti tag: dr. Angyal Pál ny. egyet. ny. r. tanár, dr. 

Baranyai Lipót, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke, dr. 
Finkey Ferenc ny. koronaügyész, dr. Lengyel Aurél ny. 
min. tanácsos, dr. Sándorfalvi Pap István ny. kúriai ta
nácselnök. dr. Lévy Béla nemzetközi jogtanácsos, dr. 
Neumann Károly ny. min. tanácsos, dr. Polner Ödön ny. 
egyet. ny. r. tanár, dr. Schwarz A. Bertalan egyet, tanár, 
dr. Vámbéry Rusztem egyet, tanár 

Társelnök: dr. Alföldi Dezső, a budapesti ítélőtábla ny. 
elnöke, dr. Kálnoky-Bedő Sándor ügyvéd, dr. Kerekess 
István, a Magyar Kúria elnöke, dr. Kolosváry Bálint 
egyet. ny. r. tanár. dr. Nyulászi János ügyvéd, a TÉBE2 
ny. igazgatója

Ügyvezető elnök: dr. Vincenti Gusztáv a budapesti íté
lőtábla elnöke

Alelnök: dr. Auer György főállamügyész, egyet. ny. 
rk. tanár, dr. Bíró Balázs közig, bírósági tanácselnök, dr. 
Krenner Zoltán, a Közjogi Kamara elnöke, dr. Ladányi 
Ármin, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke, dr. Moór 
Gyula egyet. ny. r. tanár, dékán

Ügyvezető titkár: dr. Móra Mihály, a Magyar Kúria el
nöki tanácsosa, egyet. m. tanár 

Titkár: dr. Nyulászi Alajos ügyvéd, dr. Jenes Árpád 
min. o. tanácsos, egyet. m. tanár, dr. Szirmai Zsolt ügy
véd. dr. Mikos Ferenc ítélőtáblabíró. dr. Harmathy Attila 
törvényszéki tanácselnök, dr. Pacsi Jenő ítélőtáblabíró 

Ügyész: dr. Konkoly Elemér ügyvéd 
Főpénztáros: dr. Nyárádi Miklós pénzügyminiszter 
Pénztáros: Szilágyi Imre rt. igazgató 
Ellenőr: dr. Zsakó György törvényszéki tanácselnök 
Könyvtáros: dr. Ruber József ítélőtáblái tanácselnök 
Magánjogi szakosztály:
Elnök: dr. Nizsalovszky Endre egyet. ny. r. tanár 
Helyettes elnök: dr. Bacsó Ferenc min. osztályfőnök, 

dr. Szokolay Leó árvaszéki elnök, egyet. m. tanár, dr. 
Virágh Gyula ügyvéd

Jegyző: dr. Eőrsi Gyula ügyvédjelölt, dr. Fráter Endre 
min. s. titkár, dr. Németh Andor törvényszéki titkár 

Hiteljogi szakosztály:
Elnök: dr. Gállá Béla ny. kúriai tanácselnök 
Helyettes elnök: dr. Glatz Ede ítélőtáblái tanácselnök, 

dr. Glücksthal Andor ügyvéd, dr. Sándorfy Kamii kúriai 
tanácselnök

Titkár: dr. Klivényi Lajos min. tanácsos, dr. Sebestyén 
Péter ügyvéd, a Tőzsde titkára 

Jegyzők: dr. Kún György törvényszéki bíró, dr. Bede 
Béla törvényszéki bíró

Perjogi szakosztály:
Elnök: dr. Sárffy Andor egyet. ny. r. tanár 
Helyettes elnök: dr. Basch Lóránt ügyvéd, dr. 

Ruhmann Emil kúriai bíró
Titkár: dr. Zajtay Imre min. tanácsos 
Büntetőjogi szakosztály:
Elnök: dr. Németh Péter kúriai bíró 
Helyettes elnök: dr. Havas Károly ügyvéd, dr. 

Schultheisz Emil egyet. ny. r. tanár
Titkár: dr. Pusztakovácsy Egon törvényszéki bíró. dr. 

Szabó Imre min. tanácsos
Jegyző: dr. Jármay Zsigmond ügyvéd, dr. Keserű Sán

dor hadbíró-őrnagy
Közjogi szakosztály:
Elnök: dr. Molnár Kálmán egyet. ny. r. tanár 
Helyettes elnök: dr. Bibó István egyet. ny. r. tanár, dr. 

Egyed István egyet. ny. r tanár
Titkár: dr. Karcsay Sándor min. o. tanácsos 
Jegyző: dr. Csór András táblabíró 
Közigazgatási jogi szakosztály:
Elnök: dr. Harrer Ferenc rk. követ és meghat, minisz

ter, c. ny. r. egyet, tanár
Helyettes elnök: dr. Mártonffy Károly egyet. ny. r. tanár 
Titkár: dr. Valló József min. o. tan., egyet. m. tanár 
Jegyző: dr. Szekeres Károly népügyész 
Pénzügyi jogi szakosztály:
Elnök: dr. Navratil Ákos egyet. ny. r. tanár 
Helyettes elnök: dr. Takács György min. tanácsos, 

egyet. m. tanár
Jegyző: dr. Benkő András p. ü. főtanácsos, Szilágyi 

Imre igazgató
Nemzetközi jogi szakosztály:
Elnök: dr. Gajzágó László rk. követ és meghat, minisz

ter, egyet. ny. r. tanár
Helyettes elnök: dr. Kertész István rk. követ és meghat, 

miniszter, egyet. m. tanár. dr. Sebestyén Pál rk. követ és meg
hat. miniszter, dr. Váli Ferenc ügyvéd, egyet. m. tanár 

Titkár: dr. Harmathy Attila törvényszéki tanácselnök 
Jegyző: dr. Sárffy Zoltán bírósági jegyző 
Összehasonlító jogtudományi és nemzetközi magánjo

gi szakosztály:
Elnök: dr. Szászy István egyet. ny. r. tanár 
Helyettes elnök: ifj. dr. Szladits Károly ügyvéd, egyet, 

m. tanár, dr. Újlaki Miklós ügyvéd, egyet. rk. tanár 
Titkár: dr. Buday Kálmán min. o. tanácsos 
Egyházjogi szakosztály:
Elnök: dr. Baranyay Jusztin egyet. ny. r. tanár 
Helyettes elnök: dr. Móra Mihály, a Magyar Kúria el

nöki tanácsosa, egyet. m. tanár

lyettes elnöke adott elő A Békeszerződés nemzetközi jo 
gi vonatkozásai témában.

Az elhangzott előadások és hozzászólások szerkesz
tett változatait a Jogászegyleti Szemle 1947. évi 3. szá
ma a szakma és az érdeklődő olvasók számára egyaránt 
hozzáférhetővé tette.
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A békeszerződés jogi vonatkozásai kiemelkedő he 
lyet kaptak a Magyar Jogászegylet Könyvtára sorozat 
bán is. A Magyar Jogászegylet tehát nemcsak előadáso
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Jogtörténeti és római jogi szakosztály:
Elnök: dr. Eckhart Ferenc egyet. ny. r. tanár, dr. Mar

ton Géza egyet. ny. r. tanár 
Titkár: dr. Márky Tamás miniszterelnökségi s. titkár 
Munkajogi szakosztály:
Elnök: dr. Túri Sándor Kornél egyet. ny. r. tanár 
Helyettes elnök: dr. Hébelt Ede egyet. ny. r. tanár, dr. 

Perneczky Béla miniszteri o. főnök, egyet. m. tanár 
Titkár: dr. Szilágyi László keresk. és iparkamarai tit

kár, dr. Weltner Andor ügyvéd 
Civiljogi szem inárium:
Elnök: dr. Beck Salamon egyet. rk. tanár, ügyvéd 
Helyettes elnök: ifj. dr. Nagy Dezső ügyvéd, dr. Vági 

József ügyvéd
Jegyző: dr. Csanády György ügyvéd, Medvigy Endre 

törvényszéki titkár, dr. Világhy Miklós min. tan. 
Gazdaságjogi intézet:
Elnök: dr. Kuncz Ödön egyet. ny. r. tanár 
Helyettes elnök: dr. Doroghi Ervin ügyvéd, egyet. m. 

tanár. dr. György Ernő ügyvéd, egyet. m. tanár, TÉBE 
jogtanácsos-igazgató

Titkár: dr. Meznerics Iván, a Magyar Nemzeti Bank 
h.-igazg.-ja. dr. Patakfalvy László ügyvéd, egyet. m. ta
nár

Jegyző: dr. Friedmann Endre ügyvéd, dr. Glatz Olivér 
ügyvéd

Számvizsgáló bizottság:
Dr. Czeyda-Pommersheim László, a Magyar Általános 

Hitelbank jogtanácsosa, ügyvéd, dr. Gellért György mi
niszteri tanácsos, dr. Raj Ferenc ügyvéd.

Könyvkiadó bizottság:
Elnök: dr. György Ernő ügyvéd, egyet. m. tanár, 

TÉBE jogtanácsos-igazgató.
A Magyar Jogászegylet Igazgatóválasztmánya:
Dr. Antalfy Mihály kúriai tanácselnök 
Dr. Auer Pál rk. követ és megh. miniszter 
Dr. Balás P. Elemér egyetemi ny. r. tanár 
Dr. Balogh Győző igazságügymin. o.főnök 
Dr. Beér János székesfőv. tiszti főügyész 
Dr. Berend Béla ügyvéd, egyet. m. tanár 
Dr. Berecztóczy Miklós min. osztályfőnök 
Dr. Benedek Jenő min. osztályfőnök 
Dr. Berger Miksa ügyvéd 
Dr. Búza László egyetemi ny. r. tanár 
Dr. Csekey István egyetemi ny. r. tanár 
Dr. Csorba János, a Közig. Bíróság elnöke 
Dr. Deseő Gyula egyetemi ny. r. tanár 
Dr. Domokos József legfőbb államügyész 
Dr. Egry Aurél ügyvéd 
Dr. Faragó György belügyi államtitkár

Dr. Faragó László, a Pénzintézeti Központ vezérigaz
gatója

Dr. Földes István ügyvéd 
Dr. Görög Frigyes ügyvéd 
Dr. Hargitay Gyula, a szabadalmi bíróság alelnöke 
Dr. Heller Erik egyetemi ny. r. tanár 
Dr. Hetényi József kúriai bíró 
Dr. Horváth Barna egyetemi ny. r. tanár 
Dr. Irk Albert egyetemi ny. r. tanár 
Dr. Kádár Miklós ügyvéd 
Dr. Kauser Lipót egyet. ny. r. tanár 
Dr. Karay Pál kúriai tanácselnök 
Dr. Kemény Gábor rendőrvezérőrnagy 
Dr. Keszthelyi Nándor külügyi sajtófőnök 
Dr. Komarniczky Román ügyvéd 
Dr. Kovácsy Dénes ügyvéd 
Dr. Lányi Márton ny. főispán 
Dr. Nagy Dezső Bálint közigazgatási bíró, egyet. m. 

tanár
Dr. Nagy Lóránt, a budapesti központi járásbíróság el

nöke
Dr. Nagy Miklós min. osztályfőnök
Dr. Névai László ügyvéd
Dr. Niamessny Mihály ügyvéd
Dr. Oppler Emil ügyvéd
Dr. Óriás Nándor egyetemi ny. r. tanár
Dr. Rapoch Jenő vezérigazgató
Dr. Rassay Gyula ny. min. tanácsos, rt. vezérigazgató
Dr. Reitzer Béla ügyvéd
Dr. Révész Gusztáv kúriai bíró
Dr. Ries István igazságügy-miniszter
Dr. Simándy Tamás kúriai bíró
Dr. Simon Jenő min. osztályfőnök
Dr. Sömlyén László kúriai bíró
Dr. Szandtner Pál egyetemi ny. r. tanár
Dr. Szebenyi Endre belügyi államtitkár
Dr. Székely Miklós népjóléti államtitkár
Dr. Szitás Jenő min. osztályfőnök
Dr. Szűcs János igazságügyi államtitkár
Dr. Takács Endre, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója
Dr. Teller Miksa ügyvéd
Dr. Valentiny Ágoston ny. igazságügy-miniszter, ügyvéd 
Dr. Varannay István ügyvéd 
Dr. Vinkler János egyetemi ny. r. tanár 
Dr. Villányi Pál ügyvéd 
Dr. Zalán Kornél min. osztályfőnök 
Dr. Zöldy Miklós legfőbb államügyész-helyettes, 

egyetemi m. tanár

kát szervezett a békeszerződésről 1947-ben, de könyvet 
is jegyzett a témáról.

A Magyar Jogászegylet Könyvtára 25. köteteként jelent 
meg Beck Salamon,13 Doroghi Ervin,14 György Ernő,15 
Nizsalovszky Endre,16 Szirmai Zsolt17 és Újlaki Miklós18 
munkája: A békeszerződés magán- és gazdaságjogi vonat

kozásai. Szerk.: György Ernő19 és Móra Mihály20 (Magyar 
Jogászegylet Könyvtára. Budapest, 1947, 110 p.). A kötet 
kritikai méltatása dr. Meznerics Iván, a Magyar Nemzeti 
Bank helyettes igazgatója, egyetemi magántanár, a Magyar 
Jogászegylet Gazdaságjogi Intézete titkárának személyé
hez fűződik a Jogászegyleti Szemleben.21
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Jog
A recenzió újraközlése hat évtized távlatából is ta

nulságos lehet.

Könyvszem le
,.A békeszerződés késedelmes életbelépésének elő

nyös oldalához tartozik, hogy az aláírástól eltelt több 
mint hét hónap alatt máris olyan irodalom keletkezett 
körülötte, amely az alkalmazás során igen jelentős se
gítséget fog nyújtani. Ennek az irodalomnak terjede
lemben és tartalomban legjelentősebb terméke a cím
ben említett kiadvány, amely kiváló civiljogászainknak 
a jogászegyleti ankéton elhangzott, a békeszerződésnek 
a magánosok jogai szempontjából legjelentősebb ren
delkezéseit elemző előadásait tartalmazza.

Az a körülmény, hogy Nizsalovszynak a magyar ál
lampolgárok békeszerződésbeli magánjogairól szóló 
értekezése a kötet felét tölti be (s közel háromszorosára 
terjed ama fejtegetéseknek, amelyekben Doroghi a kül
földiek békeszerződés adta magánjogait elemzi), sajnos 
nem szolgáltathat következtetési alapul egyrészt a ma
gyar, másrészt a külföldi állampolgárokat illető jogok 
arányára nézve, hanem abban leli magyarázatát, hogy 
az ő fejtegetései kiterjednek az alanyi magánjogokat 
hátrányosan érintő rendelkezésekre is. így a magyar ál
lampolgárok rovására jogszüntető hatályú, joglemondó 
jellegű rendelkezésekre, mint amilyenek a háborús ese
mények során elszenvedett kár miatt az egyesült nem
zetek ellen támasztható igényekről (32. cikk), vagy a 
Németországgal és a német állampolgárokkal szemben 
fennálló követelésekről (30. cikk) való lemondás, to
vábbá a 29. cikknek a külföldi magyar vagyon likvidá
lását és a szövetségesek, ill. azok állampolgárai követe
léseinek kielégítésére való felhasználhatóságát szabá
lyozó rendelkezések.

E súlyos jogvesztő szabályok mellett elenyésző a 
száma a magyar állampolgárok részére új jogot adó 
szabályoknak. Ezek is javarészt csak a magyar állam 
kártalanítási kötelezettségét kimondó, szankció nélküli 
rendelkezések, így a hadikárok megtérítésére (32. cikk
2. pont), a likvidált külföldi javak magyar tulajdonosa
inak kártalanítására (29. c. 3. p.), végül a faji származás 
vagy vallás miatti üldözések során történt vagyonel
kobzásokért járó méltányos kártalanításra vonatkozó 
rendelkezések. (Az utóbbi, már a fegyverszüneti szer
ződésben is megállapított kötelezettség teljesítésére irá
nyul az 1946:25. te.22) A külföld felől vajmi kevés a kö- 
vetelnivalónk, bár Nizsalovszky alapos boncolgatással 
a legrejtettebb lehetőségek feltárásával is igyekszik 
enyhíteni a kép egyoldalúságát. így a szövetségesek 
zsákmánybírósági határozatainak Magyarország részé
ről történő elismerésében (32. c.) a magyar állampol
gárok javára is szóló szabályt lát -  ha ti. a határozat 
kedvező volt. A német vonatkozásban való joglemon
dást (30. c.) pedig ő sem tekinti véglegesnek. Németor
szág javára is szólónak, s véleménye szerint a német 
»csőd« lebonyolítása után lehet még keresnivalónk. A 
magyar és a szövetséges állampolgárok közti pénztarto
zások kölcsönös fennmaradását biztosító rendelkezés 

__(31. c.) szintén előnyösnek látszik magyar szempont

ból. bár hatását erősen lerontja a külföldi magyar javak 
likvidálására módot adó 29. cikk. A 31. cikkben inkább 
a negatívum figyelemreméltó: a trianoni békeszerződés 
231. cikkével ellentétben nem mond ki valorizálási kö
telezettséget.

Természetszerűleg nem ilyen gyérek és bizonytala
nok a külföldiek részére megállapított jogok, amelyek
nek elemzése DorogiutóI származik. A magyar jogle
mondásból külföldiek javára eredő, fentebb már emlí
tett jogokon kívül e tekintetben az idehurcolt ingók 
visszaszolgáltatásáról szóló 24., és még inkább a kül
földiek (oly egyesült nemzetek tagjai, illetve állampol
gárai. akikkel a diplomáciai viszonyunk megszakadt) 
háború előtt is itt volt javainak és jogainak visszaadá
sára. helyreállítására, illetőleg kétharmad erejéig való 
kártalanítására vonatozó 26. cikk bír nagy jelentőség
gel. Mindkettő a magyar állam számára állapít meg a 
magánfél eredeti kötelezettségétől független, önálló 
kötelezettséget. A 26. cikk súlyos rendelkezéseit jelen
tősen enyhíti az. hogy az állam által fizetendő pénzbe
li kártérítés forintban, a devizarendelkezéseknek alá
vetve teljesítendő. Az igényjogosultak körének 
békeszerződésbéli meghatározása alapján (»akik a há
ború alatt Magyarországon érvényben volt jogsza
bályok szerint ellenségként kezeltettek«) Doroghi nem 
tartja kizártnak az olyan értelmezést, hogy a Magyar- 
országon lakó, a háború alatt hozott diszkriminatorius 
jellegű jogszabályok szerint zsidóknak minősített sze
mélyek felléphetnek a magyar állam ellen a 26. cikk 
alapján is. ami a 27. cikknél több jogot ad. (Vélemé
nyem szerint a 27. cikk kizárja a 26. cikk említett vo
natkozásban való alkalmazását.) Rendkívül érdekesek 
és gyakorlati jelentőségűek azok a fejtegetések, ame
lyekben Doroghi a békeszerződés vagyonjogi rendel
kezéseinek a nemzetközi jog és az általános magánjog 
szabályaihoz való viszonyát elemzi, figyelembe véve a 
régi, Páris környéki békeszerződések alapján kifejlő
dött bírósági gyakorlatot. Hogy e körből csak példát 
említsünk: az állami felelősség elbírálásánál, mint 
exculpáló vagy a felelősség mértékét csökkentő körül
mény veendő figyelembe magának az igényjogosult
nak a magatartása.

Két. elméletileg és gyakorlatilag egyaránt rendkívül 
jelentős kérdésre hívja fel a figyelmet György Ernő. A 
restituálási kötelezettséget megállapító, előbb már emlí
tett 24. és 26. cikkek a jóhiszemű szerzés védelmének 
nemzetközi jogi elvével szakítanak, de az elhurcolt javak 
visszaszolgáltatása tekintetében ugyanez a felfogás tört 
magának utat a győzteseknek a semleges államokhoz 
való viszonyában is. amint ezt a vonatkozó svájci jog
szabály is bizonyítja. A svájci jogszabálynak György ál
tal elemzett rendelkezései annál inkább figyelmet érde
melnek. mert a békeszerződés a belső szabályozásra vá
ró kérdések egész sorát hagyja nyitva. (Visszaadásra kö
telezett jóhiszemű birtokos esetleges igényei ugyancsak 
jóhiszemű előzője vagy az állammal kapott ellenérték 
visszatérítésének a kérdése stb.) Nem kevésbé fontos 
magánjogi elvnek (és egyben a mi K. T.-énk 163. íj
ának!) az áttörését jelenti az ugyancsak 26. cikknek az a
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rendelkezése (4. b. pont), amely a jogi személy egységes 
elbírálásának addig általános szabályaival szakítva, a 
kártalanítás tekintetében közvetlen igényérvényesítési 
lehetőséget biztosít a belföldi honosságú társaság kül
földi részvényese számára. Ezzel tehát még tovább ment 
az első világháborúban és az azt követő időkben érvé
nyesülő ún. kontrollelméletnél, amely már szintén sza
kított a klasszikus székhelyelmélettel, de még nem bon
totta meg a jogi személy egységét.

A 26. cikk körül egyébként nyilván még a jövőben is 
sok vita fog lefolyni. Ilyenre ad okot a szűkszavúság, a 
pontatlan kifejezések használata és az angolszász és 
magyar jogintézmények különböző természetéből folyó 
félreértések, fordítási nehézségek is. Szirmai Zsolt sze
rint pl. a »property«-nek a magyarban helyesen megfe
lelő fogalom a »dologi és más abszolút jogok« volna 
(szemben a hivatalos fordításban szerepkő »javak«- 
kal), míg a »legal rights and interests«-en minden 
egyéb jogosultság értendő. Nem logikus szerinte az 
sem, hogy a kötelmi jogi viszonyokat az 1939. szep
tember 1-jei állapotnak megfelelően kell visszaállítani, 
ugyanakkor a dologi jogok csak korlátozott védelem
ben részesülnek. Különben úgy látja, hogy a 26. cikk 
kapcsán a jóhiszemű szerzés szabályai megvédenék.

Beck Salamon a szellemi javakra vonatkozó rendel
kezések (IV. A melléklet) elemzése során a problémá
kat nem ezen. lényegileg a külföldi prioritások utólagos 
igénybevételi lehetőségét biztosító jogszabályok kap
csán látja, hanem inkább a magyarországi német va
gyonnak -  ideértve az eszmei javakat is -  a Szovjetuni
óra való átszállását rendelő 28. cikk kapcsán. Ha nem is 
vitathatjuk azt. hogy a Magyarországon német vállalat 
javára lajstromozott szabadalmi jog  (s a gyökérjoghoz 
fűződő más jog. mint pl. a szabadalom átruházására 
vagy a szabadalomra vonatkozó licencia megadására 
vonatkozó jog) átszáll a Szovjetunióra, a védjegyjognál 
ki kell tartani a mellett az álláspont mellett, hogy az a 
vállalattól elkülönítetten nem szállhat át akkor sem. ha 
Magyarországon van lajstromozva. Német állampol
gárnak magyarországi fordításra átengedett szerzői jo 
ga sem tekinthető »Magyarországon levő«-nek, de ha a 
Potsdam előtti megállapodás alapján német szerzői jo
gosultnak magyarországi követelése van, ez már át
száll. -  A likvidációs cikk (29.) szempontjából gyakor
lati jelentőséggel a magyar állampolgár külföldi szaba
dalmai bírnak. Ezek csak akkor esnek likvidálás alá. ha 
külföldi kényszerkezelés alá vonattak.

Újlaki Miklós a békeszerződésnek a pénzügyi jogot 
közvetlenül vagy közvetve érintő rendelkezéseit össze
foglaló tanulmányában kiemeli azt a szembetűnő kü
lönbséget, hogy míg az egyesült nemzetekkel és azok 
állampolgáraival szemben a magyar állam részéről vál
lalt visszaállításnak, ill. kártalanításnak (26. cikk) min
dennemű háborús tehertől mentesen és újabb megterhe
lés mellőzésével kell történnie, addig a 27. cikk alá eső 
személyek javait és jogait a békeszerződés nem minősí
ti minden megterhelés mellőzésével visszaállítandónak 
és nem zárja ki a kártalanítás megadóztatását. Ennek el
lenére az 1946:25. te. rendelkezései arra mutatnak,

Jog
hogy a magyar kormány a kérdés rendezésénél nagy 
méltányossággal jár el.”

M á s  jo g i fó ru m o k  a  b é ke sze rző d é srő l

Neves szakjogászok, ám ekkor a Magyar Jogászegy
let nem tisztségviselő tagjai jegyezték, és nem a Ma
gyar Jogászegylet Könyvtára sorozatban jelent meg 
Baracs János, Csánk Béla. Czebe Jenő, Fay Béla, 
Snyder Árpád, Szabó Imre és Virágh Zoltán 4 párisi 
magyar békeszerződés és magyarázata (Docu menta 
Danubiana. Értekezések a dunai és a nemzetközi jogi 
kérdések köréből. 3. Gergely Rt., Budapest, 1947, 82 
p.) című könyve, amelyről dr. Kovács Mihálynak, a Jo
gászegylet tagjának ismertető méltatását szintén a Jo
gászegyleti Szemle közölte.23

Könyvszem le

„Alig néhány hónapja annak, hogy életbeléptek a bé
keszerződések. s máris komoly interpretációs törekvé
sek indultak meg azok nyomán. Magyar viszonylatban 
igen termékeny munkát végeztek annak az ankétnak az 
előadói és felszólalói, melyet a Magyar Jogászegylet 
rendezett a magyar békeszerződés jogi vonatkozásai
nak megvitatása céljából. Emellett azonban számos 
önálló kiadmány is jelent meg békeszerződésünk jogi 
és gazdasági rendelkezéseinek magyarázatáról. Ezek 
közül a békeszerződés valamennyi cikkével a címben 
szereplő könyv foglalkozik legáltalánosabban.

A munka felöleli a párisi magyar békeszerződésnek 
és mellékleteinek, valamint az atlanti-óceáni alapok
mánynak és a moszkvai magyar fegyverszüneti egyez
ménynek egész anyagát. Az alapokmánynak és a fegy
verszüneti egyezménynek csak a szövegét közli hivata
los magyar fordításban, a békeszerződés egyes cikkei
hez azonban magyarázatot is fűz.

A békeszerződés 8 részből áll és 6 melléklet tartozik 
hozzá. Az egyes részek cikkekre oszlanak, úgy azon
ban. hogy a cikkek folytatólagosan és nem minden 
résznél újból kezdődően vannak sorszámmal ellátva. 
Összesen 42 cikkre tagozódik a szerződés.

Az I. rész Magyarország határait, a II. rész a politi
kai rendelkezéseket, a III. rész a katonai rendelkezése
ket, a IV. rész a szövetséges haderők visszavonásának 
kérdését, az V. rész a jóvátétel és visszaszolgáltatás 
kérdését, a VI. rész a gazdasági rendelkezéseket, a VII. 
rész a Dunára vonatkozó rendelkezéseket, a VIII. rész a 
záró rendelkezéseket tartalmazza.

Az I. melléklet viszont, mely a térképet ábrázolja -  
mint a szerzők írják - ,  technikai okokból nem volt kö
zölhető. A II. melléklet, mely a katonai és katonai légi 
kiképzés meghatározásáról szól, a békeszerződés 4. 
cikkéhez, a III. melléklet pedig, mely a hadianyagok 
meghatározását és felsorolását tárgyalja, a békeszerző
dés 17. cikkéhez tartozik. A IV. melléklet az ipari, iro
dalmi és művészeti tulajdonról, valamint a biztosítási 
ügyről, az V. melléklet a szerződésekről, elévülési
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Jog
időkről és a forgatható értékpapírokról, végül a VI. 
melléklet a bírói határozmányokról rendelkezik.

A szerzők által az egyes cikkekhez fűzött magyará
zatok inkább nemzetközi és államjogi adalékok, mint 
önálló tudományos fejtegetések. A munka mégis be
csesnek mondható, mert az egyes cikkekhez fűzött ma
gyarázatok hasznos útmutatóul szolgálnak azok számá
ra. akik a nemzetközi jogszabályok útvesztőjében eliga
zodást keresnek. Szerkezeti értéke a könyvnek, hogy a 
magyarázatokban hivatkozott utalások felhívják az ol
vasó figyelmét az egymással kapcsolatban álló jog
anyagra és összefüggésekre. Amellett a szerzők meg
könnyítik a munka áttekinthetőségét is azáltal, hogyha 
magyarázati részt technikailag elkülönítették a szerző
dés szövegrészétől.

A neves szerzők e tanulságos könyve használható 
forrásul fog szolgálni a nemzetközi jogi munkák feldol
gozásra váró elméleti és gyakorlati anyagának."

*  *  *

A Magyar Jogászegylet tisztségviselő, vagy ekkor 
épp nem tisztségviselő tagjai a Jogászegyleti Szemlén 
kívül 1947-ben egyéb szakfolyóiratokban. így a Jogtu
dományi Közlönyben, vagy a Pénzügy és Igazgatásban 
további tanulmányokat publikáltak a békeszerződés kü
lönböző. többnyire gazdasági aspektusairól. Például: 

Hernád Miklós A békeszerződés rendelkezései, külö
nös tekintettel a gazdasági határozmányokra24 címmel 
írt a Pénzügy és Közigazgatásban:

Váli Ferenc ügyvéd, egyetemi magántanár a Magyar 
Jogászegylet Nemzetközi jogi szakosztályának helyet
tes elnöke A békeszerződés jóvátételt és gazdasági ren
delkezései25 témájában publikált a Jogtudományi Köz
lönyben:

Pál Lajos Békeszerződés és jóvátétel26 címmel írt a 
Jogtudományi Közlöny ben;

Harmathy Attila törvényszéki tanácselnök, a Magyar 
Jogászegylet Nemzetközi jogi szakosztályának titkára 
4  békeszerződés és a nemzetközi bíráskodás27 tárgyá
ban ugyancsak a Jogtudományi Közlönyben tett közzé 
tanulmányt.

Ö sszegzés
A Magyar Jogászegylet megalakulásától kezdve 

pezsgő szellemi, tudományos életében az 1947-es esz
tendő mindössze egyetlen év volt. Egyedi sajátosságát 
az adta, hogy ekkor írták alá és lépett életbe a Magyar- 
ország második világháború utáni nemzetközi jogi-po- 
litikai státusát történelmi távlatokban, de jure meghatá
rozó békeszerződés. A Magyar Jogászegylet és a jog- 
történész társadalom az esemény fajsúlyához méltó 
módon „naprakészen” -  aktuális politikától és elfogult
ságoktól mentesen, nemzetközi szintű igényességgel -, 
a jogtörténet-tudomány fórumainak sokaságán elemez
te és értékelte a békeszerződés jogi vonatkozásait.

A békeszerződés hatodik évtizede ugyanakkor arra is 
különleges alkalmat adhat, hogy a Magyar Jogászegylet
re és tagjaira tisztelettel, nagyrabecsüléssel gondoljunk.
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