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A  müncheni egyezm ény  
érvénytelensége

A z alábbi cikk fő célja az első modern csúcsta
lálkozó bemutatása, melynek megrendezésére 
1939. október 29-30. között Münchenben került 

sor. A találkozón résztvevő francia, angol, olasz, német 
állam képviselői egyhangúan döntöttek arról, hogy 
Csehszlovákiát rákényszerítik azon határmenti terü
letek feladására, ahol német lakosság él. Munkám 
második fele a müncheni egyezmény érvénytelen
ségének mind nemzetközi, mind belföldi (hazai) jogi 
okaival foglalkozik majd.

Bevezetés

Ennek a cikknek az a célja, hogy a magyar olvasóval 
közelebbről megismertesse magát az egyezményt, 

valamint az, hogy bemutassa azon okokat, amelyek 
érvénytelenségéhez vezettek. Mindez azt támasztja 
majd alá, hogy mai szemmel nézve megkérdőjelezhe
tetlen a Münchenben történtek abszolút érvénytelensé
ge. E munka hosszú kutatómunkám eredményein ala
pul. amely az állam és jogtudomány fejlődését vizsgál
ja a nemzetiszocialista Németországban és a Cseh- 
Morva Protektorátusban.

Attól a pillanattól kezdve, hogy 1933-ban, Németor
szágban a nácik jutottak hatalomra, a Német Birodalom 
komoly veszélyt jelentett Csehszlovákia számára. E 
fenyegetésre a csehszlovák állam egy erős modern had
sereg és erődítményrendszer létrehozásával, valamint a 
nyugati szövetségeseivel -  legfőképpen Franciaország
gal - , de újonnan a Szovjetunióval is fenntartott jó kap
csolatainak megerősítésével igyekezett reagálni.

Mindennek ellenére a franciáknak -  Csehszlovákia 
fő szövetségesének -  nem állt érdekében, hogy anélkül 
kezdjenek egy újabb véres háborúba a németek ellen, 
hogy a győzelmüket előre ne biztosították volna be kel
lőképpen más nagyhatalmakkal kötött szövetségek ál
tal, gondolva- itt elsősorban Nagy-Britanniára és a 
Szovjetunióra.

A németek Csehszlovákiával szembeni követelései
nek jogosultságát a világ nyilvánossága előtt elsősor
ban azzal próbálták megindokolni, hogy egy részleges 
jóvátételről lenne szó azokért a versailles-i békerend
szer által megszabott feltételekért, amelyek Német
ország számára túlságosan is keménynek bizonyultak. 
Másrészt olyan érvelések is napvilágot láttak, amelyek 
szerint a fent említett igények átültetése óriási fontos
sággal bír majd a Csehszlovákiában élő német kisebb
ség önrendelkezési jogának szempontjából. Azt a tényt,

__ hosy a nácik saját országukban elnyomás alatt tartják a
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nemzeti és a vallási kisebbségeket, valamint az. hogy 
folyamatosan nem teljesítik nemzetközi kötelezettsége
iket, ezen idő alatt szándékosan mellőzték.

A müncheni k r íz is

Tekintettel a nem éppen kielégítő cseh-német kapcso
latokra. 1937-ben a csehszlovák kormány elfogadta 

új nemzetiségpolitikai programját, amelyben eleget tett 
egyes szudétanémet követeléseknek. Ezek az igények 
az év során folyamatosan erősödtek, ami egyértelműen 
a háttérben álló Adolf Hitler érdekeinek kedvezett. Az 
1938-as osztrák Anschlusst követően Csehszlovákia 
még nagyobb veszélybe került. 1938. március 28-án 
Konrad Henlein. a szudétanémetek csehszlovákiai 
képviselője Berlinben meglátogatta Adolf Hitlert. A 
találkozón a Führer tudatta Henleinnel, hogy „a szndé- 
tanémeteknek olyan követeléseket kell beterjeszteniük, 
amelyek a csehszlovák kormány számára elfogadhatat
lanok". Augusztus 3-án Lord Walter Runciman 
megkezdte csehszlovákiai küldetését, amelynek fő célja 
a csehszlovák kormány és nemzetiségi kisebbségei 
között keletkezett viszályok elsimítása volt.1 Ez az 
erőfeszítés azonban kudarcot vallott, mivel a szudé
tanémet oldal nem volt hajlandó semmilyen kompro
misszumra. Szeptember elején a csehszlovák kormány 
jóváhagyta azt a javaslatot, amely új keretet adott a 
nemzetiségi kérdésekben történő intézkedéseknek. Ez a 
rendelkezés ismét a szudétanémet érdekeknek ked
vezett. 1938. szeptember 12-én, az NSDAP nürnbergi 
kongresszusán Hitler nyomdafestéket nem tűrő szavak
kal támadta a csehszlovák államot és elnökét, Eduard 
BeneSt. így ösztönözve a szudétanémeteket egy puccs 
megkísérelésére. Magát a kezdeményezést a csehszlo
vák hadsereg leverte, vezetőinek azonban sikerült Né
metországba szökniük.

1938. szeptember 15-én Hitler vendégül látta 
Chamberlain brit miniszterelnököt Berghofban, ahol a 
cseh határmenti területek Németországhoz történő 
azonnali csatolását követelte. Négy nappal később, 
vagyis szeptember 19-én a francia és a brit kormány 
felszólította Csehszlovákiát, hogy engedje át a Német 
Birodalomnak azon határmenti területeket, amelyeket 
több mint 50%-ban németek laktak. A csehszlovák kor
mány ezt a követelést kezdetben természetesen elutasí
totta, azonban -  miután szeptember 21 -én a brit és fran
cia nagykövet előterjesztette ultimátumát -  kénytelen 
volt álláspontját megváltoztatni. Szeptember 22-23-án 
Hitler ismét tárgyalt Chamberlainnel. 23-án a csehszlo
vák kormány általános mozgósítást rendelt el, majd két 
nappal később hivatalosan elutasította Hitler követelé
seit.2

Az 1938. szeptember 29-30-ai müncheni találkozó 
bizonyosan az első modern értelemben vett csúcsta
lálkozók egyike. A nemzetközi konferencia Mussolini, 
mint közvetítő, Chamberlain brit, Daladier francia mi
niszterelnök és Hitler birodalmi kancellár részvételével
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valósult meg.3 Csehszlovákia nem szerepelt a 
meghívottak listáján. A tárgyalás végére a résztvevők 
azt a döntést hozták, hogy az érintett ország köteles 
átengedni határmenti területeit Németország javára. 
Egyúttal határozat született egy négytagú bizottság 
létrehozásáról is, amelyben mind a nagyhatalmak, mind 
Csehszlovákia képviseltette magát. Fő feladata az volt, 
hogy felügyelje az egyezményben foglaltak végrehaj
tását, valamint közre
működjön az új határ
vonalak megrajzolá
sánál. A tervek alap
ján a térség kiürítését 
október 1. és 10. kö
zött kellett volna el
végezni, azzal a kikö
téssel, hogy sem a he
lyi infrastruktúra, sem 
bármilyen más beren
dezés nem szenvedhet 
kárt. Egyben kötelez
ték a csehszlovák kor
mányt azon szudéta- 
német foglyok szaba
don bocsátására, aki
ket politikai bűntettek 
vádjával ítéltek el.4

Mindezzel kapcsolatban meg kell említeni azt is, 
hogy a Csehszlovák Köztársaságot novemberben 
további területek feladására kényszerítették Magyar- 
ország, illetve Lengyelország javára.5

A müncheni egyezmény 
érvénytelenségének okai

A z ún. müncheni egyezménynek nemzetközi, belpo
litikai, egyúttal morális vonatkozásai egyaránt van

nak. Az 1938. szeptember 29-én aláírt müncheni egyez
ményt kezdettől fogva, még a háború után is kemény 
kritika tárgyává tették. Az egyezmény 50 év elteltével, 
a vasfüggöny lebontását követően sem merült feledés
be, amikor is az 1945-ben Csehszlovákia területéről 
kitelepített német nemzetiségű lakosság kártérítési 
igényeivel kapcsolatban ismét heves viták tárgyává 
vált. Annak ellenére, hogy morális szempontból az 
egyezményt kétségkívül elítélték, az 1960-as években 
egyes jogász-6 és más csoportosulások azt az álláspon
tot próbálták megvédeni, hogy megkötésekor az 
egyezmény valójában hatályba lépett, és érvényességét 
csak a későbbiekben veszítette el, amikor is a Harmadik 
Birodalom, agresszív terjeszkedését folytatva, 1939- 
ben teljesen bekebelezte Csehszlovákia maradék részét 
is. Ebben a pillanatban Hitler akár szét is téphette volna 
a dokumentumot, mivel létezésének gyakorlatilag már 
semmilyen értelme nem volt. Ugyanezen körök szerint 
viszont az egyezmény megkötésére a nemzetközi jog
gal és annak elveivel összhangban került sor.

A szerződés abszolút érvénytelenségének dek
larálását követelő csehszlovák álláspont elfogadtatása 
egyáltalán nem volt olyan könnyű és rövid folyamat, 
mint azt manapság egyesek gondolják. Sokan talán azt 
sem tudatosították még, hogy ez a kérdés nagyon is 
összefügg a II. világháború utáni csehszlovák állam 
megújításával. Az egyezmény teljes és kezdettől tartó 
hatálytalansága mellett érvelő csehszlovák álláspontok

1938 óta bizonyos 
mértékben változtak, 
fejlődtek.

A müncheni diktá
tum jogi szempontból 
keletkezésétől kezdve 
érvénytelen. Ennek alá
támasztásához, szá
mos bizonyítékot ta
lálunk mind a nem
zetközi, mind az álla
mon belüli jog terén 
is.7

A müncheni egyez
mény ellentmondás
ban volt a nemzetközi 
jog alapelveivel. A 
hágai Nemzetközi Bí
róság alapszabályá

nak 38/1. c) cikkelye értelmében ezek az áltanos elvek 
a nemzetközi jog forrásai közé tartoznak. Az államok 
kölcsönös egyenlősége és függetlensége azon aranysza
bályok közé tartozik, amelyek nemzetközi szempontból 
óriási fontossággal bírnak. Teljes bizonyossággal ebbe 
a csoportba sorolhatjuk az államok kölcsönös be nem 
avatkozásának elvét is. A müncheni szerződés 
megkötésével durván megsértették Csehszlovákia szu
verenitását, mivel sorsáról négy nagyhatalom anélkül 
döntött, hogy az érintett fél beleszólhatott volna a tár
gyalásokba. Tehát kimondható, hogy fő célja a cseh
szlovák állam területi integritásának és független
ségének megsértése volt. A nemzetközi közjog dokt
rínája értelmében minden olyan értekezés, alku, cse
lekedet, amely ellentmond a nemzetközi jog alapszabá
lyainak, érvénytelen. Ebből következik az is, hogy azon 
kötelezettségek, amelyek nincsenek összhangban az 
általánosan elfogadott nemzetközi alapelvekkel, nem 
lehetnek egyezmény tárgyai, valamint az is, hogy kelet
kezésüktől számítva érvénytelenek azok a szerződések, 
amelyek alapján súlyos, megalapozatlan sérelem érne 
egy másik országot. (Ilyen sérelemnek tekinthetjük az 
államterület szétosztását, illetve az egész ország egy 
bizonyos idegen hatalomnak történő alávetését is.) 
Semmis az a nemzetközi szerződés, amely olyan tett 
végrehajtását feltételezi, amely a nemzetközi jog 
értelmében törvényellenes. És végül, de nem utolsó sor
ban, amennyiben egy szerződés bármelyik pontja 
megszegi a „kötelező jogot” (ius cogens), ugyancsak 
érvénytelen.

Az 1938. évi müncheni egyezmény szerződő feleit és
Csehszlovákiát egyaránt kötötte a Kelloag-Briand-pak-.__
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A müncheni egyezmény aláírói:
Chamberlain. Dalailier, Hitler. Mussolini, valamint Ciano gróf
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tűm, amely egyértelműen 
elítélte a nemzetközi konf
liktusok háborús úton törté
nő rendezését. A dokumen
tum második cikkelye az 
egyes feleket arra kötelezi, 
hogy nézeteltéréseiket békés 
eszközök alkalmazásával 
oldják meg.

A müncheni egyezmény 
ellentmondásban volt a 
Nemzetek Szövetsége (Nép- 
szövetség) egyezségokmá
nyával is, amelynek 10. cik
kelye alapján a Szövetség 
tagjai kötelezik magukat 
arra. hogy a Szövetség vala
mennyi tagjának területi ép
ségét és jelenlegi politikai 
függetlenségét tiszteletben 
tartják, és minden külső 
támadással szemben megóv
ják. A felek megegyeztek 
továbbá abban, hogy nem 
kötnek olyan szerződést, 
amely összeférhetetlen a 
Nemzetek Szövetsége egyez
ményével. A 20. cikkelyben 
foglaltak alapján ugyanis az 
ilyen jellegű szerződések 
érvénytelenek. E paktum 
magasabb jogi erővel bírt. 
mint bármilyen más nem
zetközi szerződés. így a pak
tum 10. és 20. cikkelyének 
megsértésért a müncheni 
egyezményt is nyilvánvaló
an érvénytelennek tekinthet
jük.

A Kellogg-Briand-paktu- 
mot megelőzően a nemzet
közi jog a háborút is a konf
liktusmegoldó eszközök, 
módszerek közé sorolta. Az 
1928-ban, Párizsban megkö
tött szerződés azonban ki
mondta a háború és az 
erőszakkal való fenyegetés, 
mint jogilag megengedett 
eszközök tilalmát. Ezen ok
ból szükséges szem előtt tar
tani, hogy minden olyan 
szerződés semmis, amelyet 
erőszak, illetve erőszakos 
fenyegetés kényszerített ki 
egy másik állammal szem
ben.

Biztosan állíthatjuk, hogy
__a müncheni szerződést is
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müncheni egyezmény angol nyelvű szövege 11. oldal)

A müncheni egyezmény angol nyelvű szövege (utolsó oldal)

hasonló eszközök alkalma
zásával kényszerítették rá a 
csehszlovák államra. A kez
deti fegyveres agressziót 
követően további erőszakos 
fenyegetések következtek, 
nemcsak a német, de a fran
cia és az angol fél oldaláról 
is. A Német Birodalom az
zal fenyegetődzött. hogy 
támadó háborút kezdemé
nyez az ország ellen.8

Napjainkban az ilyen 
erőszak alkalmazása az 
ENSZ alapszabályának 4. 
cikkely 2. bekezdése értel
mében nem megengedett. A 
fent említettekből tehát 
egyértelműen kiderül, hogy 
a csehszlovák kormány által 
1938. szeptember 30-án 
elfogadott müncheni diktá
tum erőszakos fegyveres 
fenyegetés eredménye volt. 
Ebből az okból kifolyólag 
mind a müncheni diktátum, 
mind az azt később kiegé
szítő nemzetközi szerző
dések teljesen érvényte
lenek.'1 Ugyanez vonatko
zik a cseh képviselő által 
1938. november 21-én alá
írt jegyzőkönyvre az új 
határvonalak meghúzásá
nak pontos tervezetéről, va
lamint a müncheni egyez
mény alapján létrehozott 
bizottság minden egyes tet
tére. A csehszlovák kép
viselő részvételét és tevé
kenységét az említett bi
zottságban a nemzetközi 
jog szükséges vészintézke
désnek minősíti.

Jelenleg a nemzetközi 
jog nem tartalmaz olyan 
szabályt, amely meghatá
rozná, hogy az államok 
melyik szerve jogosult az 
egyes nemzetközi szerző
dések megkötésére. Ezt a 
kérdést az érintett ország 
alkotmányjoga szabályoz
za. A nemzetközi közjog 
doktrínája szerint minden 
olyan szerződés érvényte
len, amely ellentmondásban 
van az alkotmányjogi elő
írásokkal. Ezért szükséges
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az állam valóságos hozzájárulása a nemzetközi szer
ződéshez, az alkotmány és a nép szuverenitásának tisz
teletben tartása mellett.

Abban az esetben, ha a belföldi jogszabályok több 
szerv egyhangú beleegyezését követelik, és valame
lyiké netán hiányzik, nem beszélhetünk arról, hogy az 
állam hozzájárulása adott 
lenne. Tehát, amennyiben a 
Csehszlovák Nemzeti Gyű
lés nem adta beleegyezését a 
müncheni egyezményhez, 
nemzetközi jogi szempont
ból lehetetlen, hogy a szer
ződés megkötése érvényes 
legyen. Az 1920. évi cseh
szlovák alkotmány 64. §-a 
alapján az állam határait 
megváltoztató nemzetközi 
szerződés megkötésére az 
elnök csak a Nemzeti Gyű
lés hozzájárulásával jogo
sult. A müncheni szerződést 
mindössze a csehszlovák 
elnök és a kormány fogadta 
el, hiányzott tehát a Nemzeti 
Gyűlés Alkotmány által 
megkövetelt beleegyezé
se.10

A háborús bűnösöket 
1946-ban elítélő nürnbergi 
bíróság az akarat hiánya 
miatt érvénytelenítette a 
müncheni egyezményt, mi
vel megkötésekor azt Németországnak nem állt 
szándékában betartani, illetve végrehajtani. Az egyez
ményt nem azért kötötték meg, hogy megoldja a 
Németország és Csehszlovákia között fennálló nem
zetiségi problémát, hanem azért, hogy a németek elő
nyös pozícióra tegyenek szert, amelyből aztán könnye
dén bekebelezhetik a csehszlovák állam maradványait. 
Elsősorban a határmenti erődítményrendszer elfogla
lására ment ki a játék. A nürnbergi bíróság előtt fény 
derült arra a tényre is. hogy Csehszlovákia megszállá
sának terve már jóval a müncheni konferencia előtt 
létezett.

A bírósági tanúvallomásokból az is pontosan 
kiderült, hogy a csehszlovákok elleni előkészületek már
1937-ben, azon az értekezleten megkezdődtek, ahol 
elfogadták a kelet-európai „Élettér” kialakításának ter
vezetét. Csehszlovákia elfoglalásával a Német Biro
dalom mind katonai, mind élelmiszer-ellátási szem
pontból sokat erősödött volna. A csehszlovák állam 
elleni háborús előkészületek (Fali Grün-hadművelet) 
mindvégig összhangban voltak a szudétanémet párt 
intézkedéseivel, amely mellesleg a német állam bő
séges anyagi támogatását élvezte."

A francia nemzeti bizottságot képviselő de Gaulle 
tábornok már 1942-ben kijelentette, hogy a müncheni 
egyezmény és minden egyes vele összefüggő jogi aktus

érvénytelen. 1944-ben, a fasizmus megdöntése után 
ugyanilyen kijelentést tett az olasz kormány is. Nagy- 
Britannia müncheni kötelezettségeitől 1942-ben sza
badult meg.

A csehszlovák álláspont, úgy tűnt, rendíthetetlen. Az 
1960—1970-es évek fordulóján azonban ezeket a

müncheni egyezmény ér
vénytelenségét bizonyító 
érveket a háború befe
jezése után először szem
besítették az NSZK eltérő 
jogi és politikai vélemé
nyével.

A Német Szövetségi 
Köztársaság hajlandó volt 
elhatárolódni Münchentől 
mind politikai, mind törté
nelmi, mind morális tekin
tetben. Jogi téren viszont ra
gaszkodott ahhoz az állás
ponthoz, hogy igenis szük
séges -  az egyezményből 
következő -  egyes intéz
kedések, jogszabályok ér
vényességét elismerni. El
sősorban gondolva itt az ál
lampolgársággal, illetve az 
egyes magánszemélyek kö
zötti tisztességes vagyon- 
intézkedésekkel kapcso
latos előírásokra. A Cseh
szlovák Köztársaság azon
ban ragaszkodott ahhoz, 

hogy az egyezmény a kezdetektől fogva teljesen ér
vénytelen.12 Végül is a kellemetlen helyzetből az 1973. 
december II-én megkötött (94/1974. cseh törvény
számú) csehszlovák-német szerződés jelentette a kiutat, 
amelyben közösen kimondták a müncheni diktátum sem
misségét. Egyúttal mindkét fél hajlandó volt végre 
kompromisszumra lépni az állampolgársági, vagyonjogi 
kérdéseket illetően is. Ez a szerződés a mai napig jó ala
pot szolgáltat a két állam között keletkező nézeteltérések 
rendezéséhez.

Befejezés

A müncheni szerződés abszolút érvénytelensége a 
csehszlovák állam és jogutódja, a Cseh Köztársáság 
számára is létfontosságú, mivel ez azon alapkövek 
egyike, amelyeken magát az államot felépítették. E tény 
bármilyen jellegű megkérdőjelezése teret adhatna a 
szomszéd államok azonnali területi, majd vagyoni 
követeléseinek.

Tekintettel arra, hogy a cseh-német deklaráció a 
müncheni egyezmény érvénytelenségét konrétabban 
nem tárgyalja, a feljebb elemzett 1973-as szerződés 
végleg véget vetett a két nemzet Münchenről formált 
eltérő véleményéből fakadó nézeteltéréseknek.
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Völgyesi Levente

A  városi 
szabályrendeletekben  

megjelenő  
gazdaság-igazgatási

normák 
a 17- 18. században

A z újkori magyar városokról sokfajta nézőpontból 
születtek már tanulmányok, monográfiák. Jelen 
írás -  mint forrásközlés -  csupán ezt a képet sze

retné teljesebbé tenni azáltal, hogy a korszakban fellel
hető városi statútumok segítségével bemutatja, hogy a 
városvezetés minként igyekezett a város gazdasági 
ügyeit szabályozni, biztosítva minden polgár számára a 
tisztességes termelés és kereskedelem feltételeit. Az 
alábbiakban tehát a statutuális jogba nyerhetünk bete
kintést, amely az esetek jelentős részében tagadhatat
lanul a városi consuetudo írásbeli rögzítése, megerő
sítése, kihirdetése.

Céhes és a zza l rokon ügyek

A  szabad kereskedelem deklarálása, valamint a kama
rai rendszer bevezetése előtt a céhes rendszer 

határozta meg a vállalkozási, iparűzési és kereskedelmi 
szabályokat. Miután a városok adtak komolyabb 
lehetőséget a kézműves és kereskedő foglalkozások 
űzésére, ezért kiemelkedően fontos volt a városi pol
gárok számára a lokális gazdasági szabályozás. A céhes 
keret lehetőséget teremtett a szakmákon belüli szolida
ritásra, de alkalmas volt a kontárok kizárására és a kon

kurencia elnyomására is. Városainkban igen gyakran 
tárgya a rendeletalkotásnak a gazdasági igazgatásból és 
a tisztességes versenyből adódó konfliktusok rende
zése, most ezekből az esetekből ismerhetünk meg néhá
nyat, természetesen a teljesség igénye nélkül, de -  a 
városi jog szempontjából -  lényeges mozzanatok meg
ragadásával.

A városok gazdálkodásáról hű képet festenek a pénz
ügyi igazgatásnál leírtak, tekintettel arra. hogy a száma
dások alapján megfigyelhető az egyes városgazdálko
dási tevékenységek volumene és a kiadások, valamint a 
bevételek hovafordítása. A jelen fejezetben a városi 
polgárok gazdálkodása kerül terítékre, de nem közgaz
dasági szempontból, hanem a városi szabályozás olda
láról elemezve, ahol a jogalkotás segítségével igyekez
tek a jogellenesen eljáró gazdálkodókat megrendszabá- 
lyozni. A rendelkezésre álló források alapján könnyen 
belátható, hogy erre igen nagy szükség volt.

Marosvásárhely is védte a saját kereskedőit. Idegen 
kereskedők közvetlenül érintkezhettek a lakossággal, sza
badon adhattak, vehettek bármit. Viszont idegen emberek 
csak a városi kereskedőknek adhatták el a portékáikat, 
illetve vásárolhattak tőlük, idegen kereskedőktől nem. így 
a városnak mindegyik esetben haszna volt, hiszen mind a 
helyi lakosságot, mind a helyi kereskedőket előnyösebb 
helyzetbe hozta a városon belül.1

Hasonló szabály született Kolozsváron is: idegen 
kereskedő csak kolozsvári embernek adhatta el áruját, 
idegen embernek nem. Az országos vásárok ez alól ki
vételt jelentettek. Szerdán nyereségre (tehát továbbér
tékesítésre) senki sem vásárolhatott, mert akkor a vá- 
sárbírák elvették a terméket. Csütörtökön nyolc órától 
volt szabad a vásár, miután a zászlót kitűzték. A zászló 
közhelyen való kitűzése a vásár felszabadításának a jele 
volt, amelynek megtörténte előtt csak a városi polgárok 
vásárolhattak saját szükségletükre, de nem kereskedési 
célból, nyereségre.

A hentesek és mészárosok tehenet bármikor vásárol
hattak. Gyanítható azonban, hogy a városi tanács ezt 
úgy értette: csak feldolgozási célzattal vásárolhattak, 
nem pedig marhakereskedés céljából, amely mindig is 
nagy kísértés volt a hentesek, mészárosok számára.


