
19 Polgári jo g i Határozatok Tára. V. kötet, 745. szám (Budapest, Váci 
kir. orsz. fegyintézet könyvnyomdája, 1930, 83-84. p.)

20 Jogegységi tanács döntvénye
21 Polgári jo g i Határozatok Tára. VI. kötet, 871. szám (Budapest, Váci 

kir. orsz. fegyintézet könyvnyomdája, 1930,151-153. p.)
22 A m. kir. Curia polgári szakosztályainak 1899. évi december hó 15- 

én tartott teljes üléséről. In: A m. kir. Kúriának és a m. kir. Kúria pol
gári szakosztályainak az 1896-1902. években tartott teljes üléseiről 
készült jegyzőkönyvek, 317-322. p.

23 Jegyzőkönyv a m. kir. Curia polgári szakosztályainak 1900. évi január 
hó 19-én tartott hitelesítési teljes üléséről. In: A m. kir. Curia polgári 
szakosztályainak 1899. évi december hó 15-én tartott teljes üléséről. 
In: A m. kir. Kúriának és a m. kir. Kúria polgári szakosztályainak az 
1896-1902. években tartott teljes üléseiről készült jegyzőkönyvek 
Pctrik Ferenc: A magyar közigazgatási bíráskodás története. In: Az 
igazságszolgáltatás kihívásai a XXI. században. Tanulmánykötet Gás- 
párdy László professzor emlékére. Szerk. Harsági Viktória és Wopera 
Zsuzsa (Budapest, HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft., 2007,292. p.)

25 Stípta István: A magyar pénzügyi közigazgatási bíróság jellege és 
hatásköre (Az 1883. éviXLIII. te. tartalma és jelentősége) (Publica- 
tiones Universitatis Miskolciensis. Sectio Juridica et Politica Tomus

 ̂ XXIX/1., Miskolc, 2001, 89. p.)
26 4.556/1910. B. M. eln. számú körrendelet »A m. kir. közigazgatási 

bíróság döntvényei és elvi jelentőségű határozatai című gyűjtemé
nyes vállalat ajánlása (B e lü li  Közlöny. 1910. 52. 510-511. p.)

\ J V J C
történeti szemle'-

27 Pénzügyi Közlöny, 1896. május 24. (23. évf., 14. szám), 3 13-315. p.
28 Erdészeti Lapok. 52. é v f , 1913, V ili. fűzet, 363-364. p.
-9 A m. kir. közigazgatási bíróság adókra vonatkozó hatályos dönt

vényeinek. jogegységi megállapodásainak és elvi jelentőségű hatá
rozatainak gyűjteménye 1897-1932. Szerk. Sárfy Aladár, Voloszy- 
novich Zoltán, Nerád Béla, Lukits Ferenc, Molnár Sándor, Lengyel 
József (Budapest Fráter és Társai Könyvnyomda, 1932, 340? p )

30 Uo„ 142-143. p.
31 A kir. Kúria évnyitó ülése, Jogtudományi Közlöny. 1930/2. 18. o.
32 Almási Antal: Mit köszönhetnek a  bírák Grosschmidnak? (Jogtudo

mányi Közlöny, 1931. 26., 224. p.)
35 Grosschmid Béni: Magánjogi előadások -  Jogszabálytan (Buda

pest, Allienaeum Irodalmi és Nyomdai Társulat 1905,772. p.)
34 Ajudikatura egysége (Jogtudományi Közlöny, 1893.48.)
35 Gottl Ágost: A jogegység megóvása (Jogtudományi Közlöny, 1907. 

7 .,50 .p .)
36 Nagy Ferenc: A airia i döntvények kötelező ereje (Jogtudományi 

Közlöny, 1895. 38., 297. p.)
37 Doleschall Alfréd: Az 59. sz. büntetőjogi döntvény körül (Jogtudo

mányi Közlöny, 1915. 12., 141. p.)
18 Térfi Gyula: A döntvényhozás uj szabályozása (Jogtudományi Köz

löny, 1911.17., 150. p.)
39 Gottl: i. m., 52. p.

TANULMÁNY1 934. október 9-én Marseille-ben merénylet áldo
zata lett Sándor jugoszláv király és Louis Barthou 
francia külügyminiszter. A világ közvéleményét is 

mélyen megrázó eset kapcsán Magyarország a frank
hamisítási botránynak nevezett ügyet követően, nem is 
sokkal később, immár másodszor került kényes, nem
zetközi renoméját veszélyeztető helyzetbe. Jóllehet az 
ügy szálai meglehetősen messzire vezettek, és a sze
replők már a történet kezdetén tudták, hogy a felelős
ség kérdésében nem lehet(ne) egyedül Magyarországra 
mutatni, az ügy hátterének teljes feltárására, a felelősség 
tisztázására politikai megfontolásokból ekkor nem ke
rülhetett sor.

Az üggyel azonban mindenképpen kezdeni kellett vala
m it- mégiscsak egy királyról és egy nagyhatalom külügy
miniszteréről volt szó - ,  így került sor a népszövetségi el
járásra, melynek céljai között -  az eseményekre nagyobb 
befolyással bíró hatalmak intenciói szerint -  szerepelt 
Jugoszlávia megnyugtatása, valamint a felelősség lehe
tőség szerint minél inkább (kizárólag) Magyarországra 
való hárítása. Az események háttere, a szereplők poli
tikai motivációi, lehetőségei, valamint a népszövetségi 
eljárásban kicsúcsosodó konfliktus már kellő figyelmet 
kapott, s az eseménysor összefüggéseit megvilágító, fi
gyelemreméltó publikációk születtek. A marseille-i ügy 
kapcsán azonban nem szabad eltekinteni attól a ténytől, 
hogy a konfrontáció során a szembenálló felek legalább 
annyira éltek a jogi érvelés nyújtotta lehetőségekkel, 
mint a politikai argumentáció fegyverével. így talán in
dokoltnak látszik annak vizsgálata, hogy a magyar kor
mány milyen lépésekkel készült föl a várható konfliktus 
kezelésére, illetve mivel kívánta megalapozni az ügy so
rán elfoglalt állását.

Pálvölgyi Balázs

Az állam felelősségének 
nyomában.
A  m arse ille-i m erénylet (1934) jogi 
d im enzió inak érte lm ezése a m agyar 
korm ány szám ára  készült egykorú 
tanulm ányokban

I.

A magyar-jugoszláv viszony az őszi merénylet előtt sem 
volt éppen felhőtlennek nevezhető. A kettősbirtokosok 
speciális helyzete a két állam közötti súrlódások kiapad
hatatlan forrásává vált, amivel összekapcsolódott és to
vább súlyosodott az a tény, hogy a magyar kormányzat 
úgy vélte: a délszláv államon belüli, egyre éleződő ellen
tétek kihasználása, az ország destabilizálása akár előnyös 
is lehet Magyarország számára. Ezért már korábban fel
vették a kapcsolatot a Jugoszlávia döntően szerb vezeté
sével elégedetlen, leginkább horvát politikusokkal, pár
tokkal és szervezetekkel.1 Ezek között felbukkantak olyan 
szervezetek, amelyek a későbbiekben meghatározó szere
pet játszottak a marseille-i ügyben is: ilyen volt az usz- 
tasa, illetve a VRMO (Vansna Makedonska Revolutiona 
Organizacija; a francia sajtóban, illetve az egykorú ma-



gyár forrásokban is ORIM2) 
nevű macedón szervezet.3 
Az 1930-as évekre a horvát 
csoportok közül az usztasa 
maradt a magyar politikai 
körök legfontosabb kapcso
lata, s többek között a ma
gyar támogatásnak volt kö
szönhető az is, hogy a horvát 
emigránsok egyik célországa 
éppen Magyarország lett.
A horvát politikai emigrá
ció, ezen belül is az usztasa 
mozgalom támogatásának 
kérdése akkor vált fonto
sabbá, egyben kockázato
sabbá, amikor a mozgalom 
1933-ban, a korábbinál radi
kálisabb akciókra szánva el 
magát, robbantásos merény
letek végrehajtását kezdte el. 
így az a körülmény, hogy a 
magyar kormány pénzzel, 
magyar útlevél kiadásával, 
valamint a menedékhelyül 
szolgáló jankapusztai tábor 
létrehozásához nyújtott se
gítséggel támogatta a horvát 
usztasa mozgalmat is, egy
re nagyobb feszültségekhez 
vezetett a magyar-jugoszláv 
viszonyban.4

Az aktivizálódó szervezet 
célkeresztjébe került maga 
Sándor király is, de ekkor,
1933 decemberében még 
meghiúsult a Zágrábban vég
rehajtani tervezett merénylet.5 Az ügy azonban már ko
moly feszültségeket keltett. A jugoszláv kormány érdeklő
dése érezhetően a Magyarország területén működő horvát 
emigráns szervezetek felé fordult. Ebbe illeszkedett, hogy 
megjelent Jelka Pogorelecnek, a tábor vezetőjének koráb
bi szeretője által jegyzett, a jankapusztai táborban folyó 
tevékenységről szóló folytatásos beszámolója,6 amelynek 
terjesztésében -  olasz beszámolók szerint -  diákok és ka
tonatisztek is részt vettek,7 illetve ekkor kereste meg a ju
goszláv vezérkari főnök Hennyey Gusztáv belgrádi kato
nai attasét azzal az ajánlattal, hogy mi lenne, ha a magyar 
hatóságok egy éjszakára „behunynák a szemüket", és nem 
vennék észre, hogy jugoszláv akció folyik a jankapusztai 
tábor ellen.8

Az ekkorra kialakult helyzet arra sarkallta a magyar 
kormányt, hogy lépéseket tegyen a jankapusztai tábor 
megszüntetése érdekében. A következő év elejére elké
szült terv szerint megkezdődött felszámolása, és 1934 
tavaszára a legtöbb horvát emigráns elhagyta a tábort. 
A menekültek legnagyobb része Nagykanizsára került,9 
míg kisebb részük -  magyar útlevéllel -  Svájcba uta
zott.10

A horvát szervezettel kap
csolatos magyar intézke
désekre azonban nem csak 
a helyzet esetleges negatív 
nemzetközi megítélése okán 
került sor. A fentebb emlí
tett (általában magyar nem
zetiségű) kettősbirtokosokra 
is tekintettel kellett lennie a 
magyar kormányzatnak. így 
kapcsolódtak össze az uszta
sa mozgalmat érintő magyar 
lépések a kettösbirtokosok 
helyzetének rendezése érde
kében tett erőfeszítésekkel.

Az új határok meghúzása 
után számtalan gazda került 
olyan helyzetbe, hogy ketté
vágták a megművelt földte
rületet. Speciális megoldás 
kidolgozására volt szükség 
ahhoz, hogy számukra a ha
tárátkelés a lehetőségekhez 
képest legkevesebb nehéz
séggel járjon. Ezzel kap
csolatban a nagyhatalmak 
már a béketárgyalások során 
ajánlásokat tettek, megfogal
mazva a kettösbirtokosság 
intézményét az utódállamok 
számára. A helyzet rendezé
se ennek ellenére egyáltalán 
nem ment könnyen. Jóllehet 
már 1919-ben történt kísérlet 
arra, hogy helyi szinten ala
kítsák ki a kettősbirtokosok 
könnyített határátlépésének 

kereteit, ennek egyezményben történő rendezésére Ma
gyarország és Jugoszlávia között csak 1924-ben, illetve 
1926-ban került sor." Az 1926. évi egyezmény többek 
között lehetővé tette, hogy a kettösbirtokos a maga által 
megtermelt javakat vámmentesen vigye a határ másik ol
dalára, valamint meghatározta a határátlépéshez szüksé
ges okmányok típusait. E szerződés meghosszabbítására 
ugyan 1928-ban még sor került, de a következő esedékes 
hosszabbítás 1932-ben már nem történt meg, azt a jugo
szláv fél elutasította. Annak ellenére, hogy a kettősbirto
kosok helyzetének rendezése elvben mindkét állam érde
két szolgálta volna, hiszen kettősbirtokosok között mind 
magyar, mind pedig jugoszláv állampolgárok voltak, a 
jugoszláv kormány szándékai -  a magyar és jugoszláv vi
szonnyal együtt -  az 1930-as évekre gyökeresen megvál
toztak.12 Világossá vált, hogy a cél voltaképpen a kettös- 
birtokos-jelenség felszámolása. Ennek egyik oka többek 
között a horvát emigránsok fokozódó aktivitása volt, akik 
propagandaanyagokat teijesztettek, és erőszakos akció
kat hajtottak végre. A jugoszláv álláspont szerint ezekre 
az akciókra azért is kerülhetett sor, mert -  azon túl, hogy 
a magyar kormány menedéket nyújtott a horvát emigrán-

Sándor jugoszláv király és Louis Barlhou francia külügyminiszter 
röviddel a  merénylet előtt

A marseille-i merénylet

14



Jog
történeti s z e m le '—

Usztasa katonák a  jankapusztai kiképzötáborban. 
köztük yiado Chemozemski, a  marseille-i merénylő

Usztasa katonai övcsat

soknak a magyar-jugoszláv határ éppen a kettősbirto
kosok számára tett könnyítések miatt tűnt könnyebben 
átléphetnek.13 A jugoszláv lépések miatt a többségében 
magyar nemzetiségű kettösbirtokosok védelme érdekében 
a magyar kormány lépéskényszerbe került. Tehát egyrészt 
a több erőszakos akciót végrehajtó, illetve végrehajtani 
szándékozó emigránsok jelentette kockázat, másrészt az 
erre (is) adott jugoszláv válasz, azaz a kettösbirtokosok 
elleni fellépés miatt döntött úgy a magyar kormány, hogy 
felszámolja a jankapusztai tárbort.

Amikor egyértelművé vált, hogy a tábor felszámo
lására tett lépésekkel nem lehet a jugoszláv kormányt a 
kettösbirtokos-ügyben képviselt álláspontjának megvál
toztatására bírni, a magyar kormány a Nemzetek Szövet
ségéhez fordult. A magyar álláspont szerint a jugoszláv 
fél nem tartotta be szerződéses kötelezettségeit, hiszen a 
korábban megállapított határátkelők jó részét lezárta, míg 
a jugoszláv vélemény szerint a határ másik oldalán gyü
lekező horvát emigránsok erőszakos akciók elkövetésére 
készülnek, ami teljességgel indokolta a kemény lépése
ket.14 Jóllehet ez a fordulat váratlanul érte és megdöb
bentette a jugoszláv kormányzatot, annyi haszna minden
esetre volt, hogy a felek tárgyalásokat kezdtek, amelynek 
vége egy, a magyar fél számára voltaképpen előnyösnek 
mondható megállapodás-csomag lett.15 Hogy a felek szá
mára mennyire nyilvánvaló volt, hogy a kettősbirtokosok 
ügye összekapcsolódott a Magyarországon tevékenykedő

horvát emigráció sorsával, pontosabban inkább az usz
tasa mozgalommal, mi sem mutatja jobban, mint hogy a 
megállapodáshoz fűzött nem nyilvános jegyzőkönyvben 
a jugoszláv fél a magyarra bízta a horvát emigráció tevé
kenységének korlátozása érdekében megteendő intézke
déseket,16 míg a magyar fél a jugoszlávra bízta a (jellem
zően kettősbirtokosok mozgásához kapcsolódó) halálos 
kimenetelű határincidensek kezelését.17

Összességében tehát megállapítható, hogy a merényle
tet megelőző időszakban a magyar-jugoszláv viszonyt a 
sérelmek, a kölcsönös bizalmatlanság, ugyanakkor bizo
nyos értelemben a megoldáskeresés határozta meg.

II.

A merénylet után egyértelművé vált, hogy a felelősök ke
resése során Magyarországra irányulhat a figyelem, és -  
tekintettel az előzményekre -  az is világossá vált, hogy 
a kialakult helyzetben a konfrontáció egyik igen fontos 
síkját a jogi érvek összecsapása fogja képezni. A kormány 
éppen ezért a felkészülés során igénybe kívánta venni a 
kérdéses területtel foglalkozó szakértők munkáját is. így 
került sor annak a tanulmánycsomagnak az összeállításá
ra, amelynek megismerésével teljesebb képet kaphatunk 
a magyar kormánynak az eljárás során hangoztatott érvei 
alapjairól.18

Mivel jól kirajzolódott az is, hogy az ország felelős
ségének kérdése a politikai menekültek befogadásán túl a 
menekültek ellenőrzésével kapcsolatban mindenképpen, a 
terrorcselekmények támogatásával összefüggésben pedig 
valószínűsíthetően fel fog merülni, a szakértői anyag fo 
kérdései -  ennek megfelelően -  a menedékjog, a kiadatás
sal kapcsolatos kérdések és az állam más állam biztonsága

15



ellen elkövetett cselekményekkel kapcsolatos felelősségé
nek esetei voltak.

Szent-Istvány Béla A menedékjog kérdése (adalékok a 
nemzetközi jo g  elméletéből és gyakorlatából) című tanul
mányában leszögezte, hogy a befogadó állam kötelessége 
a politikai menekültek feletti ellenőrzés, és annak biztosí
tása, hogy a menekültek ne kövessenek el más állam biz
tonságát veszélyeztető bűncselekményeket, a menekül
teknek pedig kötelességük betartani a menedéket nyújtó 
állam rendelkezéseit, alkalmazkodni azokhoz a feltételek
hez, amelyeket a fogadó állam szab számukra.

Morlin Ervin A menedékjog kérdése (kiadatási jog  
szempontjából) című összefoglalójában arra a problémá
ra hívta föl a figyelmet, hogy a nemzetközi büntetőjog 
általánosan elfogadott elvei szerint a kiadatás intézmé
nyének alkalmazására -  több más feltétel mellett -  akkor 
kerül sor, ha a kérdéses cselekmény mind a megkereső, 
mind pedig a megkeresett állam joga szerint büntetendő. 
A politikai bűncselekmények esetében viszont általában 
államellenes cselekményekről van szó -  mivel az egyes 
államok büntetőjoga jellemzően csak a saját maguk ellen 
elkövetett cselekményeket szankcionálja így éppen ez 
a körülmény az, ami miatt a kiadatásra nem kerülhet sor. 
Morlin szerint ennek magyarázata lényegében a politikai 
meggyőződés szabadságának elismerése, azzal a meg
jegyzéssel, hogy az újabb kiadatási szerződések sok eset
ben kivételt tesznek az államfő személye elleni merény
letek, illetve néhány kommunista hátterű bűncselekmény 
esetében. Szent-Istványhoz hasonlóan Morlin is kiemelte: 
a menekültek kötelezettsége, hogy betartsák a fogadó ál
lam törvényeit. Az igazi probléma akkor jön elő, ha a poli
tikai menekült kiadatása több cselekmény miatt merül fel. 
Ha ugyanis olyan bűncselekményt is elkövetett az illető, 
mely mind a megkereső, mind pedig a megkeresett állam 
jogrendje szerint büntetendő, akkor nem tagadható meg a 
kiadatás, azzal a megszorítással, hogy a kiadó államnak 
elvileg megfelelő garanciákkal kell rendelkeznie arról, 
hogy a menekült politikai bűncselekményért való felelős
ségre vonására a megkereső államban sem kerül sor.

Szondy Viktor A politikai bűntettesek menedékjogának 
korlátozása államfők elleni merénylet esetén című mun
kájában a politikai bűncselekményeket három csoportba 
osztotta. Az elsőt azok a cselekmények alkotják, amelyek 
kizárólag az adott állam érdekeit sértik, azaz a bűncse
lekmény maga az állam személyisége ellen irányul. Ilyen 
bűncselekménynek nevezte a lázadást, a hűtlenséget, az 
izgatást és a felségsértés azon eseteit, amelyek nem sértik 
az élethez való jogot. Szondy álláspontja szerint pusztán 
politikai bűncselekményre hivatkozva nem köteles az ál
lam teljesíteni a kiadatási kérelmet, s a kiadatásnak akadá
lya továbbá az is, hogy általában egyik állam sem teljesít 
ilyen kérelmet olyan cselekményért, ami nála nem bün
tetendő. A második csoportba az olyan állami és egyben 
magánérdekeket is sértő (vegyes) cselekményeket helyez
te, mint amilyen a királygyilkosság is volt, amely tulaj
donképpen a politikai bűncselekmények sorában első he
lyen szereplő cselekmény. A szerző hivatkozott a 19. sz. 
második felének liberális megközelítésére, mely szerint 
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politikai bűncselekményekkel kapcsolatosan elkövetett 
közönséges bűncselekmények elkövetői számára is lehet
séges a menedékjog biztosítása, azaz a kiadatás vissza
utasítása. A kiadatási szerződések tételes vizsgálatára ala
pozva kifejtette, hogy ezekben -  a belga kiadatási törvény 
hatására -  a szerződő felek általában rögzítik, hogy politi
kai vonatkozású bűncselekmények elkövetésével kapcso
latban nem kerülhet sor kiadatásra. Felhívta a figyelmet 
arra, hogy a menedékjoggal, illetve a kiadatás kérdésével 
kapcsolatban kialakult irányzatok közötti első komolyabb 
összeütközés éppen egy uralkodót érintő merénylet kap
csán került sor: a 111. Napóleon ellen 1854-ben elkövetett 
(sikertelen) merénylet elkövetője kiadatásának kérdésében 
a megkeresett belga hatóságok nem tudtak egységes állás
pontot képviselni. Éppen ezért az eseményekre reflektáló 
1856-os francia szabályozás kimondta, hogy az államfö 
élete ellen elkövetett cselekményeket nem lehet sem po
litikai, sem azzal kapcsolatos bűncselekménynek tekinte
ni. A felségmerényleti záradék megoldása ennek ellenére 
aggályosnak tűnhet, hiszen könnyen belátható, hogy egy 
államfö elleni merénylet legalábbis vegyes kategóriájú 
cselekmény. Az 1889-es olasz btk. liberális rendszere ki
zárta mind a kiadatás politikai címen való engedélyezését, 
mind pedig azt, hogy idegen állampolgárok külföldön el
követett cselekményeivel kapcsolatban olasz bíróság hoz
zon ítéletet, ugyanakkor külön szabályozta azt az esetet, 
ha külföldi uralkodót valaki Olaszország területén öl meg. 
Megjegyezte, hogy az 1930-as olasz btk. rendszere már 
nem a liberális hagyományokon nyugszik, s engedélyezi a 
kiadatást ezekben az esetekben, csak az események idején 
a kapcsolódó egyezmények megkötésére még nem került 
sor, a hatályos francia szabályozásban pedig nem szerepel 
a felségmerénylet-záradék. Sándor jugoszláv király Fran
ciaországban történt meggyilkolása kapcsán kijelentette, 
hogy nemzetközi jogi szempontból ez azért különösen ér
dekes, mert ekkor történt meg először az, hogy egy állam 
uralkodójának meggyilkolására külföldön került sor. Ami 
pedig a kiadatás kérdését illeti, a megoldásban szerepet 
játszik az a tényező is, hogy sem a kiadatást kérő, sem 
a megkeresett állam büntetőjoga nem ismeri az államfő/ 
uralkodó megölésének külön szabályozott tényállását, így 
lényegében mindkét állam joga alapján „egyszerű” em
berölésről beszélünk.

A szakértői anyagok által megválaszolni hivatott kö
vetkező kérdés az volt, hogy egy állam felelös-e magán- 
személyek által, saját területén, más állam biztonsága 
ellen elkövetett cselekményekért. Szent-Istvány Béla ta
nulmányában kiemelte, hogy az idegen államok személyi
sége és biztonsága elleni cselekmények körülírása meg
lehetősen elasztikusnak tekinthető, hiányoznak a pontos 
definíciók, valamint az, hogy a nemzeti büntetőjogban 
szankcionált cselekmények között nem szerepelnek az 
idegen államok ellen elkövetett cselekmények, azaz az 
államok általában nem védik idegen államok személyisé
gét. Mégis, az 1871-es német btk., illetve az ezzel ana
lóg újabb német btk.-javaslat büntetendőnek minősíti 
azokat a német területen idegen államok ellen elkövetett 
cselekményeket, amelyek Németország ellen elkövetve 
a hűtlenség tényállását valósították volna meg. A német



szabályozás büntetni rendeli -  viszonosság mellett -  az 
előkészületet, a kísérletet, a nyilvános felhívást és a cse
lekmény elkövetésére szövetkezést is. A francia és a bel
ga szabályozás kapcsán megjegyezte, hogy míg a német 
megoldás a német állam érdekét közvetlenül nem jeleníti 
meg a jogszabályban, a francia és belga szabályozásban a 
fenti cselekmények szankcionálása függ attól, hogy annak 
milyen hatása van a saját állam biztonságára. Ha tehát az 
adott cselekmény következtében fennáll annak a veszélye, 
hogy az államot katonai támadás, vagy más represszália 
érné, akkor abban az esetben büntetni rendeli a törvény 
az adott cselekményt. Szent-Istvány megemlítette, hogy 
az államok többsége nem rendezte a kérdést, bár felsorolt 
néhány európai államot, amelyek éppen a marseille-i ügy 
előtti időszakban tettek lépéseket a büntető jogszabályok 
módosítása érdekében (Svájc, Ausztria, Görögország, 
Csehszlovákia). Végül ismertette a jugoszláv megoldást, 
amely az idegen állam ellen külföldön elkövetett cselek
ményeket is szankcionálja -  hangsúlyos pólust képezve a 
vizsgált csoportban.

A kérdéses cselekmények kezelésének rendezése te
hát jellemzően nemzetközi szerződésekre maradt volna, 
de a marseille-i merényletig viszonylag kevés egyezmény 
megkötésére került sor. Ezek között megemlítendők a kö
zép-amerikai államok által Washingtonban, 1923. február 
7-én aláírt barátsági szerződés, illetve a Szovjetunió és a 
szomszédos államok között létrejött szerződések. Mind
ezzel kapcsolatban felmerülő kérdés, hogy vajon köteles
sége-e egy adott államnak egy másik állam érdekeinek 
védelme, melyre Szent-lstvány határozott nemmel felel, 
megerősítve, hogy a szokásjog nem írja elő idegen álla
mok személyiségének tágabb körű büntetőjogi védelmét. 
Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy külföldi álla
mok biztonsága elleni cselekmények kriminalizálásának 
kérdése népszövetségi keretek között, illetve a leszerelési 
konferencián is felmerült; a konferencia „désarmement 
morál” cím alatti kérdéskomplexumába -  főképp Vespa- 
sian Pella román tudós munkája nyomán -  a fenti kérdés 
is bekerült. Ebben az 1933-as tervezetben a felek az ide
gen államok elleni cselekmények, illetve az ilyen cselek
mények előkészületi cselekményeivel szembeni fellépést 
vállalták volna. E megoldás jogi alapját tulajdonképpen a 
Nemzetek Szövetségének Egyezségokmánya szolgáltatta 
volna, hiszen ebben nyert megfogalmazást a nemzetkö
zi szolidaritásból következő rendelkezés, amely szerint 
az államok kötelesek kölcsönösen respektálni és a külső 
támadásokkal szemben fenntartani a tagállamok területi 
integritását és politikai függetlenségét. Ezt a javaslatot ak
kor a magyar delegátus nem fogadta el, mondván, hogy 
erre vonatkozó rendelkezések csupán elszórtan találhatók 
az európai büntető törvénykönyvekben, így ennek minden 
tagállam számára kötelezővé tétele nem indokolt. Akkor 
ehhez az állásponthoz csatlakoztak a német és az olasz 
delegátusok is, és a fenti témában, 1933 nyarán tartott 
tárcaközi egyeztetésen is kifejtették a felmerült kérdése
ket. Ennek nyomán végül a magyar delegáció pusztán a 
viszonosság alapján álló rendezés megoldását képviselte. 
Az egész tervezettel kapcsolatban Szent-lstvány kifejtette, 
hogy még ha bizonyos esetekben előnyös is lehet Magyar-
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ország számára egy ilyen szabályozás kidolgozása, ösz- 
szességében csökkenti az ország mozgásterét, s így lénye
gében a versailles-i rendszer megszilárdításának eszköze, 
ami viszont már ellentétes az ország érdekeivel. A szak
értő végül az állami felelősség kérdésével és terjedelmével 
foglalkozott. Álláspontja szerint a marseille-i merénylettel 
kapcsolatban két eset merülhet fel, az állam (szervei) által 
a merénylet elkövetéséhez nyújtott segítség esete, illetve 
az állam szervei által tanúsított megfelelő gondosság hi
ánya.

A felelősség kérdése kapcsán Szondy Viktor Az álla
mok felelőssége saját területükön elkövetett vagy ott elő
készített bűncselekményekért című összefoglalójában 
Szent-Istványhoz hasonlóan kijelentette, hogy a nemzet
közi jog nem ismer olyan általános tételt, amely megálla
pítaná az államok felelősségét saját területükön elkövetett 
bűncselekményekkel kapcsolatban. Az általános jogelvek 
szerint mind a belföldi, mind pedig a külföldi állampol
gárok azonos büntetőjogi védelmének azonos elvi alapon 
kell állnia. Utalt arra, hogy kivételes esetekben előfor
dulhat, hogy idegen államok személyisége, azok területi 
integritása, államszervezete, alkotmánya büntetőjogi vé
delemben részesül. Erre példaképpen szintén az 1930-as 
olasz szabályozásra hivatkozott, amely büntetni rendelte 
az idegen államfők, illetve diplomáciai képviselők ellen 
elkövetett bűncselekményeket, de csak abban az eset
ben, ha a bűncselekményre Olaszországban került sor. 
Külföldön elkövetett cselekmények esetében még ak
kor sem, ha az elkövető olasz, hiszen ebben az esetben 
a felelősség az elkövetés helye szerinti államé. A német 
megoldás külön kezeli az idegen állampolgárok és a né
met honosok által elkövetett cselekményeket, úgy, hogy 
német állampolgárok esetében a külföldön, idegen állam 
ellen elkövetett cselekményeket is büntetni rendeli. Arra 
a kérdésre, hogy egy állam felelősséggel tartozik-e kül
földiek által külföldön, idegen állam ellen elkövetett cse
lekményekért, határozott nemmel felelt, azzal, hogy erre 
még abban az esetben sem kerülhet sor, ha az elkövetők az 
adott állam területéről éppen a bűncselekmény elköveté
se érdekében távoztak. További probléma, hogyan alakul 
az állam felelősségének kérdése abban az esetben, amikor 
külföldi állampolgárok külföldön elkövetendő bűncselek
mény céljából szövetkeznek, és előkészületi cselekmé
nyeket valósítanak meg az adott állam területén, miként 
az Magyarország esetében is felmerült a marseille-i me
rénylettel kapcsolatban. Mivel előkészületi cselekmények 
üldözésére nemzetközi kötelezettség nincs, részben ezért 
került sor a nő- és gyermekkereskedelemmel kapcsolatos 
egyezmények megkötésére. Ezekben az esetekben ugyan
is a bűncselekmény elkövetése legalább két államhoz kap
csolódik, így annak elkerülésére, hogy a bűncselekmény 
másik államban történt elkövetésére való hivatkozással ne 
maradjanak büntetlenül ezek a cselekmények, szükséges
sé vált a kérdés rendezése.

Hasonlóképpen Szent-lstványhoz, Szondy szerint az 
állam felelősségének felvetése a fenti esetekben alapvető
en a világháborúban győztes hatalmak érdekeit szolgálja, 
amitől például Franciaország közvetlen politikai előnyö
ket is várt, így a gyakorlatban felmerült ügyekben kizá- _



rólag kisebb államokkal szemben került szóba a felelős
ség ilyen módon történő megközelitése. Szondy az állami 
felelősség felmerülésének problematikáját olyan esetek 
ismertetésével igyekezett jobban érthetővé tenni, melye
ket összességében nehéz párhuzamba állítani a marseil- 
le-i merénylettel kapcsolatban Magyarországgal szemben 
felvetett vádakkal, hiszen a hivatkozott ügyekben szinte 
kivétel nélkül azzal az állammal szemben került sor a fe
lelősség kérdésének felvetésére, melynek a területén a 
bűncselekményt elkövették. Egyetlen olyan példa, mely 
értékelhető az 1934-es eset kapcsán, az az 1914-es szara
jevói merénylet, amelyben egy külföldi állam felelősségé
nek kérdése egy nem a saját területén elkövetett bűncse
lekmény kapcsán merült föl. Szondy hozzáfűzte, hogy az 
állami felelősség kérdése az Institut de droit International 
által kidolgozott 1927-es tervezetben is csak olyan mó
don szerepel, hogy az állam csak abban az esetben felel a 
magánszemélyek, és nem a saját hivatalos közegei által el
követett bűncselekményekért, ha egyébként elmulasztotta 
megtenni azokat az intézkedéseket, amelyek az adott kö
rülmények között általában elvárhatóak. Tehát sem ebben, 
sem pedig a hasonló megoldást bemutató, az 1930-as há
gai nemzetközi jogi konferencián kidolgozott tervezetben 
nem szerepel olyan megoldás, amely alapján egy állam 
felelős lenne nem saját állampolgára által külföldön elkö
vetett cselekményért.

III.
A szakértői anyagokon kívül Hory András készített Ká
nya Kálmán számára egy átfogóbb, alapvetően a politi
kai helyzetet elemző felkészítő anyagot a marseille-i ügy
ről.19 Az 1934. november 4-i keltezésű anyagban Hory a 
kialakult helyzetet minél teljesebben kívánta bemutatni, 
felhasználva természetesen a korábban készült, alapve
tően a jogi helyzetet tisztázni kívánó szakértői munkákat. 
Hory rámutatott arra, ami már a vizsgálati anyagokból is 
nyilvánvalóvá vált, hogy Olaszországnak legalább any- 
nyi köze van az ügyhöz és annak megoldásához, mint 
Magyarországnak. Mivel azonban éppen a Párizs és 
Róma közötti közeledés volt terítéken, az olasz felelős
ség tisztázása és megállapítása akkor sem volt várható az 
ügyben, ha egyébként az usztasa mozgalom támogatása 
okán Olaszország felelősségének felvetése sokkal inkább 
indokolt lenne, mint Magyarországé. Mivel a rendelke
zésre álló információk alapján -  azaz annak ismeretében, 
hogy a merénylő nem járt Magyarországon, valamint an
nak tudatában, hogy nem bizonyítható, hogy a magyar 
hatóságok tömegesen adtak volna ki hamis adatokat tar
talmazó magyar útleveleket -  a Magyarországgal szem
beni felelősség kérdését leginkább csak a jankapusztai 
horvát menekülttábor ellenőrzésével, illetve annak kése
delmes felszámolásával kapcsolatban lehet felvetni, arra 
az álláspontra helyezkedett, hogy a leginkább megfelelő 
útnak az ügy Népszövetség útján való tisztázása látszik. 
Hory a magyar felelősség esetleges megállapítása okán 
felmerülő kérdésekkel kapcsolatban leszögezte, hogy a 

_  horvát emigráció ellenőrzése, illetve esetleges akcióikról 
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való magyar információszerzés többek között a horvátok 
állandó mozgása, titoktartása miatt is nehézségekbe ütkö
zött. Mi több, a horvát emigráció kissé konspiratív műkö
dését tulajdonképpen a szerb csetnikektől való félelem 
váltotta ki, tehát voltaképpen felmerül, hogy a merénylet 
valódi oka a délszláv állam belső feszültségeiben kere
sendő.

IV.
Az előkészítő tanulmányokban a szakértők által felvázolt 
problémakör nem ekkor került a jogtudomány, illetve a 
politika látóterébe. Mind a politikai bűncselekmények 
meghatározásának, kezelésének kérdése, az ehhez kap
csolódó kiadatási megoldások kidolgozása, mind pedig az 
állami felelősség kérdése olyan érzékeny pontokat érin
tett, amelyek szoros összefüggésben álltak a szuverenitás, 
ezen belül a büntető hatalom és az állam mint nemzetközi 
szereplő pozíciójával és működésével.20

A modem kiadatási jog, ezzel együtt a politikai me
nedékjog kereteinek a 19. század első felében kezdődött 
kialakulását21 a fenti anyagok célratörően összefoglalták. 
A kiadatási szempontok megjelenése a szakértői anyagok
ban érthető, hiszen a magyar területre menekült horvátok 
esetében a magyar dokumentumokban következetesnek 
látszik a politikai menekültek kifejezés használata, és a ju
goszláv kormányzat részéről is érkeztek kiadatási megke
resések. Az pedig, hogy ezek milyen eredménnyel jártak, 
egyértelműen politikai döntésektől függött.

Mivel mind a magyar, mind az osztrák, mind pedig az 
olasz táborokban tartózkodó menekültekkel kapcsolat
ban jogosan felmerülhetett, hogy Jugoszláviára káros te
vékenységet folytatnak, hiszen közülük sokan éppen a 
jugoszláv állammal szemben végrehajtott cselekmények 
miatt kerestek menedéket az országban, a probléma má
sik elemét a menekültek tevékenysége, illetve annak 
tisztázása képezte, hogy a kifogásolt tevékenységhez a 
befogadó állam, azaz ebben az esetben Magyarország 
nyújtott-e segítséget. A különböző szórólapok szerkesz
tésétől erőszakosabb akciók tervezéséig, azokra történő 
felkészülésig sok mindennel foglalkoztak ezen közpon
tok lakói. Ilyen jellegű tevékenységet a befogadó állam 
hatóságainak tudta nélkül végezni igen nehéz (ugyanak
kor nem lehetetlen), amivel a jugoszláv kormányzat is 
teljesen tisztában volt.22 Várható, logikus lépés a felelős
ség kérdésének felvetése mind a marseille-i merényletet 
megelőző erőszakos akciók kapcsán, mind pedig a király
gyilkosságot követően.

Az állami felelősség kérdésköre, megállapításának le
hetősége és esetei az előző problémakör megoldásaihoz 
viszonyítva sokkal kevésbé voltak kidolgozottak. Igaz, 
hogy már az 1. világháborút megelőzően -  a hadviselést 
érintő egyezmények kapcsán -  foglalkozni kezdtek ezzel 
a problémával, és vita folyt a nemzetközi büntetőjog lét- 
jogosultságáról, a szankciók kérdéséről,23 illetve az eset
leges eljáró fórumról, de olyan átfogó szabályrendszer 
kidolgozására, mely megnyugtató módon rendezte volna 
az állami felelősség kérdését a marseille-i esethez hason



latos ügyekben, nem került sor.-1 * * 4 5 6 A jugoszláv dokumentu
mokban is megjelenő azon problémára, melynek lényege, 
hogy a menekültek befogadásával a magyar kormány tu
lajdonképpen lehetővé tette, hogy területéről támadásokat 
intézzenek jugoszláv állami szervek ellen, már találunk 
utalásokat a korszak munkáiban.25

Mindezekre tekintettel a merénylet nyomán kialakult 
helyzetben helyénvalónak látszott, hogy a szakértői 
anyagok kellő figyelmet fordítottak a tárgyalt problé
mákra. Ugyanakkor világossá vált az is, hogy talán csak 
a kiadatás szempontjából válhat lehetségessé a helyzet 
kellően alapos tisztázása. A menekülteknek nyújtott 
magyar támogatás és a merénylet közötti összefüggés

körülményeinek feltárására, és ennek egzakt leírására -  
függetlenül a magyar szándékoktól -  sokkal kevesebb 
esély kínálkozik.

Mint azt az események igazolták, az ügy rendezésében 
végül a politikai szempontok sokkal fontosabbnak bizo
nyultak a jogi érveknél. Ahogy várható volt az is, hogy a 
Nemzetek Szövetsége előtt folyó eljárás célja a felelősség 
tisztázása helyett a mindenki számára elfogadható meg
oldás kialakítása lett. Ebben pedig a jogi érvelés mellett/ 
helyett a nagyhatalmak szándékainak sokkal nagyobb sze
repe volt, mint ahogy abban is, hogy a megoldást végül 
lényegében a Szent-lstvány Béla által is fölvázolt lehető
ségek egyikében találták meg.

Pálvölgyi, Balázs

Auf den Spuren dér Staatshaftung. Die Deutung dér rechtlichen Aspekte des Attentats von Marseille (1934) 
in den flir die ungarische Regierung angefertigten zeitgenössischen Studien
(Zusammenfassung)

lm Jahre 1934 fielen in Marseille dér jugoslawische Ké
nig Alexander und dér französische AuBenminister Louis 
Barthou einem Attentat zum Opfer. Bei dér Untersuchung 
dér Umstande des Vorfalls wurde bekannt, dass die Perso- 
nen, die an dér Planung und Durchführung des Attentats 
beteiligt waren, in Verbindung unter anderem zu dér auch 
von Ungam unterstützten Ustascha-Bewegung standén. 
Die wegen den von Ungam aufgenommenen kroatischen 
Flüchtlingen, darunter den Mitglieder dér Ustascha, sowie 
wegen dér ungeordnete Lage dér so genannten Doppelbe- 
sitzer bereits nicht problemiose ungarisch-jugoslawische 
Beziehungen kühlten sich weiter ab, und es war zu erwar-

ten, dass es zűr Feststellung dér Verantwortung des Landes 
kommt. Obwohl die ungarische Regierung die Anschuldi- 
gung, zűr Durchführung des Attentats Beihilfe geleistet 
zu habén, stets dementiert hat, die bei dér Untersuchung 
ermittelten Tatsachen bedurften jedoch eine Erklárung. 
Bei dér Vorbereitung an die Folgen -  vor allém an das 
Verfahren vor dem Völkerbund -  bildete die ungarische 
Regierung den auch beim Verfahren in Genf vertretenen 
Standpunt aus, dér die Verantwortung des Landes ablehn- 
te, anhand dér in dem Aufsatz vorgestellten von Experten 
vorgelegten Unterlagen, die die Fragen dér Auslieferung 
und dér Staatshaftung untersuchten.
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Schweitzer Gábor

A professzor-mecénás -  
Molnár Kálmán 

tudományos pályatételei

I  elkes és lelkesíteni tudó professzor volt ”, emlékezett
I  Molnár Kálmánra egri, majd pécsi tanártársa. Óriás 

„ ^ N án d o r.1 Molnár Kálmán (1881-1961), az egri ér
seki jogakadémia, majd a pécsi tudományegyetem közjo
gász professzoraként korának azon tanáregyéniségei közé 
tartozott, akik tudományos és oktatói meggyőződésük ér
vényesítése, illetve megvalósítása érdekében nem riadtak 
vissza az anyagi áldozatvállalástól sem. A tehetséges hall
gatók erkölcsi és anyagi támogatását, a jogtanári utánpót
lás kinevelését, valamint egyes tudományos kérdéseknek 

_ a  szélesebb szakmai nyilvánosság bevonásával történő 
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feldolgozását, illetve a feldolgozás támogatását Molnár 
professzor hosszú pályafutása során igyekezett szem előtt 
tartani.

I. Egyetemi pályatételek
Ezek a megfontolások játszottak szerepet abban, hogy a 
joghallgatók tudományos érdeklődésének a felkeltése cél
jából saját forrásból honorált tudományos pályatételeket 
tűzzön ki. A legkorábbi pályatétel kiírására még Egerben 
került sor,I 2 utóbb ez a törekvés a Pécsett töltött évtizedek 
során bontakozott ki. Pécsett elsőként 1926 decemberé
ben, „A szent korona tanának kifejlődése és jelentősége 
közjogunkban ” címen, egy érdeklődéséhez régóta közel 
álló téma kidolgozására ajánlott fel pályadíjként egymil
lió koronát.3 A következő évben 100 pengőt ajánlott fel 
„A bíróságok jogalkotása" című pályatételre beérkező 
„viszonylag” legjobb dolgozat szerzőjének.4 A jelek sze
rint Molnár Kálmánt nem elégítette ki, hogy kizárólag a 
saját tanszakával, a magyar közjoggal összefüggő pálya


