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1. lehetővé kell, hogy tegye azt, miszerint szakértők a találmány tár
gyát a leírás alapján minden kiegészítés nélkül előállíthassák. ”

12 Kelemen érvelése szerint „ az »előállítás« kritériuma különben is oly 
rugalmas, ellenőrizhetetlen és annyira függ a szakértő szakértelmé
től, hogy azt ily fontos kérdés alapvető momentumául elfogadni nem 
lehet" lásd bővebben: Kelemen Manó István: A találmányi szaba
dalmakról szóló 1895. évi XXXVII. törvénycikk revisiója (Kiadja az 
Országos Iparegyesület. Hungária Könyvnyomda nyomása, Buda
pest, 1905, 55. p.)

13 „Afelszólalás két példányban és indokolva a Szabadalmi Hivatalnál 
nyújtandó be és csak a következő állításokra alapítható:
1. hogy a találmány a jelen törvény 1-3. §-ai értelmében nem sza

badalmazható; ”
14 „A szabadalom megsemmisítendő és ehhez képest ugy tekintendő, 

mintha meg sem adatott volna:
1. ha a szabadalom tárgya szabadalmazásra alkalmatlan volt

(1- 3. § );”
15 Ladoméri Szmertnik István: A „ szabadalmazható új találmány ” és a 

„szakértő” (Szabadalmi Közlöny, 1938. 2., 24. p.)
16 MNL K 603 1974. cs. T.4079/1928; 194. cs C. 3738/1928; 1196. cs 

M. 8023/1930; 2195 cs. Z. 1821/1938; 407. cs. F. 4847/1926; 1211. 
cs. M. 8915/1930; 401. cs. F. 5894/1931;821. cs. I. 2912/1931; 114. 
cs. B. 13711/1937

17 MNL K 603 687. cs. H. 7638 /1926
18 MNL K 603 1697. cs. S. 11910/1926; 209. cs. C. 4656/1937
19 Kósa Zsigmond: A magyar szabadalmi törvény magyarázata: függe

lékben a Nemzetközi Unióra vonatkozó, -Ausztriával, a Német Bi
rodalommal, Spanyolországgal kötött nemzetközi szerződésekkel és 
végrehajtási rendeletekkel (Budapest, 1911, 52. p.)

20 Szakolczai Árpád: Újdonság a kereskedésről és a szabadalmi jogról 
(Budapest, Franklin-Társulat, 1898, 13. p.): Rosenthal és Appelli- 
nes: Gyakorlatbavétel alatt a találmány mindenféle alkalmazását és 
használatát érteni kell. Gareis: Gyakorlatbavétel a találmány hasz
nos használatbavételét jelenti. Robolszky: A praktikus értékesítés áll 
a gyakorlatbavétel középpontjában.

21 Uo.
22 Kósa Zsigmond: i. m., 1911, 52. p.
23 MOL K 603 1906. cs. Sch 4228/1926; 1574. cs. R. 6144/1933
24 Hoff György: Szabadalmi jog  (Az Iparjogvédelmi Egyesület kiad

mánya, Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda R.-T. Pé
csett, 1939, 91. p.)

25 MOL K 603 1906. cs. Sch 4228/1926; 1574. cs. R. 6144/1933;
26 MOL K 603 2191. cs. Z. 1610/1930

27 Vö.: Hoff György: i. m., 1939, 91-93. p.
28 Az 1892. év február hó 18-ára meghirdetett Országgyűlés Képvise

lőházának Irományai XXIII. kötet, 741. szám (Pesti-Könyvnyomda 
Részvénytársaság, Budapest, 1894, 92. p.); MNL K 603 359. cs. E. 
4725/1937

29 Jámbor Gyula: Az újdonság fogalma a szabadalmi jogban (Buda
pest, 1894, 4. p.); Török László: A Találmányi szabadalom (Rényi 
Károly kiadása, Budapest, 1913, 71. p.)

30 Az 1892. év február hó 18-ára meghirdetett Országgyűlés Képvise
lőházának Irományai XXIII. kötet, 741. szám (Pesti-Könyvnyomda 
Részvénytársaság, Budapest, 1894, 28. p.)

31 Vásárhelyi László: Szabadalmi törvény és a chemiai ipar (Szaba
dalmi Közlöny, 1929. 8., 155. p.); Deutsch Izidór: A szabadalmi 
törvényjavaslat (Magyar jogászegyleti értekezések, 105. 11. köt. 
5. füzet, Budapest, 1895, 20. p.); Jámbor Gyula: i. m., 1894, 4. p.; 
Kelemen Manó István: i. m., 36. p.); Lévy Béla: A magyar szaba
dalmijog rendszere (Budapest, 1898, 35. p.); Török László: i. m., 
1913, 71. p.

32 Ebben az esetben a találmányi szint el nem érése az újdonsághiány
ból fakadt.

33 MNL K 603 577. cs. G. 6353/1929
34 A végrehajtási rendelet 1. §-a értelmében „A megoldást akkor kell 

nyilvánosságra jutottnak tekinteni, ha az bárki számára hozzáférhe
tővé vált (pl. nyomtatványi közzététel, vagy nyilvános gyakorlatba
vétel révén) ”

35 Busse, Rudolf: Procedure andPractice in the German Patent Office 
(Journal of the Patent Office Society, Vol. 38, Issue 10, October 
1956, 683. p.)

36 Hallman, Urlich: New German Patent Examining Procedure (Jour
nal of the Patent Office Society, Vol. 51, Issue 1, January-February 
1969, 6. p.)

37 Vö. Michaels Peter: British Patents Act o f 1977 (International 
Lawyer, Vol. 13, Issue 4, 1979, 667-680. p.)

38 Vö. Beier, Friedrich-Karl : European Patent System  (Vanderbilt 
Journal o f Transnational Law, Vol. 14, Issue 1, Winter 1981, 
8-9. p.)

39 1 99 5. évi XXXIII. tv. 2. § (2) bekezdése; A hatályos szabályozás ér
telmezéséről lásd bővebben Csécsy György: A szellemi alkotások 
joga (Novotni Kiadó, Miskolc, 2007, 94. p.); Lontai Endre-Falidi 
Gábor-Gyertyánfy Péter-Vékás Gusztáv: Szellemi alkotások joga 
(Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2008, 196. p.); Tattay Leven- 
te-Pinitz György-Pogácsás Anett: Szellemi alkotások joga  (Szent 
István Társulat, Budapest, 2011, 253-254. p.).

Immár harminchat éve, hogy a Szent Korona visszake
rült Magyarországra, miután a II. világháború alatt ame
rikai kézre került, és az Amerikai Egyesült Államok te

rületén őrizték. A Szent Korona e külföldi tartózkodása az 
első pillanattól fogva egy kalandos, szinte bizarr történet 
volt. 1978-as visszaadása hosszas politikai, diplomáciai 
tárgyalások eredményeként született, viszont számos jogi 
kérdést és kételyt is feltárt.

E lőzm én yek ’

A koronaőrök 1944-ben, még Horthy Miklós kormányzó 
idejében, elrejtették a Szent Koronát Veszprémben. Ott 
nem sokáig őrizték, mivel a nyilas hatalomátvétel után, 
november 4-én Szálasi Ferenc a Szent Koronára kívánta

Rajkóvá, Marta

A Szent Korona 
Amerikában
letenni a nemzetvezetői esküt. A Szent Korona és a koro
názási ékszerek ezután egy ideig Kőszegen és Velemben 
voltak elhelyezve, majd 1945 tavaszán felgyorsultak az 
események. A koronaőrök Pajtás Ernő ezredes vezetésé
vel kivitték a koronázási ékszereket az országból. 1945 
áprilisában az ausztriai Mattsee nevű községbe érkeztek.
A Szent Jobbot és a koronázási palástot a mattseei apát
ságban helyezték el. A koronát, a jogart és az országalmát 
kivették a ládából, majd egy üres benzineshordóba tették,
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A Koronaőrség a koronázási jelvényekkel 1938-ban

és április 26-án éjjel elásták Mattsee közelében. Az ere
deti ládában most már csak a koronázási kard maradt. 
(A Szent Jobbot, a Koronával ellentétben, az amerikai el
nök és a Vatikán beleegyezésével még 1945-ben sikerült 
visszajuttatni Magyarországra, így az augusztus 20-ai 
ünnepséget az ereklye jelenlétében tarthatták meg.) Paj
tás ezredes és csapata ezután a ládával továbbhaladt Zell- 
hof felé a Svájcba vezető úton. Itt viszont útjukat szeg
te az amerikai hadsereg 7. alakulata. A csapatot George 
Granville2 hadnagy fogta el. Pajtás elmondta neki, hogy 
egy nagy jelentőségű kincs van náluk, amit őrizniük 
kell. A koronaőrök ezután saját járművükön követhették 
a hadnagyot Augsburgba, a 7. hadsereg katonai hírszerző 
központjába. Ott Pajtás elárulta Paul Kubala őrnagynak, 
hogy az őrzött kincs maga a Szent Korona és a korona
ékszerek. A ládát május 7-én átadták az amerikaiaknak, 
amiről Kubala őrnagy egy igazolást állított ki Pajtásnak: 
„Alulírott igazolom, hogy a mai napon egy ismeretlen 
tartalmú lezárt ládát Pajtás Ernő ezredestől átvettem.”3 
Az amerikaiak rögtön értesítették Truman elnököt és Ei- 
senhower tábornokot, hogy náluk van a magyar Szent 
Korona, holott még ki sem nyitották a ládát, és nem győ
ződtek meg a tartalmáról! A kulcsot ugyanis csak később 
szerezték meg, és a ládát addig nem akarták erőszakkal 
feltörni. Amikor 1945 júliusában végre kinyitották, meg-
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lepve tapasztalták, hogy csak a kard van benne. Ekkor 
Pajtás kénytelen volt elárulni a Szent Korona mattsee-i 
rejtekhelyét, amely terület viszont már a 3. amerikai had
sereg hatáskörébe tartozott. Ez elég kínos volt Kubalá- 
éknak, főleg azért, mert már értesítették az elnököt. Egy 
Andrews nevű texasi hadnagy állítólag önként jelentke
zett a koronaékszerek megszerzésére. Pajtást segítségül 
híva -  vagy inkább megfenyegetve -  éjjel elment Augs- 
burgból Mattseeba, kiásta a koronaékszereket, amelyek 
reggelre már Kubala őrnagy birtokában voltak. Mindezt 
természetesen titokban hajtották végre, mivel számos 
szabályt hágtak át. Glant Tibor a Szent Korona kalandj ait 
elemző könyvében kételkedik e történet igazságában, fő
ként a két város közötti nagy távolság miatt (Andrew- 
sék összesen 800 km-t utazhattak oda-vissza). Ráadásul, 
mint írja, Bunda József koronaőr 1970-es évekbeli ta
núvallomása szerint a korona már 1945 júniusában nem 
volt az említett rejtekhelyén.4 Mindenesetre a koronázá
si ékszerek amerikai kézre kerültek. Ezután néhány évig 
Németországban tartották őket: Heidelbergben, Wiesba- 
denben, Frankfurtban, Münchenben, ahol több szakértő 
is megvizsgálhatta az ékszereket. Végül 1953-ban a Szent 
Koronát és a többi koronázási ékszert kivitték az Amerikai 
Egyesült Államokba, és a Kentucky állambeli Fort Knox 
katonai bázisban őrizték 1978-ig.



Kedvezőtlen  kéto ldalú  kapcso la tok

Mai szemmel a korona visszatérése mindenképpen siker
nek tekinthető, de a múlt század hetvenes éveiben ennek 
rengeteg ellenzője volt.

Tény, hogy a koronaékszerek visszaadásával kapcsola
tos párbeszéd a hetvenes években élénkült fel. A magya
rok viszont már 1945-ben igényt tartottak visszaadásuk
ra. Ha valamikor 1978 előtt lehetségesnek és ígéretesnek 
tűnhetett a korona visszajuttatása, akkor az csakis köz
vetlenül a háború utáni években lehetett. Arthur Schoen- 
feld amerikai ügyvivő akkor azt válaszolta a magyar kül
ügyminiszter hivatalos jegyzékére, hogy „ az Egyesült 
Államok kormányának semmiféle kifogása nincs a re
likviák Magyarországnak való visszaszolgáltatása ellen, 
és hajlandó azokat Magyarország képviselőjének átadni 
a restitúciós egyezmény megkötése után, ha a magyar
országi Szövetséges Ellenőrző Bizottság ennek nem látja 
akadályát”.s

A koronát mégsem adták vissza sem akkor, sem 1947- 
ben, amikor újra kérte a magyar fél. Az amerikaiak akkor 
már azt válaszolták -  és 
tulajdonképpen a hetvenes 
évekig azt ismételték -, 
hogy a jelen pillanat nem 
alkalmas a koronaékszerek 
visszaadására, s ez idő tájt 
nincs tervbe véve a vissza
szolgáltatásuk. 1947 után 
a kétoldalú kapcsolatok 
ugyanis nagyon megrom
lottak. Az amerikaiakat 
azonban az is megerősít
hette elutasító álláspont
jukban, hogy Nagy Ferenc 
miniszterelnök 1946-ban, 
majd ismételten 1947-ben 
kimondottan azt kérte tő
lük, hogy a Szent Koronát 
tartsák továbbra is őrize- 
tükben.6

A már eleve kedvezőt
len hidegháborús bilate
rális kapcsolatokat sok 
más konkrét tényező és 
esemény is tovább ron
totta. 1949-ben Budapes
ten letartóztatták Robert 
Vogeler amerikai üzlet
embert, az International 
Telephone & Telegraph 
Co. európai részlegének 
vezetőjét. Kémkedéssel 
és szabotázzsal vádolták, majd 15 éves szabadságvesz
tésre ítélték. Az Egyesült Államoknak végül bizonyos 
politikai engedményekért cserébe sikerült elérni Vogeler 
szabadon engedését 1951-ben.7 Rákosiék ekkor a Szent 
Koronát is kérték váltságdíjként, de a követelés idő előtt 
kiszivárgott az amerikai sajtóban.8 Az USA a Szent Ko

ronára vonatkozó kérésen kívül eleget tett a magyar fél 
követeléseinek.

A negatív amerikai-magyar viszonyhoz Mindszenty 
József bíboros, esztergomi érsek története is hozzájárult. 
Mindszenty ugyanis az 1956-os forradalom után a buda
pesti amerikai nagykövetségen talált menedéket, s szemé
lye tüske volt a pártvezetés szemében, amíg el nem érték a 
követségről való távozását 1971-bent. A korona ügyében 
Mindszenty határozott álláspontot képviselt. Bár kezdet
ben inkább a Vatikánban való elhelyezését ajánlotta és 
szorgalmazta, a későbbiekben kifejezetten arra kérte az 
amerikaiakat, hogy a Szent Koronát tartsák továbbra is 
őrizetben. 9

A Szent Korona visszaadása továbbra sem látszott re
álisnak. A hetvenes években a Deák-ügy hozott feszült
séget az amerikai-magyar kapcsolatokba. Deák István 
történész, a Columbia University professzora ugyanis 
IREX-ösztöndíjjal Magyarországon folytatta kutatómun
káját, mígnem 1973-ban a magyarok kémkedéssel vádol
ták meg, és kiutasították az országból. Az IREX ekkor 
vissza akarta vonni magyarországi csereprogramjait, de a

State Department úgy 
döntött, inkább elcsi- 
títja az ügyet, hogy ne 
rontsák a már lassan ja
vuló kulturális kapcso- 
latokat.10

Mindehhez hozzá
járult még a Kelet és 
Nyugat közti, a vietna
mi háború okozta eltá
volodás is. Magyaror
szág ez időben az MFN 
(Most Favoured Na- 
tion -  legnagyobb ked
vezmény elve) alapján 
igyekezett kereske
delmi engedményeket 
szerezni. Az amerikai
ak az MFN megadását 
főleg a kivándorlási 
politika liberalizáló
dásától tették függővé. 
Kádár János politiká
jában valamiféle ket
tősség volt érzékelhe
tő. Egyfelől tudatában 
volt a Nyugat, főleg 
az USA iránti nyitás 
szükségességének a 
gazdasági modernizá
ció és a presztízs érde
kében. Másrészt rossz 

szemmel nézte a Magyarországon is fokozódó Nyugat
imádatot, amit Amerika-ellenes propagandával igyeke
zett megfékezni.11 1975-ben Kádár két fő célt tűzött ki 
az amerikai-magyar kapcsolatokban: az MFN megszer
zését, valamint a Szent Korona visszajuttatását Magyar- 
országra.12

Mattsee város és környéke. Az 5-ös szám a Szent Korona elásásának helyét 
jelöli (A térkép forrása: Attila L. Simontsits: The Last Battle fo r  Saint 
Stephen's Crown. Toronto, WellerPublishing Co. Ltd., 1983, 1059. p.)
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Eltérő vé lem ények

A korona kérdése a hetvenes években valóban felerősödött. 
Visszaadásának viszont számos ellenzője szólalt fel. A már 
említett Mindszenty bíboroson kívül a legerőteljesebben ta
lán a Mindszenty Alapítvány (Cardinal Mindszenty Foun
dation), valamint az Amerikai Magyar Szövetség (Ameri
can Hungarian Federation) tiltakozott. Béky Zoltán püspök, 
a szövetség elnöke több levelet küldött az amerikai elnök
nek, valamint személyes találkozót is kért az ügyben. A Fe
hér Ház, az elnök elfoglaltságára hivatkozva, nem fogad
ta a szövetség képviselőit. Az amerikai levéltári anyagból 
azonban kitűnik, hogy Ford elnök adminisztrációja attól 
tartott, hogy ha a magyarok kí
vánságának eleget tennének, az a 
többi honosított polgárt is esetle
ges követelményekre, kérésekre 
buzdíthatná.13 Az ellenzők kö
zül említésre méltó Cleveland 
város tanácsa is (Council of the 
City of Cleveland), amely az 
elnökhöz és a kongresszushoz 
intézett 1976-os határozatában 
kifejtette véleményét, hogy a 
korona, mint nemzeti és vallási 
szimbólum, maradjon továbbra 
is az amerikaiak őrizetében.14 Az 
egész ellenzék tulajdonképpen 
azt hangsúlyozta, hogy a magyar 
koronaőrök az amerikaiak védel
mébe adták a koronát, amely a 
szabadság és szuverenitás szim
bóluma a magyarok számára vi
lágszerte. Az Egyesült Államok 
pedig, mint a szabadság alapel
vén működő ország, köteles azt 
megvédeni és őrizni.

Az említett kételyekre az 
amerikai kormány tulajdonkép
pen egészen 1977-ig egyformán 
válaszolt. A korona visszaadá
sának ellenzőit mindvégig meg
erősítették, hogy „jelenleg nincs tervbe véve Szent István 
koronájának visszaszolgáltatása, és az ügyben nem foly
nak tárgyalások”.15

Voltak viszont olyanok is, akik visszajuttatták volna a 
koronát a magyaroknak, azzal érvelve, hogy Magyaror
szág nagy előrelépést mutatott az emberi jogok betartása 
terén, főleg a többi kelet-európai állammal összevetve. 
Úgy vélték, a korona további amerikai kézen tartása ké
nyelmetlen légkört teremt. A visszaadást többek között 
Alfred Puhan budapesti amerikai nagykövet támogatta, 
továbbá a Szabad Európa Rádió, az Amerika Hangja rá
dió, a magyar származású amerikaiak közül például Gom
bos Zoltán, az Amerikai Magyar Népszava tulajdonosa.16 
Charles O. Porter ügyvéd, Ford elnök közeli barátja azt 
írta 1976. november 9-én kelt levelében az amerikai el
nöknek, hogy „ az igazság az, hogy [a korona] nem a mi 
tulajdonunk és vissza kell adnunk késlekedés nélkül”.11
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A z am erika i kongresszus á lláspontja

Nemcsak alapítványok, magánszemélyek, szakértők fej
tették ki elutasító, illetve helyeslő véleményüket a visz- 
szaszolgáltatásról, hanem az amerikai kongresszus is 
foglalkozott az üggyel. A kérdéssel kapcsolatban több 
határozatot terjesztettek elő, viszont érdekes, hogy míg 
egyesek a visszaadás ellen szóltak, mások a visszaadásra 
buzdították az elnököt.

1975-ben az Amerikai Egyesült Államok 94. Kongresz- 
szusa a H.Con.Res. 30, 43 és 157 számú határozatokban18 
kifejtette véleményét, hogy Szent István Szent Koronáját 
továbbra is az Egyesült Államok őrizetében ajánlatos tar

tani, míg Magyarország újra al
kotmányos államként nem mű
ködik, szabad választások útján 
létrehozott kormánnyal. Ál
láspontjukat azzal indokolták, 
hogy a Szent Korona egy rend
kívüli, alkotmányos jelentőségű 
nemzeti kincs, ami 1945-ben az 
USA védelmére lett bízva. Ma
gyarország jelenleg egy ateista 
kommunista rendszer irányítása 
alatt áll, amelynek érdeke lehet
ne a Szent Korona megsemmisí
tése. Az elnyomott magyar nép, 
valamint testvéreik, az amerikai 
magyarok szabadságba vetett 
hite és reménye összeomlik, ha 
az USA kormánya megszegi 
szent kötelességét, és lemond 
a koronáról. Az ilyenfajta, ún. 
concurrent resolution azonban 
csak a kongresszus közérdekű 
ügyekben alkotott véleményét 
fejezi ki, és nem kötelező érvé
nyű. Ugyanebben az évben vi
szont előterjesztették a H.J.Res. 
46819 számú határozatot is, 
amelyben az elnököt sürgetik, 
hogy szolgáltassa vissza Szent 

István koronáját Magyarországnak. A határozat indoklása 
szerint a korona a nemzeti egység jelképe, s az USA őri
zetében volt abban az értelemben, hogy majd visszaadatik 
a magyar népnek. További amerikai kézen tartása kényel
metlen légkört teremt, és akadálya a kétoldalú kapcsola
tok fejlődésének. Az előző határozatfajtához képest ajoint 
resolution ugyan szintén a képviselőház és a szenátus kö
zös határozata, ez viszont az elnök elé terjesztendő, és ha 
az elnök egyszer aláírja, vagy áttörik a vétóját, abban az 
esetben kötelező érvényű jogszabályként hat. A rezolúciót 
viszont nem fogadták el.

Később a 95. Kongresszus talaján ismét többen felszó
laltak a korona visszaadása ellen. Az egyik leghevesebben 
tiltakozó politikus Mary Rose Oakar képviselőasszony 
volt, aki azt szerette volna elérni, hogy az elnök csak a 
kongresszus jóváhagyásával dönthessen a korona sorsá
ról. A korona védelméről szóló, 1977-ben előterjesztett
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törvényjavaslatait (Hungárián Crown of St. Stephen Pro- 
tection Act)20 viszont nem fogadták el. A kongresszusban 
tehát sok aktív ellenzője akadt a korona visszaadásának, 
mégsem sikerült megakadályozni vagy lelassítani az ek
kor még csupán sejtett visszaszolgáltatását. Megjegyzen
dő viszont, hogy ezzel párhuzamosan több szenátor és 
képviselő igenis elérkezettnek látta az időt a korona visz- 
szaadására (például Hubert H. Humphrey, Fenwick, Fren- 
zel, Thompson, Bingham, Charles A. Vanik).21

Lehetséges, hogy az ellenzék erős kritikája valameny- 
nyire lelassította a visszaszolgáltatás folyamatát, viszont 
semmiképp nem akadályozhatta meg. A visszaadás részle
teiről és feltételeiről kizárólag az amerikai és magyar kül
ügyminisztérium döntött.26

A  Szen t Korona v isszaadásának jogi 
aspektusa i

A  „h irte len " fordu lat

1977. november 4-én Jimmy Carter amerikai elnök be
jelentette, hogy az Egyesült Államok vissza szándékozik 
juttatni a Szent Koronát. A hír meglehetősen hirtelen és 
váratlan volt, hiszen Carter elnök adminisztrációja még az 
év folyamán22 arról biztosította a nyilvánosságot, hogy a 
korona visszaadása nincs tervbe véve. Az amerikai levél
tári anyag viszont egyértelműen arról tanúskodik, hogy 
már 1977 nyarán folytak a tárgyalások az amerikai és a 
magyar külügyminisztérium között,23 sőt, eredetileg még 
az év végéig le kívánták bo
nyolítani az átadást.24 A köz
lemény éles kritikát váltott ki 
a visszaadás ellen felszólalók 
részéről, levelek ezrei érkez
tek a Fehér Házba, tüntetése
ket rendeztek, valamint sze
mélyes találkozót is kértek 
Cartertől. A tiltakozók között 
a már említett szervezetek, 
kongresszusi képviselők és 
szenátorok, magyar szárma
zású amerikaiak, ezenkívül 
világszerte külföldön elő 
magyarok voltak. Az elnököt 
egyrészt amiatt kritizálták, 
hogy éppen november 4-én 
jelentette be a hírt -  vagyis az 
56-os forradalom vérbefojtá- 
sának, illetve Szálasi 1944- 
es eskütételének évforduló
ján. Másrészt a már idáig is 
hangoztatott érveket vetették 
szemére. Szerintük Carter 
nem tiszteli a koronát, mint 
a szabadság és szuverenitás 
szimbólumát, döntésével a 
kommunista rendszernek bó- 
kol, ezáltal ellentmond saját 
programjának, ígéreteinek 
és az USA egyik alapelvének -  a szabadságba vetett hit
nek. A tiltakozók Mary Rose Oakarrel az élen kizárólag 
abban az esetben tartották elképzelhetőnek a korona és a 
koronázási jelvények visszaadását, ha Magyarország tel
jesít két követelményt, mégpedig a szovjet csapatok teljes 
kivonulását Magyarországról, és szabad választások meg- 
rendezését.25

Mivel az ellenzék minden addigi próbálkozása sikertelen
nek bizonyult, 1977 decemberében jogi útra terelték az 
ügyet. Alig egy hónappal a visszaadás előtt két jogi panasz 
benyújtásával próbálták elérni céljukat: megakadályozni a 
korona visszajuttatását.

Curtis v. Carter:11 Az első pert Carl T. Curtis nebras- 
kai szenátor indította 1977. december 2-án Carter elnök 
adminisztrációja ellen. A felperesek az amerikai alkotmány 
IV. cikkelyének, 3. §-ára hivatkoztak, amely szerint „[...] a 
Kongresszus hatáskörrel bír az Egyesült Államokhoz tartozó 
területekkel és egyéb tulajdonnal kapcsolatos rendelkezési

jog és a szükséges szabályok 
megállapítása tekintetében 
[...]”.2 Szerintük ugyanis a 
Korona az Egyesült Államok 
tulajdona lett, miután a ma
gyarok (körülbelül) 1945. jú
lius 25-én átadták az amerikai 
hatóságoknak, amely azóta is 
őrizte. Mivel a korona ame
rikai tulajdon, a végrehajtó 
hatalom alkotmányellenesen 
cselekedett, amikor a kong
resszus jóváhagyása nélkül 
döntött visszaszolgáltatásá
ról. A felperesek kérelme az 
volt, hogy a bíróság mondja 
ki, hogy a kongresszus, nem 
pedig a végrehajtó hatalom 
joga a Koronáról dönteni, 
valamint előzetes bírói intéz
kedés kiadását kérték, amely 
megtiltaná a Korona átadását 
Magyarországnak. A bíróság 
a december 16-án hozott íté
letében (Civil Action No. 77
2069, Curtis v. Carter, U.S. 
District Court for the District 
of Columbia) elutasította az 
előzetes intézkedés kiadá
sát. Érdemi döntése szerint 

„a felperesek állítása, hogy a magyar koronaékszerek 
az USA tulajdona, és különösen az, hogy egy ellenséges 
államtól szerzett hadizsákmányról van szó, messze nem 
meggyőző. Az idézett alkotmányrész alkalmazása felet
tébb kérdéses. Mivel nem tulajdonjogi érdekről van szó, a 
koronaékszerek visszaadása a külügy hatáskörébe tartozó 
politikai kérdés. ” E döntést december 19-én megerősítette

James Earl (Jimmy) Carter, az Amerikai Egyesült Államok 
39. elnöke
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a fellebbviteli bíróság (No. 77-2105, Curtis v. Carter, U.S. 
Court of Appeals for D.C.Cir.). Curtis jogi panasza végül 
a legfelsőbb bíróság elé került (Supreme Court of the Uni
ted States), ahol a bíróság elnöke, Warren E. Burger de
cember 21-én elutasította.

Dole v. Carter:19 A másik jogi esetet Robert Dole kan
sasi szenátor kezdeményezte 1977. december 23-án. Itt 
nem kérdőjelezte meg senki, hogy a Szent Korona ma
gyar tulajdon. A felperes teljesen más érvekre alapozta 
periratát. Szerinte az 1947. február 10-én aláírt párizsi 
békeszerződés szándékosan mellőzte a Szent Korona 
kérdését, mivel a Szovjetunió is az aláírók között volt. 
A szerződésnek része volt viszont egy hallgatólagos 
egyezmény, miszerint az USA és Magyarország majd a 
szovjet megszálló csapatok kivonulása után rendezik az 
ügyet. Ezáltal a korona visszaadása vagy az 1947-es bé
keszerződés kiegészítése, módosítása vagy egy új nem
zetközi szerződés megkötésével lehetséges. Minden
esetre, nemzetközi szerződések megkötéséhez, illetve 
megváltoztatásához a szenátus jóváhagyása szükséges. 
Dole szenátor konkrétan az amerikai alkotmány II. cik
kének 2. §-ából indult ki, miszerint „az elnöknek joga 
van a Szenátus tanácsa és hozzájárulása alapján nem
zetközi szerződések kötésére, feltéve hogy a jelen levő 
szenátorok kétharmada ahhoz hozzájárul”30 Az elnök 
alkotmányellenesen cselekedett, mivel nem tette lehető
vé, hogy a szenátus közreműködjön, ráadásul a korona 
visszaadását már január elejére tűzte ki, holott a szená
tus január 19-ig nem ülésezett. A bíróság december 30- 
án kimondta (Civil Action No. 77-2310, Dole v. Carter, 
U.S. District Court for the District of Kansas), hogy 1. az 
1947-es békeszerződés nem tartalmaz semmiféle hallga
tólagos egyezményt arról, hogy az Egyesült Államok ad
dig fogja őrizetben tartani a koronázási ékszereket, amíg 
a szovjet csapatok ki nem vonulnak Magyarországról. 
Nem volt olyan tanú, aki a béketárgyalásokon részt vett 
volna, és tanúsíthatta volna a hallgatólagos megegye
zést; 2. a koronázási ékszerek visszaszolgáltatása nem 
egy, a szenátus jóváhagyását igénylő, nemzetközi szer
ződés (treaty), hanem az elnök joghatóságába tartozó 
végrehajtói megállapodás (executive agreement) alapján 
lehetséges. Bár sehol nincs explicit meghatározva, hogy 
mely szerződésekhez szükséges a szenátus jóváhagyása, 
és mikor elegendő csupán az elnök végrehajtói hatáskö
rére támaszkodni, a bíróság kifejtette, miben látja a kü
lönbséget a nemzetközi szerződés és a végrehajtói meg
állapodás között: az utóbbi inkább kisebb jelentőségű 
ügyeket ölel fel, mint például a szerződések adminiszt
ratív jellegű részleteinek kidolgozása, s alapvetően nem 
teszi ki az államot jelentősebb kockázatoknak, illetve 
nem tartalmaz kölcsönös kötelezettségeket. A bírói íté
letet a fellebbviteli bíróság december 31 -én megerősítet
te (No. 77-2117, Dole v. Carter, U.S. Court of Appeals, 
Tenth Circuit), bár igaz, hogy tartózkodott a nemzetközi 
szerződés és a végrehajtói megállapodás közötti pontos 
különbségtételtől. Ezért csak annyit mondott ki, hogy a 
felperes szerint az elnök megszegte az 1947-es párizsi 
békeszerződést, márpedig a bíróság nem talált semmi
lyen jogsértést az ügyben. Az ügyben a Supreme Court
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mondta ki a végső szót. 1978. január 3-án megerősítet
te az addigi döntést, és elutasította az ideiglenes, illetve 
rendkívüli bírói intézkedés kiadására irányuló kérelmet.

Fe lté te lek

Az 1977. december 13-ai külügyi levélváltás szerint „az 
Amerikai Egyesült Államok elnöke úgy döntött, hogy he
lyénvaló és alkalmas Szent István koronáját és a többi 
koronázási ékszert, amelyek a második világháború be
fejezése óta az Egyesült Államokban őriztettek, visszaadni 
a magyar népnek. A korona visszaadására 1978. január 
6-án és 7-én Budapesten, ünnepélyes keretek között kerül 
sor [...]. ”31 A korona visszaadását illetően az alábbi felté
telekben állapodott meg a két kormány:32
-  Az átadásra nyilvános ceremónia keretében kerül sor, 

amely hangsúlyozza a regáliák történelmi, kulturális, 
vallási és nemzeti vonatkozásait, valamint az átadás 
„néptől népnek” jellegét.

-  Az amerikai delegáció vezetője egy magas rangú ame
rikai politikus lesz, akit Carter elnök jelöl ki. Az ame
rikai delegáció tagjai között lesznek kongresszusi kép
viselők, valamint az amerikai nép további képviselői és 
néhány magyar származású amerikai is.

-  A magyar delegációt a magyar államfő vagy az általa 
kijelölt személy vezeti, s a magyar delegáció a magyar 
társadalom minden rétegét képviseli: a meghívottak kö
zött országgyűlési képviselők, kormánytagok, egyházi 
vezetők, szervezetek, valamint a tudományos és kultu
rális élet kiemelkedő képviselői fognak szerepelni.

-  A ceremónián minden beszéd a hagyományos ameri
kai-magyar barátságról szól, és közös célunkról, hogy 
tovább javítsuk kétoldalú kapcsolatainkat.

-  Az eseményekről a hazai és külföldi médiák szabadon 
tudósíthatnak.

-  Az átadást követően levélváltásra kerül sor, amelyben 
mindkét fél leszögezi, hogy a regáliákat biztonságban 
átadták/átvették, és nincs semmiféle követelésük egy
mással szemben amiatt, hogy azok amerikai őrizetben 
voltak.

-  A Szent Koronát és a koronaékszereket állandó jelleg
gel kiállítják Budapesten egy történelmi jellegű helyen, 
s azokat bárki, hazai és külföldi magyarok egyaránt 
megtekinthetik.

Bár a hivatalos közlemény explicite nem említi, az ameri
kaiak egyik alapvető követelése az volt, hogy az MSZMP 
vezetője ne legyen jelen a ceremónián. „A kényes magyar
országi politikai helyzet miatt el kell kerülnünk, hogy a ko
ronát magának Kádárnak adjuk át vagy valakinek, aki ki
zárólag a párthoz kapcsolódik. [...] Bár nem ösztönözzük 
a Magyar Szocialista Munkáspárt részvételét az ünnepsé
gen, tudomásul vesszük, hogy ez egy jelentős nemzeti szer
vezet, és nem fogjuk gátolni, hogy képviselői megjelenje
nek. ”33 Ezzel összefüggött az a kérésük is, hogy a koronát 
egy a kormányhoz, illetve párthoz nem kötődő épületben 
állítsák majd ki.

1978. január 5-én éjjel a Szent Korona és a koronázási 
ékszerek (jogar, országalma, kard, palást)34 megérkeztek



Magyarországra. Vé
gül 1978. január 6-án, 
az Országházban sor 
került ünnepélyes át
adásukra. A magyar 
delegáció élén Apró 
Antal, az Ország
gyűlés elnöke állt, az 
amerikai küldöttséget 
pedig Cyrus Vance 
külügyminiszter ve
zette.35

Ep ilógus

A korona amerikai 
kalandjairól és visz- 
szajuttatásának hát
teréről magyar, illetve 
magyar származású 
szerzők -  Glant Tibor, Simontsits Attila, Endrey Antal 
-  már korábban beszámoltak. Az utóbbi kettő személye
sen is kivette részét a történtekben, mindketten a korona 
visszaadása ellen foglaltak állást. Simontsits főleg írásban 
fordult az amerikai hatóságokhoz az ügyben, Endrey eskü 
alatt nyilatkozott a Curtis v. Carter perben. Munkáikra, va
lamint a michigani, georgiai és marylandi levéltárak irat
anyagára támaszkodva tanulmányomban a korona vissza
adásának jogi oldalát 
szerettem volna ki
emelni.

Az amerikaiak vé
gig tisztában voltak 
azzal, hogy nemcsak 
egy egyszerű koro
názási jelvényről van 
szó, hanem az a nem
zeti összetartozás, 
szuverenitás jelképe 
volt a magyarok szá
mára világszerte, rá
adásul alkotmányos 
jelentőséggel bírt.
Pontos jogi státuszát 
viszont nem állapítot
ták meg, sem 1945- 
ben, az átvételekor, 
sem a későbbiekben.
1948-ban az USA úgy nyilatkozott, hogy mivel a korona 
a magyar nép tulajdona (the crown belongs to the poeple 
o f Hungary), így sem az USA-ba, sem a Vatikánba nem 
vihető ki megőrzés céljából. (Ez időben ugyanis Vatikán 
állam kérte a Koronát, arra hivatkozva, hogy azt II. Szil
veszter pápa adományozta az első magyar királynak.36) 
Ennek ellenére 1953-ban mégis az Egyesült Államokba 
szállították. Az amerikaiak sohasem kezelték a Szent Ko
ronát amerikai tulajdonként (illetve amerikai tulajdonnak 
csupán egyszer, a Curtis v. Carter per felperesei tartották -

sikertelenül), hanem 
mindvégig a magyar 
nép/nemzet tulaj
donának tekintették 
(property o f the Hun
gárián nation/Hunga- 
rian people), amely 
az Amerikai Egyesült 
Államoknál volt le- 
tétben/őrizetben (held 
in trust/safekeeping). 
A korona jogi státu
szával azonban mint
ha nem foglalkoztak 
volna részletesebben. 
Inkább politikai és 
diplomáciai, mint jogi 
kérdésként kezelték 
az ügyet. Az ameri
kai külügy hivatalos 
nyilatkozatai csak a 

kétoldalú kapcsolatok minőségétől tették függővé a koro
na visszaadását. Ezáltal elkerülték annak az esetleges ké
nyes kérdésnek a megválaszolását, hogy vajon a Magyar 
Népköztársaság jogosan tekinti-e sajátjának a koronázási 
ékszereket a Magyar Királyság megszűnése után. Ráadá
sul az átadásukról csak egy igazolás létezett, a megőrzés, 
illetve visszaadás feltételeiről szerződés vagy más doku
mentum nem keletkezett. A megoldás tehát az volt, hogy

az ékszerek vissza
adásakor nem a kor
mánytól kormánynak, 
hanem a néptől nép
nek elv érvényesült.

Magyar részről 
sem hoztak fel bizo
nyítékot arra, hogy a 
korona a magyar ál
lam tulajdona. Való
színűleg azért nem, 
mert nem volt rá 
szükség. Az amerika
iak ugyanis, mint em
lítettem, a magyar nép 
tulajdonának tartot
ták, és ezt nem von
ták kétségbe. A ma
gyar kormány 1951. 
november 24-én kelt 

nyilatkozatában több ellenséges tevékenységgel vádol
ta az Egyesült Államokat. A koronát illetően azt állította, 
hogy azt jogtalanul tartják Németország amerikai zónájá
ban. „ Tagadhatatlan tény, hogy az adott kincs a magyar 
állam tulajdona, ezért senki, semmilyen céllal nem helyez
heti letétbe, se nem tarthatja őrizetben a Magyar Népköz
társaság kormányának akaratával ellentétben. ”37 Ezután 
hosszabb hallgatás következett az ügyben, majd a hetve
nes években újra felerősödött a téma. Szekér Gyula mi
niszterelnök-helyettesnek 1976 májusában alkalma volt

A Szent Korona megérkezik a budapesti repülőtérre

A Szent Korona átadási ünnepsége a Parlamentben, 1978. január 6-án. Baloldalt 
középen Cyrus Vance amerikai külügyminiszter a feleségével
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találkozni Ford ame
rikai elnökkel. Szekér 
ekkor utalt a Szent 
Korona visszajuttatá
sára is, arra hivatkoz
va, hogy az a magyar 
nép tulajdona.38

Joggal tehetjük 
fel a kérdést: minek 
köszönhető, hogy a 
Szent Korona ennyi év 
után visszakerült Ma
gyarországra, és hogy 
erre miért éppen 1978- 
ban került sor. Jimmy 
Carter amerikai elnök 
döntéséhez bizonyára 
több tényező hozzá
járult. 1978-ban az 
amerikai-magyar kap
csolatokban jelentős 
változást láttak. Cyrus 
Vance külügyminiszter szerint Magyarország korántsem 
volt demokratikus állam, mégis a kelet-közép-európai or
szágok közül talán a legjobban elégítette ki az emberek 
gazdasági és szociális igényeit. A Varsói Szerződés tag
államaival összevetve állítólag a legjobban ügyelt az em
beri jogok betartására, és kiutazási politikája is aránylag 
szabadabb volt. Egy ilyen előrelépés viszont általában fo
kozatos és lassú folyamat eredménye. Érdekes, hogy az 
amerikaiak az 1970-es években nem tartották a bilaterá
lis kapcsolatokat kedvezőnek, majd 1977-ben „hirtelen” 
megváltoztatták a véleményüket. Lehetett tehát más ok is 
a koronázási ékszerek visszaszolgáltatásának hátterében? 
A legsürgetőbben talán az említett szerződés, illetve más 
jogi alap hiánya hatott az amerikaiakra, amely meghatá-

rozta volna a letét 
részleteit. Az Egye
sült Államok inkább 
igyekezett időben
visszajuttatni a Szent 
Koronát, mielőtt
még a magyar kor
mány jogi érvek
kel állt volna elő. 
A koronaékszerek 
visszaadása így egy 
jóindulatú gesztus 
volt az USA részéről 
-  később már a kom
munista kormány kö
vetelményeinek való 
eleget tevésnek tűn
hetett volna. A ma
gyarok ráadásul min
den amerikai feltételt 
elfogadtak. Azt is, 
hogy a világ minden 

táján élő magyarok megtekinthetik a koronát Budapesten. 
Magyarország ezzel garantálta a vízum megadását, ami 
nagy előrelépés volt külpolitikájában és demokratizálódá
sának irányában. Ezenkívül Nagy Ferenc volt miniszter
elnök, aki még 1946-1947-ben ellenezte a Szent Koro
na Magyarországra juttatását, 1977-ben már visszaadása 
mellett érvelt.39

Jogszerű vagy jogtalan volt-e a Szent Korona vissza
adása? Endrey Antal 1978-ban megjelent munkájában 
azon véleményét fejtette ki, hogy az USA a visszaadás ál
tal megszegte megőrzési kötelezettségét. A korona ügye 
nem szubszumálható a párizsi békeszerződés egyik cikke 
alá sem,40 ezért az USA-nak nem volt szerződésből faka
dó kötelessége visszaadni a koronát, és meg kellett volna

Is that all the Holy Crown is worth to him? (Csak ennyit ér neki a Szent Korona?)
E. v. B. Tamáska karikatúrája, 1977 (A kép forrása: Attila L. Simontsits:

TheLastBattle forSaintStephen's Crown. Toronto, WellerPublishing Co. Ltd.,
1983, 399. p.)
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tartania, amíg a magyarok demokratikus választások útján 
legitim kormányt nem alakítanak. Endrey szerint ugyanis 
a kommunista kormány nem legitim utódja a magyar ki
rályságnak, ezáltal a Szent Korona nem az ő tulajdona, de 
nem is res nullius, hanem a magyar népé.41 A kormányt 
mondhatjuk illegitimnek keletkezését tekintve, viszont 
az tény, hogy a hetvenes években az Egyesült Államok
ban formálisan már „elismerték“ a magyar kormányt.42 E 
probléma a nemzetközi jog szukcesszióra és elismerésre

(de facto/de iure) vonatkozó szabályait is érinti, tehát eb
ből a szempontból tovább vizsgálható.

Mindenesetre, az ellenzék kétségei és aggodalmai nem 
váltak valóra. A Szent Korona Amerikából való hazatérése 
után nem szenvedett sérelmet sem fizikai, sem erkölcsi ér
telemben, hanem a megegyezés értelmében Budapesten, a 
Nemzeti Múzeumban állították ki, ahonnan 2000-ben az 
Országházba vitték át.

________ Jog
Iwtéoeti sze m le '— /

Rajkóvá, Marta

Die ungarische Heilige Krone in Amerika
(Zusammenfassung)

Die Rückgabe der ungarischen Heiligen Krone und der 
Kronjuwelen -  die im Zuge des Zweiten Weltkriegs nach 
Westen gebracht, von den Kronenwachter im Dorf Matt- 
see versteckt, danach unter abenteuerlichen Umstanden 
in amerikanische Hande kamen, und bis 1953 auf dem 
Gebiet Deutschlands und bis 1978 auf dem Gebiet der 
Vereinigten Staaten von Amerika aufbewahrt wurden -  an 
das ungarische Volk erfolgte als Ergebnis von langwieri- 
gen politischen und diplomatischen Verhandlungen, dabei 
wurde ein Vielzahl von juristischen Fragen und Beden- 
ken aufgedeckt. Wegen des Kalten Krieges und der Ver- 
schlechterung der ungarisch-amerikanischen Beziehun- 
gen schien die Rückgabe der Heiligen Krone bis zu den 
1970-er Jahre nicht realistisch. Die Rückgabe hatte viele 
Gegner und Befürworter, 1975 fasste der 94. Kongress 
der USA sowohl ablehnende (H.Con.Res. Nr. 30, 43 und 
157) als auch befürwortende (H.J.Res. Nr. 468) Beschlüs- 
se. Am 4. November 1977 kündigte der amerikanische 
Prasident Jimmy Carter an, dass die USA die Rückgabe 
der Heiligen Krone beabsichtigt. Die Opposition mit einer 
ablehnenden Haltung versuchte im Dezember 1977 mit 
Einreichen zweier Rechtsbeschwerden die Rückgabe der 
Krone zu verhindern (Dezember 1977: die Prozesse Cur- 
tis v. Carter und Dole v. Carter -  die Gerichte wiesen bei- 
de Klagen ab). Das Urteil im letzteren Verfahren erklarte, 
dass die Rückgabe der Kronjuwelen ist nicht anhand ei- 
nes völkerrechtlichen Vertrages, die die Zustimmung des

Kongresses benötigt, sondern einer Vollzugsvereinbarung, 
die in die Zustandigkeit des Prasidenten fallt, möglich ist. 
lm diplomatischen Notenwechsel am 13. Dezember 1977 
vereinbarten die Beiden Regierungen die Bedingungen 
der Rückgabe der Krone (eine öffentliche Zeremonie, die 
Übergabe erfolgt „vom Volk-dem Volk“; über das Ereig- 
nis darf die in- und auslandische Presse frei Bericht erstat- 
ten etc.). Die amerikanische Seite bestand darauf, dass der 
Leiter der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei die 
Zeremonie nicht beiwohnen soll. In der Nacht des 5. Janu- 
ars 1978 kamen die Heilige Krone und die Kronjuwelen 
(Zepter, Reichsapfel Schwert, Krönungsmantel), die feier- 
liche Übergabe erfolgte am 6. Januar 1978 im Parlaments- 
gebaude. Es stellt sich die Frage, ob die Rückgabe der 
Heiligen Krone rechtmafiig oder rechtswidrig war. Antal 
Endrey führte in seinem im Jahre 1978 erschienenen Werk 
aus, dass die USA keine vertragsmafiige Pflicht hatte, die 
Krone zurückzugeben, sie sollte es behalten, bis die Un- 
garn mit demokratischen Wahlen eine legitime Regierung 
konstituieren. Die kommunistische Regierung ist namlich 
kein legitimer Nachfolger des Ungarischen Königreiches, 
so ist die Heilige Krone nicht ihr Eigentum, es ist aber 
auch kein res nullius, sondern gehört dem ungarischen 
Volk. Tatsache ist jedoch, das in der zweiten Halfte der 
1970-er Jahre im Klima der sich bessernden ungarisch- 
amerikanischen Beziehungen in den USA die ungarische 
Regierung „formal“ bereits anerkannt wurde.
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ELOADAS2013. április 5-én Justitia -  jelképesen -  újra elfoglalta 
helyét az egykori (ma a Néprajzi Múzeumnak helyet 
adó) Igazságügyi Palotában. A Justitia szobrát ábrá
zoló molinó avatása alkalmából tartott, „Bírósági épületek 

egykor és ma” című konferencián1 elhangzott, hogy a kor
mányzati elképzelések szerint 2018 tavaszára elkészülhet 
Budapesten a múzeumi negyed, amely otthont adhat majd 
a Néprajzi Múzeumnak, és legfőbb bírói fórumunk, a Kúria 
visszaköltözhet 1896-ban megnyitott épületébe.

Bódiné Beliznai Kinga

Az Igazságügyi Palotától 
a Néprajzi Múzeumig*

A  Kúria rég i épü lete

A Kúria régi épületét, amely a Curia utca és a Ferenciek 
tere sarkán állt, 1770-ben Mária Terézia vásárolta meg 
32 000 forintért akkori tulajdonosától, Szellesky Márton
tól. Az épületbe II. József rendelkezésének köszönhetően

a Pázmány Péter által alapított nagyszombati egyetem jogi 
és bölcsészeti kara költözött, a Kúria pedig ideiglenesen a 
pálosok kolostorában3 nyert elhelyezést, és csak 1804-ben 
költözött vissza saját épületébe.

Justitia szobrát ábrázoló molinó az Igazságügyi Palota (ma Néprajzi Múzeum) lépcsőházában2
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