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DISPUTA

an Bujna csehszlovák diplomata használta 1948-ban a
határügyi tárgyalásokon a „három dunántúli község”
Hollósi Gábor
kifejezést,2 amely Csehszlovákiában terjedt el Dunacsún, Horvátjárfalu és Oroszvár kapcsán, mely falvakat
elcsatolta Magyarországtól a párizsi békeszerződés.3Tanul
mányunk címében azért utalunk erre a kifejezésre, mert az
1948-as vízügyi egyezmény nem általános jellegű megálla
podás, hanem kimondottan e területre vonatkozóan jött létre.
A három településsel együtt ugyanis Csehszlovákiá
hoz került körülbelül 3,6 km hosszban a Mosoni-Duna
„[...] A kölcsönös üdvözlések után átadtuk az egyezmény
Nagy-Dunából kiágazó szakasza, így az árvízvédelmet
szolgáló 9,6 km hosszú dunai töltés, valamint a Duna fő
tervezetet. Szemmel láthatólag zavarba hozta őket a kez
ágában lévő oroszvári vízmérce is. Ezért a két ország kor
deményezésnek ily átvétele, Ruzicska nagy térképet tere
mánya vízügyi egyezményt kötött 1948. október 9-én,4
getett ki és azt hitte, hogy annak böngészéséből fog állni
a tárgyalás. Általában nagyon felkészületlenek voltak [a
mely számos nemzetközi jogi szolgalom5 alapításával
csehszlovákok], sem a zárójegyzőkönyv, sem a vonatko
védte a magyar fél érdekét. Tanulmányunkban e partiku
zó tárgyalási jegyzőkönyvek nem álltak rendelkezésük
láris nemzetközi joganyagba és annak diplomáciai előké
re.. (Karcsay Sándorjelentése, 1948. január 10)
születeibe tekintünk be, azt vizsgálva meg, hogy a területelcsatolás milyen vízjogi (szomszédjogi) és vagyoni
kérdéseket vetett fel, hogyan érveltek a tárgyaló felek, és
mennyiben sikerült érvényesíteni a magyar érdeket.
Szintén Pozsonyban, 1948. január 9-én ültek össze a
Mivel azonban a vízügyi egyezmény keletkezéstörté
„vizes urak”9, a dr. Zalányi Andor miniszteri tanácsos ve
netében alapvetően tematikus egységekben gondolko
dunk, tehát csak fejezeteken belül alkalmazzuk a kro
zette magyar küldöttséget10 a pályaudvar közelében lévő
nológiai szempontot, mindenekelőtt - mintegy második
„technicko poverenictvo” épületében a csehszlovák dele
bevezetőként - a vízügyi tárgyalások intézményes hátterét
gáció vezetője, Oldrich Ruzicka mérnök fogadta. Az első
kell felvázolnunk.
ülésen átnyújtott magyar egyezmény-javaslat11 alapján ja
nuár 15-re egyetlen pont kivételével kidolgozta a vízügyi
egyezmény tervezetét az albizottság. A Rábaszabályozó
Társulat csehszlovák területre került vagyonáért fizetendő
II. A vízügyi tárgyalások kerete
kártalanítás ügyében azonban nem sikerült megegyezni,
így ezt a kérdést a plénum elé kellett terjeszteni.
A Magyar-Csehszlovák Határrendező Bizottság Po
zsonyban, 1947. október 11-én ült össze, és két hónap alatt
1948. május 5-én vette kezdetét a Határrendező Bizott
kellett (volna) befejeznie a munkálatait a békeszerződés
ság második ülésszaka, a május 13-át követő rövid szünet
értelmében.6 Az idő rövidsége miatt azonban csak olyan
után június 22-től július 2-ig a tárgyalások újra folytak.
alapvető kérdésekben, mint a rajkai zsilip hovatartozása,
Az első ülésszakhoz hasonlóan a magyar küldöttséget12
a Bécsbe irányuló átmenő forgalom, illetve az elcsatolt
továbbra is Kiss Roland honvédelmi államtitkár vezette,
terület lakosságának emberi és polgári jogai ügyében si
a csehszlovák delegáció elnöklését viszont június 22-től
került a részleteket is kidolgoznia.7 Habár már az október
dr. Horváth Iván rendkívüli követ és meghatalmazott mi
14-i ülésen elvi megállapodás történt - többek között - a
nisztertől „akadályoztatása miatt” dr. Jan Bujna követségi
vízügyben is, a december 22-én aláírt Zárójegyzőkönyv
tanácsos átvette.13A megbeszélések rendkívül feszült han
ben azt rögzítették a felek, hogy a határ végleges megál
gulatban folytak: a június 26-ára virradó éjjel ismeretlen
lapításától számított három hónap alatt egymással vízügyi
tettesek már másodízben tépték le Kiss Roland gépkocsiegyezményt fognak kötni.8 A vízügyi egyezmény tehát
j áról a magyar zászlót Pozsonyban,14 és özönvízszerű volt
a csehszlovákiai magyar lakosság panaszáradata.15 Végül
„átcsúszott” a második ülésszakra, előkészítése a Vízügyi
a tárgyalások megszakadtak.
Albizottságnak lett a feladata.

A csehszlovák „Dunántúl"
és az 19 4 8 -as vízügyi
megállapodás
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Ezután több hónapig tartó forma nélküli megbeszélések
következtek, melyeknek Budapest, illetve Balatonföldvár
volt a helyszíne. 1948. július 17-én ugyanis Kiss Roland
levelet intézett a csehszlovák delegáció elnökéhez, mely
ben kijelentette: a tárgyalások folytatásának az a feltétele,
hogy a Határrendező Bizottság mindkét delegációjának
elnöke a helyszínen győződhessen meg, hogy az elcsatolt
községek lakosságára vonatkozó, Zárójegyzőkönyvben
foglalt rendelkezéseket betartják-e.16 Bujna Kissel telefo
non közölte, hogy levelét megkapta, és személyes megbe
szélést szeretne folytatni vele. Kiss Balatonföldvárra hívta
meg, ahol nyári szabadságát töltötte. Augusztus 5-i láto
gatásakor Bujna kilátásba helyezte, hogy kormánya hozzá
fog járulni ahhoz, hogy a Határrendező Bizottság elnökei
a Zárójegyzőkönyvben foglalt megállapodások teljesíté
sétől a helyszínen győződhessek meg.17
Ez volt az alapja a harmadik ülésszaknak, amelyre
1948. október 4-e és 14-e között került sor Pozsonyban.
A vízügyi egyezményt is ezalatt, október 9-én írták alá,
magyar részről Kiss Roland, Bojta Béla és Szondy Vik
tor, csehszlovák részről pedig Horváth Iván és Jan Bujna
parafálták.

III. Védelem az ár ellen
Ami az árvízvédelmi rendelkezéseket illeti, abban a főbb
vonalakat tekintve már a kezdettől fogva egyetértés ala
kult ki. A magyar tervezethez képest a változtatások főleg
arra korlátozódtak, hogy a költségek viselését áthárítsa,
illetve a szolgalmi jogok körét csökkentve, bizonyos fel
adatokat saját közegei útján láthasson el Csehszlovákia,
továbbá - már nem az albizottsági ülések, hanem a má
sodik ülésszak eredményeként - hogy a kötelezettségek
kétoldalúan legyenek megfogalmazva. E rendelkezések
- melyek az 1. cikkből a 2.-ba kerültek csehszlovák ja
vaslatra, szintén a második ülésszak alatt - olyan fontosak
voltak Magyarország számára, hogy az albizottság meg
állapodott abban, hogy ezeket már az egyezmény nemzet
közi jogi hatálybalépését megelőzően is alkalmazza.18
Az egyezmény a feleket a területükön fekvő gátszaka
szok saját költségen való jó állapotban tartására kötelezte.19 A töltés megújításával, megnagyobbításával kapcso
latos munkálatokat közösen megállapított tervek alapján
rendelte végrehajtani, ennek a védett területek arányában
osztotta meg a költségeit.20 Az árvíz elleni védekezéshez
szükséges anyagokat és szerszámokat mindkét oldalon
a megfelelő mennyiségben a helyszínen kellett tartani.21
Ám arra az esetre, ha a védművek szabályos karbantartá
sa ellenére is árvízkár keletkezne, az egyezmény kizárta,
hogy a két ország követelést támasszon egymással szem
ben nem.
Árvízveszély esetén szolgalmi jellegű területhasználati
jogokkal élhetett a magyar fél. A védelemhez szükséges
anyagokat ugyanis magyar területről minden alakiság nél
kül - pusztán a csehszlovák határszervek előzetes értesíté
se mellett - csehszlovák területre lehetett szállítani, illetve
a magyar árvízvédelmi közegek sürgős szükség esetén a
veszély elhárításához szükséges intézkedéseket a cseh84

szlovák hatóságokkal egyetértésben foganatosíthatták
maguk is.22
Az átengedett területre hullott és a Magyarország felé
lefolyó csapadékvizek (belvizek) továbbvezetéséről azon
ban a saját költségén kellett gondoskodnia Magyarország
nak.23 Így megállapodtak a felek abban, hogy a védőgát és
a belvízelvezető csatornák fenntartásáért egymással szem
ben követelést nem támasztanak.24A magyar tervezet ezt
még azzal indokolta, hogy az átengedett terület érdekelt
jei a belvízelvezető csatornák magyarországi szakaszának
a karbantartási költségeihez, a magyar érdekeltek pedig
a csehszlovák területre eső Duna-töltésszakasz karban
tartásához egyformán hozzájárulnak, e költségek tehát
egyensúlyban vannak. A végleges változatban azonban az
indoklás lényegesen egyszerűbb lett: e műveket magyar
területen Magyarország, az átengedett területen pedig
Csehszlovákia tartja fenn. A Rábaszabályozó Társulat az
átengedett terület vízműveire és levezető csatornáira vo
natkozó műszaki terveket, érdekeltségi kimutatásokat és
ártéri birtokíveket a megállapodás értelmében átadta.25
Mindkét fél két-két meghatalmazottat nevezett ki,
akiknek évenként háromszor kellett a védgát és a leveze
tő csatornák állapotát ellenőrizni. A meghatalmazottak a
határátlépéshez igazolványt kaptak, az egyik országban
kiállított igazolványt a másik ország hatósága láttamozta.26 A magyar tervezet e tekintetben is eredetileg egyol
dalú, szolgalmi jellegű jogot próbált alapítani: az ellenőr
zés jogával - illetve árvízveszedelem idején a védekezés
irányításában való részvételi joggal - a Rábaszabályozó
Társulat vagy magyarországi jogutódjának a közegeit kí
vánta felruházni.27 Ennek megfelelően olyan szabályozást
vezetett volna be, hogy a magyar állami vízügyi szolgálat
és a Rábaszabályozó Társulat közegei a határt útiokmány
nélkül, szabadon átléphetik az érintett területen.
Az oroszvári vízmércén leolvasott vízállásadatokat
mindennap legkésőbb délelőtt 845-ig táviratban kellett kö
zölni a budapesti Vízrajzi Intézettel és a győri Folyam
mérnöki Hivatallal a csehszlovák hatóságnak. Ha pedig a
vízállás az 500 cm-t meghaladta, két távirat küldése volt
kötelező naponta.28A magyar tervezetben még 10 óra sze
repelt, amit a csehszlovákok úgy értettek, hogy a táviratot
addig adják fel. Az albizottsági tárgyalások során került be
a szövegbe, hogy Csehszlovákia - jégzajlásos időszak ki
vételével - csak két évre vállalja e kötelezettséget.29Tehát
csak addig, amíg a magyar területen egy újabb vízmércét
nem sikerül felépíteni.30

IV. A Mosoni-Duna
A Mosoni-Duna vízellátása és hajózhatósága tekintetében
Csehszlovákia szintén elismerte a magyar igényeket, ám
az albizottsági ülések során az erre vonatkozó szabályok
jelentősen módosultak az eredeti elképzelésekhez képest.
A magyar tervezetből voltaképpen annyi maradt, hogy
Csehszlovákia kötelezte magát, hogy a területére került
Mosoni-Duna-szakaszt az átadáskori állapotában fenn
tartja, és hogy Magyarország belegyezését fogja kérni,
ha azon bármiféle beavatkozást végrehajtana.31A magyar
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tervezetben ezenfelül még az is szerepelt, hogy Cseh
szlovákiának biztosítania kell, hogy a Mosoni-Duna ki
ágazásánál lévő Nagy-Duna szakaszon a folyam sodra a
jobb partot ne hagyja el, illetve hogy ne zátonyosodjon el
a kiágazási terület.32 A tervezet a magyar közegek részé
re lehetővé kívánta tenni - amivel újabb szolgalmi jogot
próbált meg alapítani -, hogy a Mosoni-Duna állandó víz
ellátása, valamint a rajkai zsilip kezelése és védelme érde
kében a szükséges ellenőrzési és karbantartási munkálato
kat a Mosoni-Duna csehszlovák szakaszán saját költségen
elvégezhessék maguk is.33 Végül elismertette volna a víz
kivételi jogot is.34
Az Albizottság csehszlovák tagozata az 1948. janu
ár 12-i ülésen a magyar tervezettel szemben elfoglalt
álláspontját részletesen indokolta.36 Érvelésének az volt
a kiindulópontja, hogy a Mosoni-Dunában lefolyó víz
mennyiség állandóan csökken az iszaposodás miatt, to
vábbá a Duna-ág elágazása többé-kevésbé el van zárva
a Nagy-Duna jobb partján kavicszátonnyal. Az eliszapo
sodás megakadályozása bármely műszaki szabályozási
művelettel lehetetlen, amit a kikötők bejáratának elisza
posodása bizonyít: évente kell kotorni őket. Csehszlová
kia ezért csak azt tudja vállalni, hogy a területére került
Mosoni-Duna szakaszon semmiféle változtatást nem fog
végrehajtani, az eliszaposodását azonban nem tudja meg
akadályozni. Nem tudja biztosítani azt sem, hogy a Duna
sodorvonala a jobbpartot ne hagyja el, de nem fog olyan
szabályozási munkálatokat végezni, hogy megváltozzon a
sodorvonal helyzete. Vállalja azonban, hogy a szabályozá
si műveket a saját költségén fenntartja, a medret mélyíteni
azonban csak a magyar kormány terhére tudja. Továbbá
nem fogja megakadályozni az olyan munkálatokat, ame
lyeknek a Mosoni-Duna hajózhatóságának a fenntartása a
célja. A Duna-ágon való vízzel gazdálkodás pedig átlagos
vízkivételnél Csehszlovákiát nem érdekli, nagyobb menynyiség kivételéhez a nemzetközi Duna Bizottság jóváha
gyását kell kérni.

A vízkivételi jog ezért az egyezmény végleges szöve
géből kikerült, a fenti álláspont viszont abba beépült. Így
Csehszlovákia kötelezte magát arra is, hogy a Nagy-Du
na kiágazási szakaszán sem fog a magyar kormány be
legyezése nélkül olyan szabályozási munkálatokat végez
ni, amelyek a Mosoni-Duna vízzel való ellátását érintik.37
Vállalta, hogy a Mosoni-Duna területére eső partjainak
a karbantartási munkálatait a saját költségén elvégzi, és
hogy e munkálatok tekintetében a magyar fél kívánságait
figyelembe veszi. Fenntartotta viszont a jogot arra, hogy a
magyar kívánságoknak a Mosoni-Duna-szakasz állapotá
hoz fűződő csehszlovák gazdasági érdekekkel való arány
ban állását megállapítsa. Abban az esetben, ha arányta
lanságot állapított meg, e munkálatokat Magyarország a
csehszlovák kormány beleegyezését követően a saját költ
ségén végeztethette el. Az egyezmény rögzítette, hogy a
magyar államot terheli a kotrások költsége.38
Bekerült azonban a végleges szövegbe a magyar ter
vezet szintén szolgalmi jogot alapító azon rendelkezése,
amely szerint Magyarország jogosult a Mosoni-Duna el
csatolt szakaszán a vízi út megfelelő kiépítéséhez szüksé
ges bővítési munkálatok önköltségen történő kivitelezésé
re. Az albizottsági tárgyalások nyomán ez azzal egészült
ki, hogy az ilyen munkálatokhoz a csehszlovák kormány
előzetes beleegyezését kell kérni, illetve azokat a magyar
kormány költségére Csehszlovákia a saját közegeivel
is elvégeztetheti.39 A végleges változat szerint, az ilyen
munkálatoknak helye volt a vízierő kihasználása céljá
ból is. A vízügyi egyezményben körvonalazódni látszanak
Bős-Nagymaros tervei.

V. A Rábaszabályozó Társulat vagyona
Magyar részről fontos célkitűzés volt az ügyben, hogy
Csehszlovákia a Rábaszabályozó Társulat vagyonával
kapcsolatos megtérítési kötelezettségét elismerje. Ezért
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A következő tárgyalási napon elsősorban a tulajdon
azt a szabályt alkalmazta a tervezet 2. cikke - melyből
erősen módosult formában, a második ülésszakon fel
jog rendezésére irányuló javaslattal állt elő a csehszlovák
vetett csehszlovák javaslatra végül is 1. cikk lett -, hogy
delegáció. A kártalanítás ellen pedig azzal érvelt, hogy
Csehszlovákia a Rábaszabályozó Társulat átengedett terü
a terület átengedésével Csehszlovákiába került a Rábaleten fekvő ingatlanai használatáért bért, ha pedig az in
szabályozó Társulathoz tartozó érdekeltek egy része. Az
gatlanokat és védelmi berendezéseket tulajdonába kívánja
egyezményben Csehszlovákia által nyújtott szolgáltatá
venni, akkor kártalanítást fizet.
sok nagy anyagi értéket jelente
Januárban, az albizottsági ülé
nek, nem kívánható tehát, hogy
sek kezdetén a csehszlovákok a
Csehszlovákia a védművekért
kártalanítás jogosságát még álta
fizessen. Azt javasolta, hogy az
lánosságban elismerték. Jelezték,
egyezmény 1. cikke adja át a Ráhogy a társulat ingatlanait meg
baszabályozó Társulat átenge
váltani, illetve kártérítés40 útján
dett területen fekvő vagyonát a
tulajdonba venni szeretnék.41
Csehszlovák államnak, a vagyon
A január 13-i ülésen azonban dr.
esetleges felbecslését és a kár
Augustin Brychta államtanácsos,
talanítás kérdését pedig későbbi
a Határrendező Bizottság tagja
kétoldalú tárgyalások anyagá
megjelent, és Ruzicka mérnök
ba utalja.47 Erre május 13-án azt
től a csehszlovák delegáció el
válaszolta a magyar küldöttség,
nöklését átvette.42 A csehszlová
hogy akkor a felbecslést és a kár
kok ekkortól arra az álláspontra
pótlást is beleértve, külön állam
helyezkedtek, hogy a vízügyi
közi tárgyalások anyaga legyen
egyezményben magánjogi kér
minden vagyonjogi kérdés.48 Ezt
azonban Horváth Iván helytelen
désekről szó se essen, ez a két
kormány közötti pénzügyi tár
nek tartotta, mivel így a vagyon
gyalások anyaga legyen. A ma
gazda nélkül maradna.
Júniusban, a plenáris ülések
gyar küldöttség kifejtette: az
1947. évi október 14-én tartott
második szakasza alatt a cseh
Bogárdi János vízépítő mérnök
szlovákok a vagyon átadásához
ülésen csehszlovák részről már
(1909-1998)
továbbra is ragaszkodtak. A ma
nyilatkozatot tettek, hogy a víz
gyar delegáció ehhez csak úgy
ügyi egyezmény rendezni fogja a
akart hozzájárulni, ha az átadásra a vagyoni értéket az
Rábaszabályozó Társulat vagyonának megosztásával kap
1914. évi aranykorona értékben rögzítik.49A csehszlovák
csolatos kérdéseket.43 Csak a későbbikben lesz fontos ez a
álláspont azonban még inkább megmerevedett, már egye
csehszlovák javaslat, a magyar fél ugyanis - amikor már
nesen azt követelték, hogy az 1. cikk mondja ki, hogy a
rég feledésbe merült - ehhez tért vissza a második ülés
Rábaszabályozó Társulat vagyona minden kártalanítás
szak alatt.
Ruzicka bej elentette a következő napon, hogy a dr. Hor
nélkül a csehszlovák állam tulajdonába átmegy.50 Június
váth Ivánnal folytatott megbeszélés során olyan utasítást
24-én a magyar szakértők is kifejtették érveiket.
kapott, miszerint magánjogi vonatkozású kérdésekről ne
Bogárdy János elmondta, hogy a három község átenge
tárgyaljon. Erre a Vízügyi Albizottságnak nincs kompe
dése folytán a Rábaszabályozó Társulat kezelésébe tarto
tenciája, a csehszlovák delegáció nincs eléggé felkészülve
zó Duna-Lajta ártér meg lett osztva. A társulat a beruhá
ennek tárgyalására. Zalányi tiltakozott: a három község
zásait a teherviselő érdekeltek pénzéből végezte, vagyonát
1947. október 15-én történő átvételéhez épp az e kérdést
így szerezte. Az érdekeltségi arányokhoz képest azonban
is érintő csehszlovák elvi nyilatkozatok miatt járult hozzá
lényegesen nagyobb vagyon került át csehszlovák rész
a magyar delegáció. Megegyezés azonban nem született,
re. Csehszlovákiát a csehszlovák érdekeltség arányának
megfelelő vagyon természetesen kárpótlás nélkül megil
az albizottság a plénum elé terjesztette az ügyet.44 A tár
leti, de az e vagyonon túli értéket Magyarország részére
gyalásoknak még viharosabb szakasza következett.
meg kell téríteni.
A Határrendező Bizottság május 11-i ülésén Horváth
Iván kijelentette: a tulajdonjog átruházását az egyezmény
Mivel a csehszlovák delegáció tanulmányozás cél
ben rendezni kell, a kártérítés jogosságát pedig nem ismeri
jából az 1925-ös Bodrogközi Tiszaszabályozó Társulat
el, mert nemcsak a három község, hanem a magyarországi
elszámolását és jegyzőkönyvét átadta, dr. Hollós László
érdekeltek javát is szolgálják az átengedett területen lévő
osztálytanácsos, pénzügyi szakértő okfejtésének ez lett a
berendezések.45 Kiss Roland utalt arra, hogy nem állami,
kiindulópontja. Ebben ugyanis a vagyonnak megfelelően
hanem magánvagyon átruházásáról van szó, amelynek tu
a terhekből is részt vállalt a csehszlovák kormány: átvál
lajdonosa a Rábaszabályozó Társulat.46 Csehszlovák rész
lalt kölcsönöket, melyeket a társulat a víziművek építésére
ről azonban még a vagyon felbecslésétől is elzárkóztak
vett fel, az egyezmény létrejötte előtt állami kiadásokat
- amit a társulati okmányokból el lehetett volna végezni
teljesített, illetve fizette a tisztviselők illetményét és nyug
negyedóra alatt -, mivel az már a kártalanítási kötelezett
díját. Hasonló elveket alkalmaztak az 1923-as Tisza-Szaségre utalna.
mosközi Armentesítő és Belvízrendező Társulat likvi-
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dációj áról készült magyar-román-csehszlovák, illetve
1925-ben a Beregvármegyei Vízszabályozó és Armentesítő Társulat megosztása tárgyában létrejött magyar-cseh
szlovák megállapodásokban. A Rábaszabályozó Társulat
esetében azonban semmilyen terhet sem kellett Csehszlo
vákiának átvállalnia, az adósságokból nem részesedett,
alkalmazottakat nem vett át, nyugdíjterhet nem vállalt,
ami megillette, az tiszta vagyonszaporulat. Ilyen esetre a
Bereg vármegyei egyezmény volt példa, eszerint az ilyen
vagyont fel kell becsültetni, és értékét ki kell fizetni a ma
gyar társulatnak.
Érdekes pillanata volt a tárgyalásoknak, amikor Demetrovits Szilárd az Osztrák-Magyar Monarchia vízjogi
törvényét citálta. Az 1885. évi XXIII. törvénycikk szerint
ugyanis, ha valamelyik vízrendezésre és vízhasználatra
alakult társulat felosztásra került, akkor a vagyonát fel kel
lett becsülni, és a terhek levonása után a fennmaradó aktív
vagyonrészt az ártéri birtokosok között - tehát azon érde
keltek között, akiknek az ártéren belül volt a földterülete
- fel kellett osztani. Az egyes érdekelteknek járó összegek
mértékét az határozta meg, hogy milyen arányban vettek
részt a létesítmények költségterheinek viselésében.51 Kiss
Roland figyelmeztetett: ez a törvény Csehszlovákiában is
érvényes. Ha tehát a csehszlovák delegáció megtagadná
a kárpótlást, nemzetközi bíróság elé fogja vinni az ügyet
Magyarország.
A csehszlovák érvelés azonban szintén e törvényből
indult ki, ami félreérthetetlenné tette, hogy a Monarchia
vízjoga a két ország között immár nemzetközi jogként mű
ködik - illetve, hogy Csehszlovákia továbbra sem fog kár
talanítást fizetni. Úgy vélték, hogy a magyar követelés épp
e törvénybe ütközik, mert az átadott területre került vagyon
célvagyon, amit nem lehet felosztani, mivel az az érdekelte
ket mind a csehszlovák, mind a magyar oldalon védi. A ma
gyar érdekeltek tehát kötelesek ismét hozzájárulást fizetni,
ha eddigi hozzájárulásuk megtérítését kérik.52
Végül a csehszlovák delegáció „megzsarolta” a magyar
felet: hajlandó elfogadni, hogy a Rábaszabályozó Társu
lat vagyonával kapcsolatos kérdések külön egyezmény
tárgya legyen, de akkor nem vállalja az átengedett terü
leten lévő védművek fenntartására vonatkozó kötelezett
séget. Ha magyar részről ragaszkodnának ehhez, úgy a
vagyon kártalanítás nélküli tulajdonba adását mondják ki
az egyezményben.53
A magyar küldöttség először még nem engedett, újabb
érveket hozott fel. Rámutatott arra, hogy tisztán közigaz
gatási jellegű kötelezettség (árvízvédelem terén nyújtandó
államközi közigazgatási segély) a védőgátak fenntartása,
mellyel nem függ össze a magánjogi viszonyok alakulása.
Altalános nemzetközi jogelv, hogy a saját területén fekvő
védőműveket mindegyik állam maga tartja fenn, még ak
kor is, ha e védőművek hasznát a másik ország területén
lakók is élvezik.54
A csehszlovák delegáció azonban kitartott nézete mel
lett,55 úgy vélte, hogy a vállalandó kötelezettségek olyan
gazdasági terhet jelentenek, amelynek ellenértékét Cseh
szlovákia csak a vagyon kártalanítás nélküli megszerzésé
ben találja meg. Mivel a Szigetköz 101 községe ármente
sítése miatt igen súlyos érdek fűződött az egyezményhez

- melyből így a Mosoni-Dunára vonatkozó cikken és
néhány adminisztratív szabályon túl nem maradt volna
semmi sem - a magyar delegáció kénytelen volt elfogad
ni, hogy a felbecslésről és a kártalanításról szóló rendel
kezések az egyezménybe nem kerülnek be. Ugyanakkor
visszakanyarodott egy rég elfeledett csehszlovák javaslat
hoz: a kártalanítás kérdésére térjenek vissza később, más
államközi tárgyalásokon.56
Az ülésszakot június 2-án a magyar fél azzal szakította
meg, hogy a csehszlovák delegáció kérjen felhatalmazást
a kormányától, hogy a vízügyi egyezményt a kárpótlás ki
kapcsolásával fogadhassa el. A csehszlovákok erre ígére
tet tettek.57 Már említettük a korábbiakban, hogy augusz
tusban Balatonföldváron látogatást tett Bujna, aki ekkor
közölte Clementis58 utasítására, hogy a csehszlovák kor
mány a magyar javaslatot elfogadja, és kéri mielőbbi fel
vételét a tárgyalásoknak. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy
kárpótlást fizetni egyáltalán nem szándékoznak, és ezt az
álláspontot fenn fogják tartani a későbbi pénzügyi tárgya
lások alatt.
Október 5-én - immár a harmadik ülésszak idején - az
1. cikket illetően végre egyetértésre jutott a két fél. Egy
úttal Kiss Roland is bejelentette, hogy a magyar kormány
is fenntartja a jogát, hogy a békeszerződéssel kapcsolatos
pénzügyi tárgyalások során a kárpótlás tekintetében ál
láspontját érvényesítse.59 Ennek fényében az egyezmény
rögzítette, hogy a Rábaszabályozó Társulatnak az átenge
dett három község területén lévő minden vagyona (erdők,
rétek, védgátak, csatornák, átereszek, gátőrházak stb.) a
csehszlovák állam tulajdonába átmegy, a vagyon átenge
désével összefüggő pénzügyi kérdések pedig a békeszer
ződéssel kapcsolatos pénzügyi tárgyalások során kerülnek
rendezésre.60

VI. Az egyezmény felmondása
A magyar tervezet a felmondást egyáltalán nem szabá
lyozta, e kérdés csak a Határrendező Bizottság második
ülésszakán merült fel csehszlovák indítványra. Az új ren
delkezésnek az lett volna a lényege, hogy az egyezményt
bármelyik fél felmondhatja, ha a vízügyi viszonyok úgy
változnának meg, hogy annak további fenntartása nem
volna indokolt, vagy az valamelyik fél részére arányta
lan gazdasági hátrányt jelentene.61 A magyar küldöttség
azonban ezt elutasította. Alláspontja szerint ugyanis a
vízügyi egyezményt a Zárójegyzőkönyvhöz kell csatol
ni, amelynek hatályossági ideje a békeszerződésétől nem
különbözik.62 Mivel állandó jellegű a terület átengedése
következtében előállt helyzet is, a vízügyi egyezmény
időbeli hatályát sem lehet korlátozni. Ezzel a csehszlo
vák kormány egyoldalú elhatározásától tenné függővé
a vízügyi szolgáltatások nyújtását.63 Végül magyar ja 
vaslatra kompromisszumos megoldás született: felül
vizsgálatot lehetett kérni felmondás helyett.64 Így az új
cikk kimondta: az egyezmény felülvizsgálatát bármelyik
fél kezdeményezheti, ha a vízügyi viszonyok megváltoz
nának, azonban egy éven belül meg kell egyezni a módosításban.65

87

Jog_________
történeti szemle'*— ^

VII. Következtetések
Általában csak a trianoni békeszerződés kapcsán szoktunk
arra utalni, hogy a határhúzás figyelmen kívül hagyta a
Kárpát-medence vízrajzi viszonyait. Tanulmányunkból
világossá válik, hogy mindez igaz a második világháborút
követő területveszteségünk esetén is. Az elcsatolás kiszol
gáltatottá tette a szomszédos magyar területet az árvízzel
szemben, hiszen a Mosoni-Duna torkolati részével együtt
olyan fontos műszaki létesítmények, mint a dunacsúni zsi
lip, az oroszvári vízmérce és a magyar területet védő gát
szakasz került csehszlovák területre. Tekintettel arra, hogy
még az esővíz is Magyarország felé folyt le - a közlekedés
(hajózás) szempontjáról nem is beszélve - , nem maradt
más lehetőség, mint hogy a két kormány vízügyi egyez
ményt hozzon létre.
Hangsúlyoznunk kell, hogy ez az egyezmény Ma
gyarország javára nemzetközi jogi szolgalmakkal erő
sen terhelt, abban a szolgalmaknak tulajdonképpen
minden típusa - faciendo, non-faciendo, in patiendo szerepel. A nemzetközi jog jogintézményei közül talán
épp a szolgalom az, amely a történelem eseményeivel
a legszorosabb összefüggésben van: rendszerint állam
határ-változásokkor keletkeznek66 annak az országnak
a javára, amelyhez a területnek kellene tartoznia. Jogi
szempontból ugyancsak érdekes, hogy az Osztrák-Ma
gyar Monarchia vízügyi törvényét 1945 után hivatkozták
kvázi nemzetközi jogként a felek. Érdemes lenne tehát
a Monarchia minden olyan jogszabályát összegyűjteni,
amelyek később hivatkozási alapul szolgáltak az utód
államok között is.
Kiss Roland úgy értékelte a tárgyalásokat, hogy a .
vízügyi egyezményben sikerült érvényesítenünk az összes
magyar kívánságokat”.67 Nyilvánvaló a túlzása. Mentsé
gére szolgál azonban a magyar küldöttségnek, hogy ki
zárólag Magyarországnak fűződött érdeke a vízügyi

egyezményhez, az egyoldalú érdekeltség sokat rontott
az elvesztett háború után egyébként sem könnyű érdek
érvényesítési lehetőségen. Maga a természet is a magyar
felet sürgette: az 1948. január eleji árvíz levonulása után a
Mária Terézia kőgát alatt víz fakadt fel, bár igaz, az átszivárgás nem haladta meg a másodpercenkénti 500 litert.68
Ezzel szemben a magyar fél csak a határkitűzés műsza
ki munkálatait tudta késleltetni, Horváth Iván ugyanis a
vízügyi egyezmény elfogadását szerette volna a műszaki
közegek jelentésével összekapcsolni. Ezzel azonban a ter
mészeti erők elleni harcot aligha lehetett felvenni.
A csehszlovákok kihasználták a diplomáciai fölényt,
a kezdeti felkészületlenséget kompenzálva előbb újratárgyaltattak számos, már parafált rendelkezést.69 Később
pedig „A csehszlovákok prágai központi irányítás alapján
ügyes taktikát követtek, hogy cumaei Sibilla70-ként a ma
gyarokat érzékenyen érintő, már letárgyalt cikkeket éppen
akkor dobták tűzbe, amikor a magyar részről az 1. cikk
anyagát illetőleg legerősebb érvekkel, logikailag szinte ki
védhetetlenül indult meg ellenük a támadás. Viszont őket
meg az lepte meg, hogy a magyarok a csehszlovák részről
állított alternatíva valamelyik tételének elfogadása helyett
visszakanyarodtak egy még a tárgyalások elején tett, rég
elfeledett csehszlovák javaslatra.”71 A magyar küldöttség
így az ár elleni védelmet biztosította, a Rábaszabályozó
Társulat vagyonáért viszont nem sikerült kártalanítást
kapnia. Pénzügyi tekintetben kudarcot vallott másodszor
is, mivel az első ülésszak alatt sem tudta a Csehszlováki
ának átadott területen lévő államvagyonért a megtérítési
kötelezettséget elismertetni.
Jellemző az érdekellentétre, hogy a vízügyi egyezmény
magyar és szlovák nyelvű szövegében oly nagy számban
fordultak elő eltérések, hogy a francia szöveg megfogal
mazásához ezeket 1948 decemberében és 1949. január
elején Prágában, negyedik ülésszakon kellett tisztázniuk
a feleknek.72

H o l l ó si , Gá b o r
Das tschechoslowakische „Transdanubien” und das Wasserabkommen von 1948 (Zusammenfassung)
Nach dem Abschluss der Friedensvertrage zur Beendigung des zweiten Weltkriegs nahm die Kommission zur
Regelung der Grenzen zwischen Ungarn und der Tschechoslowakei ihre Arbeit auf, und im Ergebnis ihrer Tatigkeit schlossen die Regierungen der beiden Lander am 9.
Oktober 1948 ein Wasserabkommen ab. Der Abschluss
eines Abkommens wurde unumganglich, weil durch die
Abtrennung von ungarischen Gebieten die in Ungarn verbliebenen Gebiete dem Hochwasser ausgeliefert blieben.
Mit der Flussmündung der Moson-Donau (Kleine Donau)
fielen namlich auch wichtige technische Anlagen, wie
die Schleuse in Cunovo, der Wasserstandmesser in Ru-
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sovce und die Damme zum Schutz ungarischer Gebiete
der Tschechoslowakei zu. Angesichts der Tatsache, dass
sogar das Regenwasser in Richtung Ungarn floss - von
Gesichtspunkten des Schiffsverkehrs ganz zu schweigen
-, blieb nichts anderes übrig, als ein Wasserabkommen
abzuschlieBen. Das Abkommen ist voller völkerrechtlicher Dienstbarkeiten zu Gunsten Ungarns. Alle Arten der
Dienstbarkeiten - faciendo, non-faciendo, in patiendo sind darin enthalten. Es gelang der ungarischen Abordnung, den Hochwasserschutz sicherzustellen, aber eine
Entschadigung für das Vermögen der Gesellschaft zur Regelung der Raab konnte sie nicht erwirken.

Jegyzetek______________________________________
1Karcsay Sándor belügyminisztériumi osztálytanácsos jelentése Kiss
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szolgalom kapcsolata . Iustum Aequum Salutare (IAS) IX, 2013, 1
(pp. 83-96.) Uő: A rajkai zsilip kérdése. A párizsi békeszerződés
értelmezése. IAS IX, 2013, 4 (pp. 169-184.) Uő: A z „emberi és
polgári jogok” értelmezése a pozsonyi hídfő kiszélesítése kapcsán.

Megjelenés alatt.
8Zárójegyzőkönyv a párisi

békeszerződés 1. cikke 4. pontjának „ d ”
alpontja értelmében a magyar és a csehszlovák kormány képviselőiből
alakított Határrendező Bizottság munkálatairól, IV. rész. MNL OL
XIX-J-1-k, 29/h. t. 71. d. Alapja: Elvi megállapodás a vízügyekre
nézve. V. sz. melléklet az 1947. október 14-i jegyzőkönyvhöz. MNL

OL XIX-J-1-k, 29/h. t. „A Magyar-Csehszlovák Határrendező Bi
zottság jegyzőkönyvei 1947. október 11-től 1947. december 16-ig”,
69. d.
9 Karcsay Sándor már említett jelentésében használja a „vizes úr”
kifejezést, Petényi Oszkárra vonatkozóan, akinek nem tudta a nevét.
10 Tagjai: Pataky Béla miniszteri osztályfőnök, dr. Bogrády János mű
egyetemi magántanár, a Vízrajzi Intézet igazgatója, dr. Karcsay Sán
dor, dr. Mikó Tibor és Petényi Oszkár miniszteri osztálytanácsosok,
a Rábaszabályozó Társulat képviseletében pedig Demetrovits Szi
lárd igazgató-főmérnök és Berényi Aladár szakaszmérnök.
11Jegyzőkönyv a magyar-csehszlovák Határrendező Bizottság Vízügyi
Albizottságának Bratislavában, 1948. évi január hó 9-től január hó
15-ig tartott tárgyalásairól (a továbbiakban: JVA, jan. 15.) A Víz

ügyi Albizottság napi tárgyalási jegyzőkönyveket nem vezetett, csak
zárójegyzőkönyv készült, az üléseiről viszont feljegyzések maradtak
fenn. A magyar tervezet szövege: Feljegyzés a Vízügyi Albizottság
1948. évi január hó 9-én tartott üléséről (a továbbiakban: VA, jan.
9.), mellékletben. MNL OL XIX-J-1-k, 29/h. t. 71. d. Az albizott
ság újból tárgyalt a plenáris ülések kezdetén, mivel a csehszlovák
delegáció a márciusban plénum elé terjesztett egyezménytervezeten
lényeget érintő változtatásokat kért.
12 Tagjai: dr. Szondy Viktor rendkívüli követ és meghatalmazott mi
niszter, dr. Zalányi Andor földművelésügyi miniszteri tanácsos.
A delegáció titkára: dr. Karcsay Sándor belügyminiszteri osztályta
nácsos. Szakértői: dr. Hegedűs Nándor miniszterelnökségi miniszte
ri osztályfőnök, Mónár Jenő miniszterelnökségi miniszteri tanácsos,
dr. Bogárdy János műszaki tanácsos, a Vízrajzi Intézet igazgatója,
Czebe Jenő vezérkari alezredes és Petényi Oszkár földművelésügyi
miniszteri osztálytanácsos. Jk. máj. 5. MNL OL XIX-J-1-j, 48. d.
13Kormánybizottsági jelentés a Magyar-Csehszlovák Határrendező
Bizottság 1948. évi második ülésszakáról, 1948. aug. 15. A továb
biakban: KJ, aug. 15. MNL OL XIX-J-1-k, 29/h. t. 71. d. és Jk. jún.
22. Horváth távozásának valódi okára nem találtunk utalást a kora
beli forrásokban.
14 Jk. jún. 26. Melléklet. Lásd még: Zászló-gyalázás. MNL OL
XIX-J-1-k, 29/h. t. 71. d.
15 „Meg kell állapítania [Kiss Roland], hogy a három község magyar
lakosságát üldözik. [...] Nem tudja megrendülését palástolni.
Megemlíti, hogy a nap folyamán megjelent nála egy nő, a magyar
meghatalmazotti hivatal alkalmazottja, aki zokogva adta elő, hogy
édesatyját, Egyházi Károly dunaszerdahelyi lakost, aki ú.n. »fehér
lapos«, halálos betegen lakoltatták ki saját házából és tették ki ágyas
tól az udvarra. [...]” Jk. júl. 1.
16 KJ, aug. 15.
17Kormánybizottsági elnöki jelentés a Magyar-Csehszlovák Határ
rendező Bizottság tárgyalásainak újrafelvételéről, 1948. aug. 23.
MNL OL XIX-J-1-k, 71. d. Kiss Roland kéziratában: MNL OL
XIX-J-1-k, 73. d.
18 JVA, jan. 15. Nagy Károly kézikönyve a nemzetközi szerződés ha
tálybalépésének öt lehetőségét különbözteti meg, aszerint, hogy az
az aláírás után azonnal, ratifikáláskor, bizonyos számú ratifikáció
összegyűltével, bizonyos idő elteltével vagy valamilyen feltétel be
következésével lép-e életbe. I. m. (p. 392.) Az általunk ismertetett
eset igencsak különleges: egyes cikkek úgy léptek előzetesen hatály
ba, hogy a teljes egyezményt még le sem tárgyalták a felek.
19 2. cikk a). A tervezetben (a továbbiakban: T): 1. cikk a).
20 2. cikk b). T: 1. cikk a).
21 2. cikk d). T: 1. cikk a).
22 2. cikk h). T: 1. cikk e). In patiendo típusú, azaz a tevékenység tűré
sére kötelező szolgalom. A szolgalmakat Váli Ferenc nyomán osztá
lyozzuk. Váli Ferenc: i. m. (p. 164.)
23 2. cikk e). T: 1. cikk d).
24 2. cikk f.) T: 1. cikk e).
25 2. cikk i). T: 1. cikk d).
26 4. cikk. T: 4. cikk.
27 2. cikk g). T: 1. cikk b).
28 5. cikk (1). T: 6. cikk.
29 5. cikk (2) és (3).
30Javaslatok a magyar és csehszlovák köztársaságok között kötendő
egyezményhez. VA, jan. 12. Melléklet.
31 3. cikk (1) a). T: 3. cikk a). Non-faciendo típusú, azaz a tevékenység
től való tartózkodásra kötelező szolgalom.
32 T: 3. cikk b). Faciendo típusú, azaz tevőleges magatartásra kötelező
szolgalom.
33 T: 3. cikk c). In patiendo típusú szolgalom.
34 T: 5. cikk (2).
35 A kép forrása: http://mult-kor.hu/20090513_a_rendszervaltas_szimbolumava_valt_a_bosnagymaros_elleni_kuzdelem
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történeti szemle'*— ^
36 Lásd az ülésről készült feljegyzéshez csatolt mellékletet: Javaslatok
a magyar és csehszlovák köztársaságok között kötendő egyezmény
hez.

37 3. cikk (1) c). Non-faciendo típusú szolgalom.
38 3. cikk (1) b). Mivel a karbantartási munkálatok elvégzésénél a ma
gyar fél kívánságait figyelembe kellett venni, faciendo típusú szol
galmat lehet megállapítani.
39 3. cikk (2). T: 5. cikk (1).
40 Kártalanításról van szó, hiszen a károkozás a békeszerződés alapján
jogos volt. A korabeli iratanyagban keveredik a két kifejezés haszná
lata.
41 VA, jan. 10. és a 2. cikk csehszlovák ellentervezete: VA, jan. 13.
Melléklet. Az ellentervezet szerint a felértékelést az 1914 előtti ára
kon kellett volna elvégezni. A megállapított értékből a társulat vagyonán a csehszlovák érdekeltség részesedési értékét és a magyar
területet védő 3 km-nyi töltés költségét le kellett volna vonni.
42 Csak erre az egy napra, a csehszlovák delegáció elnöke a további
üléseken Ruzicka maradt.
43 VA, jan. 13.
44 VA, jan. 14.
45 Jk. máj. 11.
46 Jk. máj. 11.
47 Jk. máj 12. I. Melléklet.
48 Jk. máj. 13.
49 Jk. jún. 23. I. Melléklet.
50 Jk. jún. 24.
51 1885. évi XXIII. törvénycikk, 102. § és 139. §. Lásd még Szilágyi
János Ede: Vízjog: a vizek tulajdonának és használatánakfőbb ma
gyar előírásai a nemzetközi tendenciák tükrében. Sectio Juridica
et Politica, Miskolc, Tomus XXIX, 2011, 2 (pp. 609-613.) Babák
Krisztina: A magyar vízügyi törvények a kezdetektől napjainkig.

http://www.geography.hu/mfk2004/mfk2004/phd_cikkek/babak_
krisztina.pdf (Letöltve: 2016. augusztus 7.)
52 Jk. jún. 23. és 30.
53 Jk. jún. 30. Melléklet.
54 Jk. júl. 1. I. Melléklet.
55 Jk. júl. 1. II. Melléklet.
56 Jk. júl. 2. Melléklet.
57Jelentés a záró ülésszakról (a továbbiakban: JZ), dátum nélkül.
MNL OL XIX-J-1-k, 71. d. Ajúl. 2-i jegyzőkönyv szerint az ülése
ket Bujnajavasolta megszakítani.

KÖNYVEKRŐL

58A csehszlovák „Rajk”. Vladimír Clementis 1945-től külügyminisztériumi államtitkár, 1948-ban Jan Masaryk helyett lett külügymi
niszter. Burzsoá nacionalizmus vádjával 1952-ben felakasztották.
59 Jk. okt. 5. és okt. 9. Melléklet.
60 1. cikk.
61 Jk. máj. 12. II. Melléklet.
62 Jk. máj. 11. II. Melléklet.
63 Jk. máj. 13. Melléklet.
64 Jk. jún. 23. II. Melléklet. A Kormánybizottsági jelentés szerint ez
Szondy Viktor ötlete volt, de a május 11-i ülésen már Kiss Roland is
felvetette, hogy felmondás ne legyen, de a későbbi változtatásokra
lehetőség biztosítható.
65 6. cikk.
66 Vö. Nagy Károly: i. m. (p. 158.)
67Kiss Roland honvédelmi államtitkárnak, a Magyar-Csehszlovák
Határrendező Bizottság elnökének és dr Szondy Viktor rendkívüli
követ és meghatalmazott miniszter, aláírási megbízottnak jelentése
a Magyar-Csehszlovák Határrendező Bizottság 1948. évi harmadik
ülésszakáról, 1948. nov. 1. MNL OL XIX-J-1-k, 71. d.

68 VA, jan. 10.
69 „Általában a nemzetközi tárgyalások gyakorlatában szokatlan, hogy
már egyszer elfogadott szövegben lényegbeli változtatások eszkö
zöltessenek parafálás után, mégis készséggel tettünk eleget a cseh
szlovák kívánságnak.” Jk. júl. 1. I. Melléklet. A csehszlovák állás
pont szerint a cikkek csak akkor lennének véglegesek, ha minden
kérdésben megegyezés jött volna létre. Uo. II. Melléklet.
70 Cumae-i Szibülla a jóslatait kilenc könyvbe gyűjtötte össze, és azo
kat Tarquinius római királyának hatalmas áron ajánlotta fel. Amikor
a király az ajánlatát elutasította, három könyvet elégetett, és a meg
maradt hatot ugyanazon az áron újra felkínálta. Mivel Tarquinius
ekkor sem vette meg a könyveket, a jósnő hármat ismét elégetett.
Végül az eredeti áron az utolsó hármat is felajánlotta, a király ezeket
megvásárolta.
71 KJ, aug. 15.
72 Lásd Kormánybizottsági jelentés a Magyar Köztársaság és a Cseh
szlovák Köztársaság között a párisi békeszerződés 1. cikk 4. pont
„c ” alpontja értelmében foganatosított területátengedéssel kapcso
latos vízügyi kérdések tárgyalásában Bratislavában 1948. évi októ
ber hó 9. napján aláírt egyezményfrancia szövegének megállapítása
iránt Prágában folytatott tárgyalásokról, 1949. márc. 1. MNL OL

XIX-J-1-k, 29/h. t. 70. d.

véssé valószínű, hogy a kötet elfoglalhatja helyét a mai
magyar jog-, illetve történettudományban. Ami mégis az
elmélkedés jogossága mellett szól, az egyrészt az említett
történész születésének évfordulója, másrészt az a szemlé
let, amit a munkája képvisel.
Kiindulópontként érdemes néhány szót ejtenünk az
íróról. Révész László 1916-ban, Kecskeméten szüle
tett. Azt is mondhatjuk, sorsszerűen fordult a jogtudo
mány felé, hiszen édesapja, (idősebb) Révész László
maga is jogász volt, kisgazdapárti politikus, 1946-47
folyamán a Nemzetgyűlés háznagya. Nem meglepő te
hát, hogy a fia is jogászdoktor lett, s 1949-től kezdve
Révész, László: Die Anfánge des ungarischen Parlamentarismus.
tanított az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. HoszOldenbourg, München, 1968. 220 l. (Südosteuropáische Arbeiten 68.)
szabb-rövidebb cikkei az 1950-es évek elején jelentek
meg a Jogtudományi Közlönyben} Életében az 1956-os
forradalom hozott gyökeres változást, amikor az egye
lső pillantásra értelmetlennek tűnhet egy majdnem
temi forradalmi bizottmány elnöke lett. A letartóztatás
fél évszázada keletkezett könyvről írni, hiszen nyil
elől Svájcba menekült,2 ottani egyetemek előadója lett,
vánvaló, hogy eredményei részben már túlhaladot
s közben több kiadványa is megjelent Kelet-Európa II.
tak, s korabeli magyar nyelvű fordítása nem lévén, ke-

Egy száz éve született
történész-jogász a
reformkori magyar
diétákról
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