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1. Bevezetés

A z európai államok új- és modern kori története azt 
mutatja, hogy válság sújtotta időszakban mindig 
megerősödik az integrálódás iránti igény, amely 

számos formát ölthet. A reformáció korától a vallás-, illet-
ve polgárháborúk hívták életre a különböző szuverenitás-
elméleteket, amelyek szerzői az uralkodót, majd az abszt-
rakt értelemben vett államot, később, a felvilágosodás 
időszakában a népet helyezték elméletük középpontjába. 
Nem volt ez másként a kontinens államait – vagy azok 
többségét – érintő krízishelyzetek esetén sem, amelyek 
orvoslására a középkor óta számos, az államok együttmű-
ködését célzó elképzelés született. Ezek többsége papíron 
maradt, illetve a nemzetközi jog sem volt kellően fejlett 
a megvalósításukhoz. Az első nemzetközi szervezetek 
19. századi megjelenése, majd a két 20. századi világégés 
okozta trauma vezetett olyan koncepciók kidolgozásához, 
amelyek az európai államok szélesebb köre számára el-
fogadhatóak voltak. 1918 után megváltozott a nemzetközi 
jogi környezet is, ugyanis a Nemzetek Szövetségével lét-
rejött az első világszervezet, amely mintául szolgált több 
későbbi együttműködési formák számára is.

Ilyen volt Aristide Briand francia politikusnak a je-
len tanulmány tárgyát képező, 1929–30-ban kidolgozott 
Európa-terve is, amely végül nem valósult meg, de több 
elemét átvette a második világháborút követően létrejött 
európai integráció. Mindazonáltal a tervezet visszhangja 
jól mutatta a kontinens államainak szándékát valamiféle 
integráció létrehozására, habár az együttműködés rész-
leteivel kapcsolatban jelentős eltérések mutatkoztak kö-
zöttük. Különösen érdekes a magyar álláspont vizsgála-
ta, hiszen hazánk az első világháború vesztes államaként 
rendkívül hátrányos békeszerződést volt kénytelen aláírni, 
és kezdetektől fogva a kialakított határok revíziójára töre-
kedett. Úgy tűnt tehát, hogy a változtatás igénye mindkét 
oldalon fennállt, azonban kérdéses volt, hogy a tervezet a 
magyar szempontokkal is összeegyeztethető-e. Ennélfog-
va a munka annak bemutatására törekszik, hogy a hazai 
jogtudomány képviselői milyen válaszokat tudtak adni a 
koncepció által felvetett nemzetközi jogi kérdésekre, illet-
ve ebbe miként tudták beilleszteni a területének jelentős 
részétől megfosztott Magyarország szempontjait.

2. Európai integrációs törekvések  
és Aristide Briand két koncepciója

Az európai államok állandó jellegűnek szánt együttműkö-
désére, illetve integrációjára a középkor óta számos elkép-
zelés született. E tervek elsődlegesen az államok közötti 
viták háborúk útján történő megoldása helyett kínáltak al-
ternatívákat egyre fejlettebb, intézményesített mechaniz-
musok révén. Pierre Dubois 14. század elején megfogal-
mazott terve esetén ez tanácskozást, illetve döntőbírósági 
eljárást jelentett volna, Podjebrád György cseh uralkodó 
tanácsnoka, Antoine Marini elképzelésében szövetsé-
gi gyűlés, állandó tanács és általános bíróság jelent meg. 

Sully hercege a 17. század első felében már az Állandó 
Európa Tanács vezetésével működő konföderáció tervét 
vázolta fel, amely keretében lehetőség lett volna a békés 
határrevízióra is. William Penn néhány évtizeddel későbbi 
tervezetében a felállítandó európai birodalmi gyűlés már a 
tagállamokra nézve kötelező jogszabályokat is elfogadha-
tott volna.1 Az előzőekkel szemben megvalósult a Fried-
rich List által a 19. század első felében kidolgozott német 
vámunió, amely nemcsak az első jelentős gazdasági ter-
mészetű integráció volt a kontinensen, hanem később a 
német egység kialakulásához is hozzájárult.2 A 19. és 20. 
század fordulója a nemzetállami törekvések időszaka volt 
Európában, de a soknemzetiségű monarchiák területén 
élő népcsoportok is megfogalmazták saját követeléseiket, 
amely az első világháború utáni rendezés eredményeként 
vezetett el saját államiságukhoz.

Azonban a „nagy háború” addig nem látott átrende-
ződést hozott a világpolitikában, amelynek során az eu-
rópai államok elvesztették hegemóniájukat, és versenyre 
kényszerültek az öntudatukban időközben megerősödött 
amerikai és ázsiai államokkal, különösen az Egyesült Ál-
lamokkal és a Szovjetunióval.3 Emellett Európán belül a 
háborút lezáró Párizs környéki békék is új törésvonalakat 
alakítottak ki a nagyszámúvá vált európai államok között. 
A szerződések hatalmas összegű jóvátétel fizetésére köte-
lezték a vesztes államokat, valamint hátrányukra a nemze-
tiségi elvet sok esetben háttérbe szorító határok kerültek 
kialakításra. Az ebből eredő politikai ellentétek mellé gaz-
dasági problémák is társultak azáltal, hogy az új államha-
tárok egyúttal új vámhatárokat és eltérő pénzrendszereket 
is jelentettek, amely számos ágazatban megdrágította a 
termelést.4 Mindez azzal járt, hogy az államok törekedtek 
olyan önálló gazdasági egységként definiálni magukat, 
amely képes arra, hogy a polgárai valamennyi szükségle-
tét kielégítse. Ugyanakkor az államok ezen – Gratz Gusz-
táv által bemutatott – „differenciálódása” és a fent leírt 
ellentétekben rejlő későbbi konfliktusok megelőzésének 
igénye életre hívta az európai integráció iránti vágyat is.5 
Az 1920-as években két, egymásra is ható európai terve-
zet váltott ki nagyobb visszhangot, az egyik Richard Ni-
kolaus Coudenhove-Kalergi Páneurópa-koncepciója volt, 
a másik Aristide Briand jelen tanulmány szűkebb tárgyát 
képező Európa-terve.6

Coudenhove-Kalergi családja révén is megtapasztal-
hatta a kultúrák egymás mellett élését, mivel a Habsbur-
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gok szolgálatában álló, brabanti, illetve görög felmenők-
kel rendelkező arisztokrata apa és japán anya fiaként látta 
meg a napvilágot.8 A háború lezárását követően figyelme 
az új világrend elemzésére össz-
pontosult, amely során érzékel-
te az öreg kontinens legyengült 
szerepét. 1923-ban megjelent 
programadó írásában egy európai 
szövetségi állam létrehozását vá-
zolta fel, amelyet Páneurópának 
nevezett.9 Az integráció létreho-
zása mellett belső okként nevez-
te meg, hogy a békeszerződések 
eredményeképpen „két tucat El-
zász-Lotaringia” alakult ki, amely 
révén Európa újabb háború felé 
halad, illetve a szétaprózódott 
struktúra következtében kialakult 
gazdasági elzárkózás megnehezí-
ti a hatékony termelést, ami so-
kak elszegényedéséhez vezetett. 
A külső tényezők közül a radika-
lizálódó Szovjetunió szerepének 
erősödését nevezte meg, amellyel 
szemben egy legyengült Európa 
állna.10 Ebből kiutat egy euró-
pai föderáció létrehozásában lát-
ta, ugyanis álláspontja szerint az 
öreg kontinens már akkor is kulturális, gazdasági és tör-
ténelmi egységet képezett.11 A páneurópai alkotmány ré-
vén felállítandó integráció biztosította volna a lehetőséget 
a versailles-i szerződés felülvizsgálatára, örökbéke-szer-
ződés megkötésére és a keleti határok közös védelmére, 
valamint egy döntőbíróság felállítására.12 Lényeges, hogy 
nem tartozott volna Páneurópához az Egyesült Királyság 
(illetve a Brit Birodalom) és a Szovjetunió sem.13

A szerző az integráció megvalósítását négy lépcsőben 
képzelte el akként, hogy a szövetség létrehozásának szük-
ségességét megállapító páneurópai konferencia eredmé-
nyeként létrehoznának egy, az államok közötti viták bé-
kés rendezését lehetővé tevő döntőbíróságot, amelyet a 
vámunió kialakítása követne, végül a folyamat a föderális 
alkotmány elfogadásával zárulna.14 A szövetségi állam lét-
rehozásához azonban nem ragaszkodott feltétlenül. 1926-
ban tartották az első páneurópai kongresszust, amelyen 
kifejtette, hogy az integráció kizárólag államok szabad 
szövetségeként képzelhető el.

„E szövetségnek neve, legyen az akár Európai Egyesült 
Államok, akár Európai Vámszövetség, vagy Páneuró-
pa, semmit sem változtat a dolgon. Egyedül lényeges 
csak az, hogy egy állam és egy nép se áldozza fel a 
maga függetlenségét Európa oltárán, hanem, hogy az 
új Európa az összes államok és népek szerves együtt-
működéséből alakuljon ki!”15

Coudenhove-Kalergi tervezetének egyik legfőbb támoga-
tója Aristide Briand francia politikus volt, aki az elkép-
zelés köré szerveződő Páneurópa-mozgalom tiszteletbeli 

elnöki pozícióját is betöltötte.16 Briand az 1875 és 1940 
fennállt „harmadik köztársaság” idején volt tagja a kor-
mányzatnak, amely korszakot gyenge végrehajtó hatalom, 

de erős parlament jellemezte. 
A politikai instabilitást jól mutat-
ja, hogy 1906 és 1932 között hu-
szonöt alkalommal töltött be mi-
niszteri tisztséget, amely magában 
foglalt tizenkét miniszterelnöki 
megbízatást is.17 A két világhábo-
rú közötti korszak francia politi-
kusainak többségéhez hasonlóan 
ő is a békeszerződések által kiala-
kított status quo fenntartását kí-
vánta garantálni a kontinens biz-
tonságának megőrzése címén. Az 
1925. évi locarnói egyezménnyel 
ugyan rögzítették Németország 
nyugati határainak sérthetetlensé-
gét, de a szerződés gyakorlatilag 
megnyitotta a lehetőségét a német 
keleti határok döntőbíróság álta-
li megváltoztatásának.18 A fran-
cia–német határ sérthetetlenségét 
kívánta elősegíteni az Amerikai 
Egyesült Államokkal megkötni 
tervezett egyezmény révén is, az 
USA azonban elzárkózott ennek 

garantálásától. Ehelyett jött létre a nemzetközi jog későb-
bi fejlődése szempontjából lényegessé vált Briand–Kel-
logg-paktum 1928-ban, amelynek aláírói lemondtak arról, 
hogy a háborút a nemzetközi viszályok elintézésére alkal-
mazzák.19

Ilyen előzmények után mutatta be Briand az európai 
államok együttműködésére vonatkozó tervezetét 1929. 
szeptember 5-én, a Nemzetek Szövetsége Közgyűlésén. 
Javaslatot tett az európai népek közötti „föderatív kötelék” 
létrehozására, amely megadná a lehetőséget a kapcsolatte-
remtésre, érdekeik megvitatására és a közös döntéshoza-
talra. Az akkori körülményekre tekintettel az összefogást 
elsődlegesen gazdasági jellegűként vázolta fel, ám remé-
nyei szerint mindez elvezethetne a politikai és a szociális 
együttműködéshez is, az államok szuverenitásának tiszte-
letben tartása mellett.20 Coudenhove-Kalergi utópisztikus 
elemeket is magában foglaló Páneurópa-tervével szemben 
Briand egy szűkebb körű, gazdasági természetű együtt-
működést vázolt fel elsődleges célként, amely a megfo-
galmazással ellentétben inkább konföderációra (állam-
szövetségre) utaló sajátosságokat mutatott. A gazdasági 
integráció koncepciója nem pusztán Coudenhove-Kalergi 
munkájában jelent meg, az ilyen tárgyú érdekegyeztetés 
kialakítása tárgya volt a végül kudarcba fulladt 1922. évi 
genovai konferenciának is.21 A beszédnek pozitív vissz-
hangja volt, és a Népszövetség huszonhét európai tagjá-
nak képviselői felkérték Briand-t egy részletes tervezet 
kidolgozására.

Azonban még 1929 őszén több olyan esemény történt, 
amelynek hatására végül megváltozott az eredeti koncep-
ció.23 Október 3-án váratlanul elhunyt Gustav Stresemann 
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német külügyminiszter, korábbi kancellár, akivel Briand 
jó együttműködést tudott kialakítani, többek között az 
említett locarnói szerződés létrehozása kapcsán is. Ok-
tóber 22-én megbukott az utolsó Briand-kormány, és az 
új miniszterelnök, André Tardieu, fenntartásokkal kezelte 
az elképzelést. Briand továbbra is külügyminiszter ma-
radt, azonban politikai befolyása lényegesen csökkent. 
A francia és német politikai vezetésben bekövetkezett 
változások mellett a gazdaságinak tervezett integráció lét-
rehozását rövid és középtávon gyakorlatilag meggátolta, 
hogy két nappal később a New York-i tőzsde összeomlott, 
amely az évekig tartó „nagy gazdasági világválság” kez-
detét jelentette.24 Az elnyúló krízis hatására az államok be-
felé fordultak, és még éveken keresztül a saját termelésü-
ket és kereskedelmüket igyekeztek stabilizálni. Mindezen 
körülmények miatt a francia külügyminiszter egy eltérő 
koncepciójú tervezetet mutatott be az európai államok 
számára 1930 májusában.

Aristide Briand memorandumának címe az „európai 
föderális unió” megszervezéséről szólt,25 amely megneve-
zés önmagában is eltávolodásra utalt a Coudenhove-Ka-
lergi által eredetileg kidolgozott, mélyebb integrációt 
jelentő Páneurópa gondolatiságától. Már a tervezet be-
vezető indoklásában a korábbi gazdasági főirány mellett 
új szempontot illesztett be. Egy állandó szervezet felál-
lítását azzal támasztotta alá, hogy Európa gazdaságának 
rendezetlen állapota súlyosan veszélyezteti a kontinens 
politikai, gazdasági és szociális békéjét, amire az itt élő 
népek biztonságának és jólétének feltételeként tekintett. 
Az 1920-as évek francia 
külpolitikai célkitűzései-
vel összhangban megjelent 
tehát a biztonság fenn-
tartására irányuló igény, 
amelynek jegyében a lo-
carnói egyezmény és végül 
a Briand–Kellogg-paktum 
is született.26 Ugyanakkor 
elismerte, hogy az európai 
gazdaság hatékonyságá-
nak legfőbb kerékkötője 
a húszezer kilométernyi 
új vámhatár, amely nél-
kül az ipari termelés jóval 
hatékonyabbá válhatna. 
A Nemzetek Szövetségé-
vel együttműködésben álló 
államszövetség tervezetét 
vázolta fel, amely tisztelet-
ben tartaná az előző hatás-
köreit, illetve aminek kom-
petenciái szűkebb körűek 
lennének, de intenzívebb 
együttműködést jelentene 
az érintett életviszonyok 
vonatkozásában. Mindezt 
az államok szuverenitása 
és jogi egyenlősége mel-
lett kívánta megvalósítani, 

amelyet a Népszövetség ellenőrizne. Az együttműködést 
azzal is alá kívánta támasztani, hogy a föderális unió tag-
jaivá kezdetben csak olyan európai államok válhattak vol-
na, akik egyidejűleg a világszervezetnek is tagállamai. E 
megoldás azonban kizárta a Szovjetunió és Törökország 
belépését, ami miatt több európai állam tiltakozott.27

A fenti elvi szintű célkitűzéseket követően Briand négy 
fő pontba foglalva ismertette javaslatait. Mindenekelőtt 
szükségesnek tartotta, hogy az „európai államok közötti 
érdekközösség” alapjait egyezségokmányban rögzítsék. 
Ehhez jogalapként a Népszövetség Egyezségokmányának 
21. cikkére hivatkozott,28 amely lehetővé tette regionális 
megállapodások létrehozását.29 Az alapszerződést korláto-
zott tartalmúként vázolta fel, amely csupán az integráció 
főbb „cselekvési köreit” rögzítené. Ugyanakkor a nemzet-
közi szervezetek státuszának fejlődése szempontjából elő-
remutató elemet is tartalmazott a dokumentum. Habár a 
szervezetek jogi személyiségének koncepciója csak ekkor 
jelent meg a jogirodalomban, a memorandum az „euró-
pai közösség erkölcsi személyiségét” megtestesítő állandó 
szervről szól.

Az államszövetség szervezete vonatkozásában három 
fő testületet nevezett meg a memorandum a Nemzetek 
Szövetsége mintájára. Legfőbb döntéshozó szervként 
az Európai Értekezletet jelölte meg, amely a tagállamok 
kormányainak képviselőiből állt volna. E testület volt jo-
gosult arra, hogy meghatározza az integráció jellegét. Va-
lamely állam túlsúlyának elkerülése érdekében évenkénti 
rotációs elnökség vezette volna a fórumot. Kulcsszerepet 

szánt a kisebb számú tagál-
lam képviselőinek részvéte-
lével, szintén rotációs elven 
működő Állandó Politikai 
Intézőbizottságnak, amely-
nek feladatául az Európai 
Értekezlet irányába egyfajta 
döntés-előkészítő szerepet 
és a közös határozatok tag-
állami végrehajtásának el-
lenőrzését határozták meg. 
Az integráció adminisztratív 
hátterét a genfi székhelyű 
Titkárság adta volna.

A korábbi koncepcióhoz 
képest egyértelmű változást 
jelentett az Intézőbizottság 
tevékenységi elveiről szó-
ló harmadik pont tartalma, 
amely a gazdasági jellegű 
célkitűzések helyett kifeje-
zetten a politikaiaknak adott 
elsőbbséget.30 Briand ismét 
a biztonság szempontját ne-
vezte meg vezérlőelvként, 
amelyre a francia kormány-
zat a Párizs környéki bé-
kék fenntartása céljából fo-
lyamatosan hivatkozott.31 
Mindezt azzal indokolta, „Az új Európa felé”22
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hogy a gazdasági integráció első lépésben történő meg-
valósítása esetén jelentősebb iparral rendelkező államok 
politikai uralmuk alá hajtanák a gyengébbeket. Ennek el-
kerülése céljából a locarnói egyezmény egész Európára 
való kiterjesztését és döntőbírósági rendszer felállítását 
tartotta szükségesnek. Habár kissé ambivalens módon, 
de megjelent a gazdasági együttműködés létrehozására 
vonatkozó igény is, amely a vámhatárok lebontásán felül 
a közös piac megvalósítását is jelentette volna, magában 
foglalva az áru-, tőke- és személyforgalom fokozatos sza-
baddá tételét.

A memorandum utolsó pontja főként az együttműkö-
dés különböző területeit, napjaink uniós terminusával élve 
szakpolitikáit vette számba. Nem pusztán a közös piac tar-
tozott volna ide, hanem a „több országra kiterjedő ipari 
egyesületek és kartellek politikájának ellenőrzése” is, ami 
a mai versenyjognak feleltethető meg. Emellett a tervezet 
célul tűzte ki a közlekedés és a pénzügyek szabad áramlá-
sát gátló nemzeti akadályok lebontását, olyan munka- és 
egészségügyi kérdések közös szabályozását, mint a nyug-
ellátási szabályok külföldi alkalmazása, vagy az európai 
járványügy kialakítása. A tervezet együttműködést kívánt 
kialakítani a tagállamok parlamentjei és egyetemei között, 
valamint közös európai képviseletet vázolt fel a nemzet-
közi szervezetek mellett.

3. A memorandum fogadtatása 
Magyarországon

Aristide Briand Európa-tervének első, 1929-ben bemu-
tatott változatát kedvezően fogadta a hazai közvélemény. 
Elismerték annak jelentőségét, hogy a nemzetek közötti 
konfliktusok miatt sokat szenvedett, a korszakban gazda-
ságilag széttagolt Európa problémáit enyhíteni tudná egy 
ilyen államszövetség.32 Nem pusztán az integráció létre-
hozásának szükségességét ismerték el a korszak szerzői, 
hanem méltatták az európai népek közötti szolidaritás ki-
alakítására irányuló törekvést is, amely akár politikai egy-
séghez is elvezethet, amennyiben az államok a későbbiek-
ben így döntenek. Gyakorlati szempontból is előnyösnek 
tartották azt az integrációs formát, amelyet Briand később 
közös piacként írt le, mivel ezáltal csökkenthetőnek tűnt a 
munkanélküliség, és növelhetőnek a termelésből szárma-
zó haszon.33 Pozitív visszhangot kapott a koncepció kor-
mányzati részről is. Habár a Bethlen István vezette magyar 
kormány elsősorban Olaszországgal igyekezett szorosabb 
kapcsolatokat kialakítani, az állandó tőkehiánnyal küzdő 
országnak szüksége volt a nyugat-európai – elsődlegesen 
a francia – befektetőkkel a jó kapcsolat elmélyítésére.34

Az eredeti elképzeléssel összehasonlítva jóval hűvö-
sebben reagált az európai és a magyar közvélemény is 
az 1930-ban bemutatott második tervezetre. A témában 
megjelent hazai cikkek és tanulmányok egyöntetűen el-
utasították azt a koncepcióváltást, amelyet a politikai cél-
kitűzések előtérbe helyezése jelentett a gazdaságiak ro-
vására. A memorandum több nemzetközi jogi problémát 
is felvetett, amelyekre a hazai jogtudomány képviselői is 

igyekeztek felhívni a figyelmet. Érzékletesen mutatta be 
az új elképzelésben rejlő veszélyeket Gratz Gusztáv, aki 
utalt arra, hogy a belső joghoz képest a nemzetközi jog 
kezdetleges állapotban van, amely révén a pártatlanság 
elve korlátozottan tud csak érvényesülni. Az olyan kérdé-
sekben pedig, amelyek eldöntéséhez valamely államnak 
politikai érdekei fűződnek, ott „még a legerősebbnek és 
a leghatalmasabbnak akarata az uralkodó.”35 A politikum 
„priuszát” (értsd: primátusát) a gazdasági integráció létre-
hozásának céljával szemben egyedül Teleki Pál ismerte el, 
ugyanakkor Európa első világháború utáni egységesülé-
sére ő természetes és organikus folyamatként tekintett.36

Briand tervezete az államok szuverenitásának és jogi 
egyenlőségének nemzetközi jogi alapelvein – amelyek 
közül ilyen formában az első inkább posztulátumnak te-
kintendő – nyugodott. A kettő közül az előbbinek kiemelt 
megjelenítése inkább politikailag támasztható alá, hiszen 
az integráció tervezett konföderatív struktúrája önmagá-
ban is feltételezte a tagállamok szuverenitásához tartozó 
egyes hatásköröknek a közös szervekre történő átruházá-
sát.37 E fogalmakkal összefüggésben nem tűnt megnyug-
tatónak a Nemzetek Szövetségére mintaként történt utalás 
sem, mivel – Faluhelyi Ferenc megfogalmazása szerint 
– az első ténylegesen, a második pedig jogilag nem érvé-
nyesült a világszervezet keretei között,38 amelyek az első 
világháború győztes államainak kedveztek. Hasonlóan 
vélekedett Szakáts Kálmán is, aki mindehhez a korszak 
nemzetközi kapcsolatait elemezve hozzátette, hogy az ál-
lam két alkotóelemének tekintett „jog és hatalom közül az 
utóbbin van a hangsúly”, és sok esetben a nemzetközi jog 
is csupán ennek eszköze volt.39

A memorandum középpontjába tehát az európai állam-
szövetség első lépcsőjeként definiált biztonság került. 
A gazdasági integráció koncepciójának háttérbe szorítása 
azonban éppen Briand indoklásával ellentétes következ-
mények veszélyét rejtette magában. Egyrészt fennállt a le-
hetősége annak, hogy saját politikai érdekeik miatt többen 
elfordulnak az eredetileg pozitívan fogadott elképzeléstől 
(ami végül be is következett). Másrészt az elképzelés lé-
nyegét érintette, hogy az egymástól vámhatárokkal és 
egyéb eszközökkel elválasztott államok esetén jóval na-
gyobb volt a veszélye az ipar háborús célú mesterséges 
felfejlesztésének, mint egy gazdasági integráció esetén, 
ahol az államok magukat is korlátozni kényszerülnek.40 
Egyöntetű volt az álláspont azzal kapcsolatban is, hogy az 
„európai béke és szövetség” jelszavai alatt a francia kor-
mányzat a Párizs környéki békerendszer által kialakított 
status quót kívánta fenntartani a maga és szövetségesei 
számára.41 Mindezzel együtt Faluhelyi Ferenc abbéli re-
ményét fejezte ki, hogy a Briand–Kellog-paktumhoz ha-
sonlóan Franciaországnak a memorandumba foglalt ego-
isztikus törekvései az európai integráció esetén is végül 
altruisztikus eredményre fognak vezetni.42

Többen hívták fel a figyelmet arra, hogy az erede-
ti elképzelés gerincét jelentő gazdasági együttműködés 
terve többértelmű megfogalmazást kapott a memoran-
dumban. Habár Briand letette voksát a termelési ténye-
zők tagállami akadályainak lebontása mellett, valójában 
az elképzelés egy korlátozott vámunió, illetve közös 
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piac tervét tartalmazta. Igaz, hogy a szerző támogatta a 
leendő tagállamok közötti belső akadályok eltörlését, de 
a megfogalmazás inkább elutasító a vámunió immanens 
tartalmát jelentő közös külső vám bevezetése kapcsán. El-
határolódik a korábbi euró-
pai vámközösségek azon 
koncepciójától, hogy egy 
ilyen eszköz bevezetésével 
„harceszköz alakuljon ki 
az ezeken a közösségeket 
kívülálló államok ellen”. 
Mindez vámunió helyett 
inkább szabadkereskedel-
mi övezetként értelmezhe-
tő, amely csak korlátozott 
mértékben erősítette volna 
az európai gazdaság hely-
zetét az amerikai mezőgaz-
dasági és ipari termékekkel 
szembeni versenyben.44 
A közös piac bemutatott 
koncepciója a korszak 
gazdasági sajátosságainak 
tükrében valóban ezt az 
integrációs szintet jelen-
tette volna, hiszen a három 
fő termelési tényezőnek 
az áruk, a személyek és a 
tőke minősült.45 A mai ki-
fejezéssel élve „gazdasá-
gi alapszabadságok” alól 
Briand egy fenntartást em-
lített meg, mégpedig az 
államok honvédelmi szük-
ségleteit. A felvázolthoz 
hasonló gazdasági jellegű 
integrációk több ún. kivételt állapítanak meg, amikor is 
a tagállamok valamilyen, tipikusan a közérdek fogalmi 
körébe tartozó jogalapra hivatkozva korlátozásokat alkal-
mazhatnak a termelési tényezők szabad mozgása alól.46 
A honvédelmi igényekre való utalás alátámasztható is lett 
volna, azonban ennek egyedüliként történt beillesztéséből 
éppen az államok fegyverkezésére lehetett következtetni, 
amely a sokat hangoztatott biztonság fenntartása mellett 
egy újabb konfliktus számára is kaput nyitott volna. A ha-
zai szerzők kételyüknek adtak hangot azzal kapcsolatban, 
hogy a gazdasági integrációra vonatkozó „szegényes” el-
képzelés megvalósításával mennyiben lehetne eleget tenni 
a korábban megfogalmazott célkitűzéseknek, illetve egy-
öntetűen visszalépésként értékelték a Népszövetség előtt 
bemutatott tervhez képest.47

4. A Briand-terv magyar szemszögbôl

Az első világháborút követően önállóvá vált Magyaror-
szág kül-, illetve Európa-politikáját alapjaiban határozta 
meg a trianoni békeszerződés revíziójának vágya, hiszen 
az említett Párizs környéki békék egyikeként a szerződés 

a területének kétharmadától fosztotta meg az országot, és 
a magyarság körülbelül egyharmadát kisebbségi sorba 
vetette. Bethlen István miniszterelnökségének időszakát 
(1921–1931) a történettudomány konszolidációként írja 

le, amely nem pusztán a 
hazai gazdasági és közélet 
viszonylagos stabilizáló-
dását eredményezte, ha-
nem abból a célból is jelen-
tős erőfeszítések történtek, 
hogy a magyar állam ismét 
a nemzetközi közösség el-
ismert tagjává válhasson.48 
A háború győztes nagyha-
talmaival kialakítani terve-
zett szorosabb viszony mö-
gött azonban a kezdetektől 
meghúzódott a területi re-
vízió igénye, és a korszak 
hazai nemzetközi jogászai 
e szemüvegen keresztül 
tekintettek a különböző 
európai integrációs törek-
vésekre is.49

A revízió ügyét Cou-
denhove-Kalergi sem tud-
ta megfelelően kezelni, 
illetve az ő koncepciója a 
„határok láthatatlanná té-
telével” operált.50 Briand 
Európa-terve mögött egy-
értelműen a békeszerződé-
sek által kialakított status 
quo fenntartására irányuló 
francia érdekek húzódtak 
meg, amely miatt számos 

kompromisszumos elemet, illetve kötöttséget tartalmazott 
a memorandum.51 A kérdéssel elméleti síkon is foglalko-
zott Szakáts Kálmán, aki az államok szuverenitásának és 
jogi egyenlőségének a tervezet által említett tételeit a szá-
zadelő nemzetközi és hazai jogelméletének eredményeit 
felhasználva a jogszuverenitás elméletéhez társította, ame-
lyet az igazságosság értékeszméjéből vezetett le. A korszak 
hazai gondolkodóival összhangban ő is az előzőekkel szö-
ges ellentétben állónak tartotta az első világháborút lezáró 
békerendszert, amely miatt elutasította az integrációnak a 
kialakult állapotok fenntartását célzó elemeit.52 Hasonlóan 
vélekedett Gratz Gusztáv is annak vizsgálata kapcsán, hogy 
a tervezet valóban politikai együttműködésre törekedett-e 
az államok között, vagy csupán a fennálló viszonyokat kí-
vánta biztosítani. Szerinte ennek kiváló mércéje lett volna 
azon lehetőség beillesztése, hogy a „magasabb nemzetkö-
zi igazságosság” fogalmába ütköző állapotokat békés úton 
megváltoztathassák az államok. Habár a Nemzetek Szövet-
ségének Egyezségokmánya tartalmazott ilyen rendelke-
zést,53 Briand memorandumából ez hiányzott.54

Magyar szempontból a másik lényeges kérdés a ki-
sebbségek helyzetének javítása volt. Coudenhove-Kalergi 
perspektivikusan kohéziós erőt tulajdonított Páneuró-

„Az ígéret földje”43
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pának, amely révén idővel a nemzeti öntudat – a vallás-
hoz hasonlóan – minden ember magánügyévé válhatna.55 
A korszak realitásait figyelembe véve ugyanakkor a ki-
sebbségvédelemre olyan minimumként tekintett, amely 
nélkül az európai államok között nem képzelhető el együtt-
működés.56 Az európai nemzeti kisebbségek kongresszu-
sa is támogatta a szövetség tervét, azonban álláspontjuk 
szerint nem pusztán az államok között szükséges új hidat 
építeni, hanem lehetővé kell tenni, hogy minden európai a 
saját nemzetének élhessen.57 A kérdéssel Faluhelyi Ferenc 
foglalkozott mélyebben mindkét tervezet kapcsán, amely 
alapján a memorandumban szereplő elképzelés gyökeres 
megváltoztatását tartotta szükségesnek.58

Briand kérésének megfelelően a tervezet bemutatását 
követő hónapokban az európai államok megküldték ál-
láspontjaikat. A huszonhat ország közül egyedül Bulgá-
ria támogatta feltétel nélkül a koncepciót,59 de Belgium, 
Lengyelország és a kisantant államok is alapvetően pozi-
tívan nyilatkoztak, ellenben Németország, Olaszország és 
Magyarország tartózkodással fogadta a tervezetet.60 A ha-
zai közgondolkodás bemutatott főirányával összhangban 
a magyar válaszjegyzék is elsődlegesen a revízió célki-
tűzése köré épült. A dokumentum rámutatott arra, hogy a 
Párizs környéki békék nyomán kialakult európai rendben 
az államok egyenlőségének és szuverenitásnak nemzetkö-
zi jogi elvei korlátok között érvényesültek, így ezek, va-
lamint a kisebbségvédelem is további fejlesztést igényel-
tek. A jegyzék elvetette a politikai szempontok előtérbe 
helyezését a gazdaságiakkal szemben, illetve progresszív 
adalékként javaslatot is megfogalmazott azzal kapcsolat-
ban, hogy a világválságra tekintettel szükséges lenne ke-
vésbé intenzív, de azonnali gazdasági együttműködésre az 
államok között. A revíziós célkitűzésekkel állt összefüg-
gésben egy olyan mechanizmus kidolgozására irányuló 
felvetés is, amely égisze alatt sor kerülhetett volna a nem 
jogi, hanem politikai jellegű ellentéteknek a békés meg-
oldására.61 Ezzel kapcsolatban Faluhelyi a legjobb meg-
oldásnak a semleges államok képviselőiből álló „politikai 
döntőbíróságok” felállítását tartotta, amelyek határozatai 
a felekre kötelezőek lehettek volna.62

5. A tervezet utóélete

Miután a Briand-memorandum az európai államok több-
sége részéről kritikus visszajelzéseket kapott, nem fogtak 
hozzá a további részletek kidolgozásához, ugyanakkor a 

Nemzetek Szövetsége égisze alatt felállítottak egy bizott-
ságot az „európai unió tanulmányozására”,63 amelynek 
elnöke a brit Eric Drummond, a világszervezet főtitkára 
lett.64 Briand korai halála, majd a harmincas évek első fe-
lének európai politikai eseményei hozzájárultak a tervezet 
háttérbe szorulásához, 1932 után az említett bizottság sem 
ült össze.65 Ahogy látható volt, a hazai közvélemény és 
a jogtudomány képviselői is erős kételyeket fogalmaztak 
meg a tervezettel összefüggésben, a politikai integráció 
megvalósítását egyedül Teleki Pál támogatta,66 igaz nem 
teljesen abban az értelemben, ahogy azt Briand elképzelte. 
Az évtized végére Magyarországon sem fűztek reményt 
ahhoz, hogy az európai föderális unió tervét az államok 
többsége számára elfogadható módon lehetne átalakítani, 
illetve általánossá vált az a nézet, amely szerint az elkép-
zelés leginkább Franciaországnak az első világháborút 
lezáró békeszerződések fenntartásához fűződő érdekeit 
volt hivatott szolgálni.67 Ugyanakkor jelentőségét az adta, 
hogy ez volt az első olyan tervezet, amelynek szerzője 
nem a régió országainak békés együttműködését kívánó 
értelmiségi volt, hanem korának egyik vezető államférfija, 
akinek felhívására a többi államnak válaszolnia kellett.68

A kontinens államaira kiterjedő gazdasági integráció 
terve azonban nem tűnt el nyomtalanul. Kereken húsz év-
vel később, 1950 májusában egy másik francia külügy-
miniszter, Robert Schuman újabb elképzelést mutatott 
be, amely első lépésként szűkebb körű, a szén- és acél-
termelésre irányuló együttműködés létrehozásáról szólt, 
ugyanakkor a korábbiakhoz képest mélyebb, ún. szupra-
nacionális jogi-intézményi szerkezet keretei között. A va-
lójában Jean Monnet tervezési főbiztos által kidolgozott 
koncepció a memorandumhoz képest éppen ellenkező 
sorrendet határozott meg a szükséges lépések vonatko-
zásában,69 ugyanis elsőként a gazdasági integráció meg-
valósítását tartotta szükségesnek, majd ezt követően válik 
lehetővé a politikai jellegű kooperáció, ha a tagállamok 
támogatják az elképzelést. Míg 1929–30-ban a tervezet 
gyengeségei mellett számos esemény is hátráltatta annak 
megvalósulását, addig az ötvenes években gyakorlatilag 
minden politikai és gazdasági körülmény az Európai Kö-
zösség létrehozása mellett szólt,70 amely integráció gerin-
cét a Briand által is már felvázolt közös piac jelentette. 
Mindez egyúttal alapját képezte az Európai Unió 1992. 
évi felállításának, amellyel megnyílt az út a közjogi-poli-
tikai jellegű együttműködés megvalósítása előtt is – ennek 
további mélyítése azonban már a tagállamok döntésének 
függvénye.

Knapp, László
Briands Europa-Plan und die zeitgenössische ungarische Rechtswissenschaft (Zusammenfassung)

In den Jahren 1929–30 erarbeitete der französische Mi-
nisterpräsident und Außenminister Aristide Briand einen 
Vorschlag für eine Zusammenarbeit europäischer Staaten, 
was – im Gegensatz zu Coudenhove-Kalergis Paneuro-
pa-Plan – eine engere wirtschaftliche bzw. politische In-
tegration anstrebte. Die Idee, die in vielerlei Hinsicht als 
ideologischer Vorläufer der heutigen Europäischen Union 

angesehen werden kann, fand Echo nicht nur in der dama-
ligen ungarischen politischen Führung, sondern auch in 
der ungarischen Rechtswissenschaft. Namhafte Autoren 
haben in mehreren Aufsätzen die völker- und staatsrecht-
lichen Aspekte des Entwurfs untersucht, wie all dies die 
Interessen Ungarns dienen würde, was beabsichtigte, ter-
ritoriale Revision umzusetzen.
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Der Aufsatz beginnt mit einer Analyse des Entwurfs, die 
auch auf das Paneuropa-Konzept reflektiert. Dann prüft 
er die Antworten der ungarischen Rechtswissenschaft auf 
die aufgetretenen Fragen völkerrechtlicher Natur. Im An-
schluss werden völkerrechtliche Aspekte bezüglich des 
Entwurfs untersucht, die aus ungarischer Sicht beson-
ders wichtig waren, wie die Möglichkeit zur Änderung 
der Friedensverträge und die Schaffung eines höheren 

Schutzniveaus für Minderheiten. Der Aufsatz schließt mit 
einer Analyse über die Wirkungen des Briand-Plans, in 
der nicht nur die Folgen im gegebenen Zeitraum unter-
sucht wird, sondern auch die Frage, welche Elemente des 
Konzepts später in die Rechtsrahmen der Europäischen 
Gemeinschaften bzw. der Europäischen Union aufgenom-
men wurden.
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1. Rövid historiográfiai áttekintés

1 907 februárjának második felétől – az Apponyi-féle 
törvénytervezet benyújtásától kezdve – a Magyar 
Királyság területén lévő román egyházak (ortodox, 

görögkatolikus) és a román nemzetiség által működtetett 
oktatási intézmények különböző módokon, összehangol-
tan tiltakoztak az „állam iskolán keresztüli magyarosító 
politikája” ellen.1 A tiltakozás eszközeként használták a 
sajtót, s az összefogás eredményeként létrejött egy olyan 
jól szervezett csoport, mely a társadalom széles rétegéhez 
eljutott, tolmácsolva a románság vezetőinek álláspontját 
politikai kérdésekben. Az Apponyi-féle törvény tekinthető 
mérföldkőnek is, ugyanis az oktatásügyi törvénycsomag 
körül kialakult vita és tiltakozás – Flaminia Faur román 
történész szerint is – a magyarországi román nemzetiség 
számára egy addig még nem tapasztalt lendületet adott a 
nemzetiségi jogokért folytatott küzdelemben.2 

A románság tiltakozása a Lex Apponyi ellen jól do-
kumentálható, erre adatokat szolgáltatnak a román saj-
tóanyagok.3 Hónapokon keresztül jelentek meg cikkek, 
melyek mindegyike – képviselve az egységes román ál-
láspontot – elutasító hangvételű volt az iskolai törvények-
kel szemben. A kialakult helyzetről kapunk információkat 
mindazokból az egyházi kiadványokból, melyek – mint 
iskolafenntartói nyomtatott sajtó – sok esetben elsőként 
juttatták el híveikhez a kifogásolt törvény teljes szövegét.4 
Fontosak a román püspökök és metropoliták, valamint a 
magyar parlamentben helyet foglaló román nemzetiségi 
képviselők által megírt visszaemlékezések is. Adalékok-
kal szolgálnak a román felekezetek évkönyvei – például 
az aradi ortodox püspökség által kiadottak, melyek Az 
egyházmegye zsinatának jegyzőkönyvei5 címmel jelentek 

meg –, melyekből jól rekonstruálhatóak Bihar vármegye 
ortodox román iskoláinak mindennapjai is a 20. század 
elején, s maguk az 1907–1908-as esztendők, melyeket 
Flaminia Faur „földrengésszerűnek” jellemez.6 

Az Apponyi-féle törvények kapcsán kialakult heves 
parlamenti küzdelmekről román történészként először Te-
odor V. Păcățian publikált Cărți de aur sau luptele politice 
naționale ale românilor de sub coroana ungară (Arany-
könyvek, avagy a román nemzet politikai küzdelmei a 
magyar korona alatt) című munkájának VIII. kötetében.7 
Tanulmányt jelentetett meg az erdélyi román pedagógus 
és publicista, Onisifor Ghibu Bukarestben 1915-ben, G. 
Sima álnév alatt, melyben a törvény aktuális hatásait tár-
gyalva szó esik a törvény elleni tiltakozáshullámról is.8 
Az 1907-es oktatásügyi törvények Bihar vármegyei vissz-
hangjáról román történészi munka első ízben Petru E. 
Papp tollából származott, aki Belényes település történe-
téről szóló könyvében tért ki az 1907. április 14-i tiltakozó 
gyűlésre, melyet az Apponyi-féle törvénytervezet kapcsán 
hirdettek meg.9 A két világháború között született Teodor 
Neş nagyváradi líceumigazgató könyve, melyben néhány 
oldalon keresztül tárgyalta a Bihar vármegyei románság 
tiltakozó akcióit az Apponyi-féle törvények ellen.10 Az 
1944 és 1968 közötti időszakban a román történetírás 
kevés figyelmet szentelt a 20. század eleji erdélyi román 
oktatásügy vizsgálatának. Flaminia Faur mindezt azzal 
magyarázta, hogy ebben az időszakban Románia kerülni 
akarta a kérdéskört, arra gondolva, hogy érzékeny etnikai 
és politikai húrokat pendíthet meg.11

Egy 1978-ban megjelent munkában, néhány oldalon 
keresztül, utalnak a román szerzők a törvény szerepét il-
letően arra, hogy a 20. század elején az Erdélyen kívüli 
románság együttérzését fejezte ki Kárpátokon túli test-
véreikkel.12 Onisifor Ghibu Nu din partea aceea (Nem 
azért) című munkájában több korabeli sajtóelemzést is 
végzett, de könyve tartalmazott számos, az általunk vizs-
gált témára vonatkozó tanulmányt is.13 A bihari románok 
tiltakozása kapcsán egy, a sajtóban elsőként megjelenő 
cikket is közölt, melynek címe Ulei pe foc (Olaj a tűzre) 
volt.14 Az Apponyi-féle törvények elleni tiltakozásokról 
– minden korábbi román történészi vizsgálódást figye-
lembe véve – a legrészletesebben Liviu Maior és Mircea 
Păcurariu 1980-as évek közepén megjelent könyveiben 
olvashatunk.15 Mindketten főleg a Telegraful Român, a 
Gazeta Transilvaniei és a Lupta cikkeiből merítettek, igaz 
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