
Alig vi tat ha tó, hogy a bu da pes ti tu do mány e gye tem Ál lam- és Jog tu do má -
nyi Kara1 leg ú jabb ko ri tör té ne té nek egyik leg bo nyo lul tabb kor sza kát –
mi ként ezt az egye tem- és kar tör té ne ti mun kák is mu tat ják – a má so dik
vi lág há bo rút kö ve tô esz ten dôk ben élte.2 Amíg az el sô évek pol gá ri de -
mok ra ti kus re form jai dön tô en ked ve zô en vál toz tat ták meg a fa kultás ar -
cu la tát, ad dig a szo ci a lis ta tí pu sú jo gász kép zés re tör té nô, el lent mon dást
nem tû rô en vég re haj tott át té rés túl nyo mó részt ne ga tív kö vet kez mé nyek -
kel járt. A fel sô ok ta tás ban be kö vet ke zô „rend szer vál tást” – jel ké pe sen és
egy faj ta kor szak ha tár ként – a bu da pes ti tu do mány e gye tem ne vé nek a
meg vál toz ta tá sa jel zi, amennyi ben az 1950. évi 35. tör vény e re jû ren de let
az 1950/1951-es tan év tôl kez dô dô en a Bu da pes ti Pázmány Pé ter Tu do -
mány e gye tem ne vét Eöt vös Lo ránd Tu do mány e gye tem re vál toz tat ta meg.
Az aláb bi át te kin tés ben en nek az 1945–1950 kö zöt ti moz gal mas idô szak -
nak né hány fon tos sze mé lyi, szer ve ze ti és tar tal mi vál to zá sát mu ta tom be.

A ko a lí ci ós évek re form tö rek vé sei (1945–1947)
Az or szág ban még nem ér tek vé get a har cok, ami kor a Jog- és Ál lam tu -
do má nyi Kar 1945. már ci us 2-án – há rom hét tel a fô vá ros fel sza ba du -
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1 Az 1945-ös fel sza ba du lás ide jén a fa kul tás ne ve Jog- és Ál lam tu do má nyi Kar volt. A 206. 693/1948. VKM
sz. ren de let ér tel mé ben a jog- és ál lam tu do má nyi ka ro kat jog- és köz i gaz ga tás-tu do má nyi ka rok ká szer -
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jog és köz i gaz ga tás-tu do má nyi ka rok ál lam- és jog tu do má nyi ka rok ká ala kul tak át.

2 Az Eöt vös Lo ránd Tu do mány e gye tem tör té ne te 1945–1970. Fôszerk.: SINKOVICS Ist ván. Szerk.: BA LOGH Sán -
dor–HOR VÁTH Pál–SINKOVICS Ist ván–ER DEY-G RÚZ Ti bor. Bu da pest, [1970]; HOR VÁTH Pál (szerk.): Az Ál lam- és 
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lá sa után – rend kí vü li ülést tar tott. A zak la tott kö rül mé nye ket mu tat ta,
hogy a ka ri ülé sen a köz le ke dé si ne héz sé gek mi att csak a pes ti ol da lon
la kó nyil vá nos ren des ta ná rok – Szandtner Pál, Navratil Ákos, Moór
Gyu la, Baranyay Jusz tin és Sárffy An dor – je len tek meg. A kar to váb bi
ti zen egy tag ja ki men tet te magát.3 Az ülé sen Szandtner Pál, a kar dé kánja
be je len tet te: mi u tán az Egye te mi Ta nács le mon dott, a kar „sür gôs és ha -
lasz tást nem tû rô ér de ke”, hogy meg ejt se a dé kán vá lasz tást, to váb bá
meg vá lassza rek tor vá lasz tó elek to ro kat is. A ka ri ülés je len lé vô tag jai,
te kin tet tel a rend kí vü li vi szo nyok ra, „köz fel ki ál tás sal” Szandtnert dé -
kán ná, Moórt pe dig pro dé kán ná vá lasz tot ták. A las san ként új ra in du ló
ok ta tás kap csán Szandtner dé kán az áp ri lis 12-i ülé sen ar ra buz dí tot ta
a kar tag ja it, hogy a vi szo nyok el le né re se csüg ged je nek, ha nem a Gond -
vi se lés se gít sé gé ben bíz va vé gez zék a ha za és az al ma mater „jobb jövôje”
ér de ké ben a re á juk vá ró „igen sok és igen nagy” te en dô ket.4

Sze mé lyi vál to zá sok az ok ta tói kar ban
A sze mé lyi vál to zá sok több vo nat ko zás ban is je lent kez tek. Min de nek -
e lôtt vég re kel lett haj ta ni az iga zo lá si el já rá so kat, de szá mol ni kel lett a
pro fesszo ri kar „el ö re ge dé sé bôl” fa ka dó kö vet kez mé nyek kel is. Ugyan -
ak kor a ta nul má nyi és vizs ga ren det érin tô re form in téz ke dé sek nek is volt
sze mé lyi ve tü le tük, mi ként a si ke res ma gán ta ná ri ha bi li tá ci ók is az ok -
ta tói kar rész le ges bô vü lé sé hez ve zet tek.
Az iga zo lá si el já rá sok ról – egy e lô re még ál ta lá nos ság ban – Nizsa -

lovszky End re szólt az áp ri lis 12-i ka ri ülésen.5 Az egye te mi szin ten is fel -
 ál lí tott iga zo ló bi zott sá gok nak az volt a fel a da ta, hogy a 15/1945 ME sz.
ren de let szel le mé ben ki de rít se és mi nô sít se az el já rás alá vont sze mé lyek
1939. szep tem ber el se je utá ni po li ti kai ma ga tar tá sát, és amennyi ben a
vizs gálat a „ma gyar nép ér de ke i nek a meg sér té sét” bizo nyí tott nak látta,
meg hozza az eset le ges szank ci ó kat.6 Az iga zo lá si el já rás alá vont pro -
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Jog tu do má nyi Kar sze re pe a ma gyar jog tu do mány fej lô dé sé ben. Bu da pest, 1985; SZÖ GI Lász ló (szerk.):
Az Eöt vös Lo ránd Tu do mány e gye tem tör té ne te 1635–2002. Bu da pest, 2003.

3 ELTE Le vélt ár 7. a. 1. Ál lam- és Jog tu do má nyi Kar. A Ka ri Ta nács jegy zô köny vei (a to váb bi ak ban: ELTE).
Az 1945. már ci us 2-i III. rend kí vü li ülés jegy zô köny ve. 44. k. Nem je len he tett meg az ülé sen a pro fesszo -
rok kö zül Eckhart Fe renc, Navratil Ákos, Kolosváry Bá lint, Kenéz Bé la, Gajzágó Lász ló, Heller Erik, Tomcsányi
Mó ricz, Kuncz Ödön, Nizsalovszky End re, va la mint az is me ret len hely re tá vo zó Balás Ká roly, il let ve a vi -
dé ken tar tóz ko dó Magyary Zol tán.

4 Az 1945. áp ri lis 12-i V. ren des ülés jegy zô köny ve. ELTE Le vélt ár 44. k.
5 Az 1945. áp ri lis 12-i IV. ren des ülés jegy zô köny ve. Uo.
6 N. SZA BÓ Jó zsef: Tisz to ga tá sok a ma gyar fel sô ok ta tás ban (1945–1946). Ma gyar Tu do mány,
1999/8. 979–982.



fesszo rok közül Tomcsányi Mó ri czot – a fel sô ház egy ko ri tag ját – nyug -
ál lo mány ba he lyez ték;7 Balás Ká rolyt – az 1939 utáni kor mány párt,
a Ma gyar Élet Pártja kép vi se lô jét, több, fa sisz tá nak minô sí tett mun ka
szer zô jét – pe dig tá vol lé té ben ma rasz tal ták el.8 Az 1945. már ci us 24-én
el hunyt Magyary Zol tán nal szem ben az Egye te mi Ta nács ál tal el ren delt
fe gyel mi el já rás el ma rasz ta ló íté le te lé nye gé ben oka fo gyottá vált.9 A ma -
gán  ta ná rok közül Buday Gyu lát ál lás vesz tés re ítélték,10 míg Kiss Ist ván,
a Magyary Zol tán ál tal ve ze tett s meg szû nés re ítélt Magyar Köz i gaz ga -
tás-tu do má nyi In tézet tan ü gyi tit ká ra ese té ben – mi u tán sa ját ki je lentése
sze rint a Nyi las ke resz tes Párt tag ja volt – az ál lá sá ból va ló fel füg gesz té -
sé re tet tek indítványt.11

Az iga zo lá si el já rá sok tól füg get le nül fel kel lett ké szül ni az élet ko ruk
foly tán be lát ha tó idôn be lül nyu ga lom ba vo nu ló nyil vá nos ren des tanárok
utód lá sá ról is. A nyug dí ja zás 1945-ben há rom pro fesszort érin tett: Kenéz
Bé lát, Navratil Ákost és Kolosváry Bá lin tot. A het ven egy éves Kenéz
pro fesszor sú lyos bo dó be teg sé ge mi att ek ko ri ban már részt sem vett az
ok ta tás ban, míg a het ve ne dik élet é vü ket be töl tô Navratil és Kolosváry
pro fesszo rok szol gá lat ban va ló vissza tar tá sa mi att a kar kére lem mel for -
dult a Val lás- és Köz ok ta tás ü gyi Mi nisz té ri um hoz (VKM).12 A sú lyosan
be teg Kenéz Bé la 1946. áp ri lis 1-jén el hunyt,13 míg Kolosváry Bá lint és
Navratil Ákos két al ka lom mal is ka pott hosszab bí tást a fô ha tó ság tól.14

A meg ü re se dô tan szé kek be töl té se eb ben az idô szak ban még lé nye gé -
ben az egye te mi au to nó mia fi gye lem be vé te lé vel va ló sult meg.15 Ál ta lá -
ban meg hí vás, nem pe dig a ne héz ke sebb pá lyá zat ki í rá sa út ján. Ám mi -
ként a múlt ban, úgy ezek ben az évek ben is elô for dult, hogy a pro fesszo ri
ál lás be töl té sét össze kap csol ták az üre se dés ben lé vô tan szék át szer ve zé -
sé vel. Ar ra is akadt pél da, hogy egy-egy pro fesszo ri ki ne ve zés elô moz -
dí tá sa ér de ké ben meg ket tôz ték az adott tu do má nyos disz cip lí na ok ta -
tá sát. A tan szék át szer ve zé sek per sze ép pen ség gel a meg ket tô zött ok ta tá si

17 Az 1945. au gusz tus 1-i VIII. ren des ülés jegy zô köny ve. (910/1945-46. d. sz.) ELTE Le vélt ár 44. k.
18 Az 1945. szep tem ber 26-i I. ren des ülés jegy zô köny ve. (1264/1945-46. d. sz.) ELTE Le vélt ár 45. k.
19 Az 1945. má jus 30-i VI. ren des ülés jegy zô köny ve. ELTE Le vélt ár 44. k.
10 Az 1945. au gusz tus 28-i IX. ren des ülés jegy zô köny ve. (1018/1944-45. d. sz.) ELTE Le vélt ár 44. k.
11 Az 1945. au gusz tus 1-i VIII. ren des ülés jegy zô köny ve. (563/1944-45. d. sz.) ELTE Le vélt ár 44. k.
12 Az 1945. má jus 9-i V. ren des ülés jegy zô köny ve. (436/1944-45. d. sz., to váb bá 401/1944-45. d. sz.) ELTE

Le vélt ár 44. k.
13 Az 1946. áp ri lis 10-i VI. ren des ülés jegy zô köny ve. ELTE Le vélt ár 45. k.
14 Az 1947. jú ni us 25-i VII. ren des ülés jegy zô köny ve. (1556/1946-47. d. sz., to váb bá 1553/1946-47. d. sz.)

ELTE Le vélt ár 46. k.
15 RÁCZ Kál mán: Az egye te mi au to nó mia Ma gyar or szá gon 1848 és 1945 kö zött. Múl tunk, 2010/1. 62–82.
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struk tú ra fel szá mo lá sá ra is irá nyul hat tak. Az üre se dés ben lé vô vagy
újon nan szer ve zett, eset leg át szer ve zett tan szé kek be töl té sé hez ter mé -
sze te sen meg kel lett sze rez ni a VKM jó vá ha gyá sát is. Egyes ki ne ve zé sek
elô moz dí tá sa ér de ké ben a je lölt szak mai kva li tá sa in kí vül cél sze rû nek
tûnt a po li ti kai fedd he tet len sé get is ki e mel ni.
Tomcsányi Mó ricz I. szá mú köz jo gi és köz i gaz ga tá si jo gi tan szé két –

a ki kül dött bi zott ság in dít vá nyá ra – ma gyar köz jo gi tan szék ké szer vez -
ték át. Élé re 1945 nya rán Mol nár Kál mánt, a pé csi tu do mány e gye tem
pro fesszo rát – a je lö lés ide jén az ide ig le nes nem zet gyû lés tag ját – ja va -
sol ták. (Mol nár pro fesszor egyéb ként csak az 1946/1947-es tan év ben
kezd het te meg Bu da pes ten az ok ta tást, ad dig Sárffy An dor he lyet te sí -
tet te.)16 A kan di dá ló bi zott ság – a köz is mer ten le gi ti mis ta be ál lí tott sá -
gú, ám an ti fa sisz ta múl tú – Mol nár pro fesszor mel lett a kö vet ke zô szak -
mai, po li ti kai ér vek re is hi vat ko zott: „A tör té ne ti ala pok hoz va ló
ra gasz ko dás mel lett a tisz ta de mok ra ti kus meg gyô zô dés, a par la men ta -
riz mus hô sze re te te, a li be ra liz mus nagy fo kú meg be csü lé se jel le mez te
Mol nár tu do má nyos mun kás sá gát.”17 A Magyary Zol tán ha lá lá val meg -
ü re se dô I. szá mú ma gyar köz i gaz ga tá si és pénz ü gyi jo gi tan szé ket 1945
nya rán Mártonffy Ká roly mû e gye te mi ta nár meg hí vá sá val töl töt ték be.18

Az 1945 ôszén át szer ve zés út ján fel ál lí tott össze ha son lí tó ma gán jo gi és
nem zet kö zi ma gán jo gi tan szék élé re Szászy Ist ván ko lozs vá ri pro fesszort,
ugyan ak kor Balás Ká roly II. szá mú köz gaz da ság tan és pénz ügy tan tan -
szé ké re Var ga Ist vánt, a Ma gyar Gaz da ság ku ta tó In té zet ve ze tô jét ja va -
sol ták.19 A Kenéz Bé la ha lá lá val meg ü re se dett sta tisz ti kai tan szék re pe -
dig 1946 nya rán Laky De zsô mû e gye te mi ta nárt hív ta meg a kar.20

Ugyan ak kor 1947 ôszén Szászy Ist ván, az össze ha son lí tó ma gán jo gi és
nem zet kö zi ma gán jo gi tan szék pro fesszo ra meg ö rö köl te Kolosváry Bá -
lint I. szá mú ma gyar ma gán jo gi tanszékét.21 Ezek az át szer ve zé sek és
moz gá sok nem csak a di na miz must, ha nem a sta bi li tás hi á nyát is ér zé -
kel te tik. Úgy tû nik ugyan ak kor, hogy egyes – kü lö nö sen a meg ket tô zött
– tan szé kek le gi ti mi tá sa sok kal in kább az adott pro fesszor sze mé lyé tôl,
mint sem az ál ta la ok ta tott disz cip lí ná tól füg gött.
Az ok ta tás ban részt ve vôk kö re az egye te mi ma gán ta ná ri ké pe sí tés

meg szer zé se ré vén a venia legendit, az az az elô a dás tar tás jo gát el nye rô
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16 1945. au gusz tus 28-i IX. ren des ülés jegy zô köny ve. (910/1944-45. d. sz.) ELTE Le vélt ár 44. k.
17 Ál lam- és Jog tu do má nyi Kar. A Dé ká ni Hi va tal ira tai. 10. do boz. (1086/1944-45. d. sz.) ELTE Le vélt ár.
18 1945. au gusz tus 28-i IX. ren des ülés jegy zô köny ve. (545/1944-45. d. sz.) ELTE Le vélt ár 44. k.
19 Az 1945. szep tem ber 26-i I. ren des ülés jegy zô köny ve. (1264/2945-46. d. sz.) ELTE Le vélt ár 45. k.
20 Az 1946. jú li us 5-i VIII. ren des ülés jegy zô köny ve. (2655/1945-46. d. sz.) Uo.
21 Az 1947. szep tem ber 10-i I. ren des ülés jegy zô köny ve. (1840/1946-47. d. sz.) ELTE Le vélt ár 47. k.



sze mé lyek kel is bô vült. A ko a lí ci ós évek ben fel tû nô mér ték ben gya ra -
po dott a ma gán ta ná rok lét szá ma a jo gi ka ron. Az Egye te mi Al ma nach -
ban ál tal az 1947/1948-as tan év ben fel so rolt har minc nyolc egye te mi
ma gán ta nár kö zül hu szon ket ten 1945 után ha bi li tál tak. A pes ti jo gi fa -
kul tás ra is nyil ván va ló an ér vé nyes az a meg ál la pí tás, hogy a ha bi li tá ci -
ót meg szer zôk kö zött eb ben az idô szak ban te kin té lyes volt azok nak a
szá ma, akik 1945 elôtt po li ti kai vagy szár ma zá si okok nál fog va meg
sem kí sé rel ték az egye te mi ma gán ta ná ri cím meg szer zé sét.22 A ko ráb bi -
ak ban hosszú ide ig is el nyú ló el já rá sok lé nye ge sen le rö vi dül tek. A ma -
gán ta ná ri cím meg szer zé sét to vább ra is a VKM-nek kel lett meg e rô sí te -
nie; en nek el ma ra dá sá ra csak ki vé te le sen ke rült sor.23

A hát rá nyos meg kü lön böz te tés fel szá mo lá sa
Az Ide ig le nes Nem ze ti Kor mány ma gá tól ér te tô dô en szün tet te meg az
egye te mi és a fô is ko lai fel vé tel lel kap cso la tos hát rá nyos meg kü lön -
bözte té se ket. Ezek a diszk ri mi na tív ren del ke zé sek ko ráb ban egy rész -
rôl a nôi hall ga tó kat zár ták ki, il let ve kor lá toz ták a szá mu kat, más -
rész rôl vi szont a zsi dó vagy zsi dó szár ma zá sú hall ga tók fel vé te lé nek
szab tak ha tárt.
A nôi hall ga tók fel vé te lét il le tô en a bu da pes ti jo gi fa kul tás a két vi -

lág há bo rú kö zött el u ta sí tó an fog lalt ál lást. Ki vé telt az 1938-at kö ve tô
évek ben ki zá ró lag azok nál tet tek, akik kül föl dön (Cseh szlo vá ki á ban
vagy Ro má ni á ban) meg kez dett jo gi ta nul má nya i kat kí ván ták Bu da pesten
foly tat ni. A kar 1945. má jus 30-án a VKM kí ván sá gá ra – a nôk egyen -
jo gú sá gát dek la rá ló 6660/1945. ME sz. ren de let meg al ko tá sa elôtt – ismé -
tel ten na pi rend re tûz te a kér dés meg vi ta tá sát. A na pi ren di pont elô adója,
Nizsalovszky End re min de nek e lôtt is mer tet te a nôk jo gi ta nul má nya i ra
vo nat ko zó ko ráb bi, 1923/1924-es tan év ben el fo ga dott ka ri ha tá ro za -
tot, il let ve a fel sô ok ta tás ban, va la mint a gya kor lat ban az ó ta be kö vet -
ke zett vál to zá so kat. Vé le mé nye sze rint a kar nak a kö vet ke zô ál lás pon -
tot kel le ne kép vi sel nie: no ha a ta nu lás sza bad sá gá nak a biz to sí tá sa mi att
in do kolt nak lát szik a jo gi ka rok kor lá to zás nél kü li meg nyi tá sa a nôk
elôtt, ezt az in téz ke dést a jo gi ok ta tás re form ja, va la mint an nak meg ál -
la pí tá sa elôtt, hogy a jo gi ké pe sí tés sel ren del ke zô nôk mi lyen fog lal ko -

22 BÍ RÓ Ju dit: Ma gán ta ná rok a pes ti tu do mány e gye te men, 1848–1952. Bu da pest, 1990. 111.
23 A VKM 1950-ben ar ra hi vat koz va ta gad ta meg a ma gán jog és a pénz ü gyi jog ha tár kér dé sei té ma kö ré bôl

ha bi li tált Vá gi Jó zsef ma gán ta ná ri ké pe sí té sé nek meg e rô sí té sét, hogy a ma gán ta ná ri in téz mény ön ma -
gá ban vi ta tár gyát ké pe zi. (Az 1950. már ci us 22-i VII. ren des ülés jegy zô köny ve. ELTE Le vélt ár
(2040/1949/50. d. sz.). 49. d.)
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zá si ágak ban he lyez ked het nek el, „el nem hall gat ha tó ag go da lom mal”
fo gad ná a fa kul tás. Azt vi szont kí vá na tos nak tar ta nák, hogy a ke res ke -
del mi kö zép is ko lák ban a jog ok ta tá sá ra ké pe sí tô ok le ve let szer zô nôk
szá má ra te gyék kö te le zô vé a jo gi ka ron bi zo nyos órák el vég zé sét, mi -
ként a kar „ag go da lom nél kül fo gad ná” azok nak a nôk nek a be i rat ko -
zá sát, akik nek köz szol gá la ti al kal ma zá sa „az át la got lé nye ge sen meg -
ha la dó szor ga lom és elô me ne tel ese té re” ele ve biz to sít va volna.24 A
na pi ren di pont hoz hoz zá szó ló pro fesszo rok meg le he tô sen el té rô vé le -
mé nye ket fo gal maz tak meg. Moór Gyu la el le nez te a nôk be bo csá tá sát
a jo gi ka rok ra, mert bi zo nyos élet pá lyá kon – pél dá ul a bí ró in és az ügyé -
szin – nem lát ná ôket szí ve sen. Kolosváry Bá lint vé le mé nye sze rint a
nôk nek „sem lel ki, sem fi zi kai adott sá gai” nem al kal ma sak ar ra, hogy
jo gi pá lyán he lyez ked je nek el. Há rom pro fesszor azon ban – Sárffy An -
dor, Mar ton Gé za és Heller Erik – he lye sel te a nôk be bo csá tá sát a jo gi
ka rok ra. Mar ton Gé za az zal ér velt, hogy a nôk tá vol tar tá sa ese tén a kart
„vas ka la pos ság gal” le het ne meg vá dol ni, Heller Erik vi szont azért he -
lye sel te a nôk fel vé te lét, mert ez a fel fo gás fe lel meg a kor á ram lat nak.25

Nizsalovszky End re – ér de kes mó don – nem a tá mo ga tó, ha nem az el -
u ta sí tó hoz zá szó lá sok ha tá sá ra mó do sí tot ta elô ter jesz té sét. Ja vas la ta
sze rint a kar nak ki kel le ne hagy nia a fel ter jesz tés bôl az el vi he lyes lést, s
ad dig ne is fog lal ja nak ál lást, amíg nem de rül ki, me lyek lesz nek azok
az élet pá lyák, ame lyek be töl té sé re a nô ket a jo gi ka ro kon vég zett ta nul -
má nyok ké pe sí te ni fog ják. En nek meg fe le lô en a kar Nizsalovszky ja vas -
la tát a kö vet ke zô ki e gé szí té sek kel fo gad ta el: a kar nak egy rész rôl az a
meg gyô zô dé se, hogy a jo gi ké pe sí tés hez kö tött hi va tá sok kö zött nagy
szám ban van nak olya nok, ame lyek be töl té sé re a nôk „lel ki al ka tuk nál”
fog va nem al kal ma sak, más rész rôl pe dig az alap kér dés ben tör té nô ér -
dem le ges ál lás fog la lás elôtt azok nak az igaz ga tá si ága za tok nak a meg -
ál la pí tá sát ké ri a kor mány tól, ame lyek ben nô ket kí ván al kal maz ni.26 A
ka ri ál lás fog la lás a prog resszív vé le mé nyek el le né re meg le he tô sen ma -
ra di volt eb ben a kér dés ben. A kor mány zat mind a zon ál tal meg nyi tot ta
a ka pu kat a bu da pes ti jo gi fa kul tás ra je lent ke zô nôk elôtt.

Az es ti mun kás tan fo lyam fel ál lí tá sa
El sôd le ge sen a szo ci á lis hely zet bôl fa ka dó hát rá nyok ki kü szö bö lé sét,
má sod la go san azon ban a köz i gaz ga tás sze mé lyi ál lo má nyá nak a meg ú -
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jí tá sát és meg bíz ha tó sze mé lyek kel va ló fel töl té sét cé loz ta az, hogy az
Or szá gos Szak szer ve ze ti Ta nács kez de mé nye zé sé re a 42. 440/1945. VKM
sz. ren de let sze rint két é ves es ti mun kás tan fo lya mot és mun kás sze mi ná -
ri u mot kel lett szer vez ni. A tan fo lyam két évig mû kö dött Hébelt Ede,
egy ko ri eper je si jog a ka dé mi ai ta nár ve ze té sé vel, s ez idô alatt az Or szá -
gos Szak szer ve ze ti Ta nács aján lá sá val be i rat ko zott mint egy ezer hall ga -
tó kö zül meg kö ze lí tô leg há rom száz szer zett ké pe sí tést. Lé nye gé ben ez
az es ti mun kás tan fo lyam te kint he tô az 1947/1948-as tan év tôl fel ál lí tott
es ti ta go zat köz vet len elôz mé nyé nek is. A mun kás tan fo lyam el vég zé sét
iga zo ló bi zo nyít vánnyal ren del ke zô ket a 6760/1947. ME sz. ren de let ér -
tel mé ben min den olyan ál lás ra al kal maz ni le he tett, amely hez jo gi vagy
ál lam tu do má nyi dok to ri ok le vél meg szer zé se volt szük sé ges. Aki pe dig
a mun kás tan fo lyam el sô évét si ke re sen, a má so dik évet leg a lább jó ered -
ménnyel fe jez te be, az egye te mi tan ó rák hall ga tá sa nél kül, csu pán az es -
ti mun kás sze mi ná ri um ke re té ben szer ve zett „meg be szé lô órá in” va ló
rész vé tel után alap vizs gák ra bo csát ha tó, és le te he ti a jog- és ál lam tu do -
má nyi dok to rá tus meg szer zé sé hez szük sé ges szi gor la to kat.27 Az es ti mun -
kás tan fo lyam ok ta tói kö zött olyan sze mé lyek is vol tak, mint Be ér János,
a fô vá ros tisz ti fô ü gyé sze, to váb bá Sza bó Im re, az igaz ság ü gyi mi nisz -
té ri um fô osz tály ve ze tô je, akik az 1948/1949-es tan év ben meg kez dô dô
nagy a rá nyú po li ti kai és sze mé lyi át ren de zô dés után meg ha tá ro zó sze -
rep hez ju tot tak a fa kul tá son.

A jo gi ok ta tás re form ja (1946)
A jo gi ka ro kon fo lyó ok ta tás re form já ról a jog- és ál lam tu do má nyi ka -
rok ta nul má nyi és vizs ga rend jé nek a mó do sí tá sá ról szó ló 60. 000/1946.
VKM sz. ren de let gon dos ko dott. A leg lé nye ge sebb vál to zás itt az volt,
hogy az ad di gi aján lott óra rend he lyett be ve zet ték a kö te le zô, tan é vek -
re bon tott óra ren det. Az ok ta tás ge rin cét az ál ta lá ban he ti öt – ese ten -
ként há rom – órá ban tar tott fô kol lé gi u mok, a fô kol lé gi u mok mel lé ren -
delt úgy ne ve zett meg be szé lô órák (kon zer va tó ri um), to váb bá a
har ma dik és a ne gye dik tan év fo lya mán fel ve he tô kis kol lé gi u mok (spe -
ci á lis kol lé gi u mok), gya kor la ti jel le gû mel lék kol lé gi u mok, va la mint sze -
mi ná ri u mok és a gya kor la tok (repetitórium, prak ti kum stb.) je len tet -
ték. A reform át me ne ti leg egy sé ge sí tet te a jog- és ál lam tu do má nyi
kép zést, meg szün tet ve azt a hely ze tet, hogy az úgy ne ve zett bi fur ká ció

27 VÍGH Jó zsef: A jo gász kép zés ti zen egy éve (1945–1956) a sta tisz ti kai ada tok tük ré ben. Fel sô ok ta tá si Jegy -
zet el lá tó Vál la lat, Bu da pest, 1958. 19.
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ré vén a fel sôbb év fo lya mo kon ket té á ga zott a jog tu do má nyi és az ál -
lam tu do má nyi kép zés, il let ve ké pe sí tés.28 Az ok ta tá si re form meg va ló -
sí tá sa ugyan ak kor ar ra is al kal mat adott a kor mány zat nak, hogy (az
egye te mi au to nó mia sé rel mé vel) köz vet le nül is ér vé nye sít se ok ta tás po -
li ti kai el gon do lá sa it. Nagy Fe renc mi nisz ter el nök 1946 ôszén Keresztury
De zsô kul tusz mi nisz te ren ke resz tül a kar tu do má sá ra hoz ta: kí vá na -
tos nak tar ta ná, ha a bé ke-e lô ké szí tés ér de ké ben meg hir det né nek bi zo -
nyos kis kol lé gi u mo kat. Ezek ke re té ben min de nek e lôtt a szom szé dos ál -
la mok, el sô sor ban a Szov jet u nió jog in téz mé nye i rôl, va la mint a
ma gyar or szá gi ki sebb sé gek té te les jo ga i ról szó ló elô a dá sok meg hir de -
té sét emel te ki a kormányzat.29 Az ügy sür gôs sé gé re va ló te kin tet tel a
ka ri ülést meg e lô zô na pok ban há rom fôs bi zott ság – Eckhart Fe renc
(dé kán), va la mint Moór Gyu la és Mártonffy Ká roly – ké szí tet te elô a
kis kol lé gi u mok te ma ti ká já ról szó ló fel ter jesz tést. Ezt a kar utó la gos
hoz zá já ru lá sá nak a re mé nyé ben még a ka ri ülés elôtt el küld ték a kul -
tusz mi nisz ter nek. A kar a dé kán be je len té se it és in téz ke dé se it utó lag
jó vá is hagy ta. En nek meg fe le lô en az 1946/47-es tan év I. fél é vé ben ti -
zen hat kis kol lé gi u mot hir det tek meg, köz tük a Szov jet u nió jog vi szo -
nyai (Né vai Lász ló), Ro má nia jog vi szo nyai (Ujlaki Mik lós), a cseh és
szlo vák jog (Bernolák Je nô), Ju go szlá via jo ga (Ujlaki Mik lós), Auszt -
ria jo ga (Glückstahl An dor), a ha zai ki sebb sé gek jog vi szo nyai (Oszwald
György), va la mint az Egye sült Nem ze tek (Gajzágó Lász ló) címû kur -
zust is. A tár gyak ok ta tá sá ra bel sô és kül sô elô a dó kat kér tek fel. Né -
hány hó nap pal ké sôbb már az igaz ság ü gyi mi nisz té ri um kér te a kar tól,
hogy a kis kol lé gi u mok kí ná la tát bô vít se az igaz ság ü gyi köz i gaz ga tás
té ma kö ré vel. Meg is ne vez te a kis kol lé gi um tar tá sá ra fel ké ren dô elô a -
dót: Mó ra Mi hály egye te mi ma gán ta nárt. Az igaz ság ü gyi mi nisz té ri um
egy út tal je lez te, hogy az ügy véd ség jog in téz mé nyé rôl szó ló kis kol lé gi -
um meg hir de té sét is kí vá na tos nak tartaná.30 Min de zek ar ra mu tat tak,
hogy a kul tusz kor mány zat az ok ta tan dó új tár gyak be ik ta tá sá val, il -
let ve az azo kat ok ta tók ese ten kén ti be a ján lá sá val a jo gi ok ta tás ar cu -
la tá nak rész le ges meg vál toz ta tá sá ra tö re ke dett. Ezek az ere den dô en kí -
vül rôl ér ke zô im pul zu sok az 1948/1949-es tan év tôl fel e rô söd tek.
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28 MEZEY Bar na: Nagy szom bat tól Bu da pes tig. Az Eöt vös Lo ránd Tu do mány e gye tem Ál lam- és Jog tu do mányi
Ka ra (1667–2002). In: TA KÁCS Pé ter (szerk.): A jo gász kép zés múlt ja, je le ne és jö vô je. Ün ne pi ta nul má nyok,
kon fe ren ci a-e lô a dá sok, ke rek asz tal-be szél ge té sek. ELTE Ál lam- és Jog tu do má nyi Kar, Bu da pest, 2003.
174–178.
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Át té rés a szo ci a lis ta jo gász kép zés re. Az el sô évek (1948–1950)
Az 1948. évi ok ta tá si re form
A jo gász kép zés 1946-os re form ja nem nyug vó pont, ha nem ki in du ló pont
volt – s ez ért he tô is az or szág ban vég be me nô po li ti kai, gaz da sá gi és tár -
sa dal mi át ren de zô dé sek foly tán. A jo gász kép zés nek szük ség sze rû en és
fo lya ma to san kö vet nie kel lett a vál to zá so kat. A prob lé mát nem is a jo -
gász kép zés te ma ti kus meg ú jí tá sa je len tet te, ha nem sok kal in kább az,
hogy a vál to zás ürü gyén kí vül rôl erôl te tett és mél tat lan mó don vég re -
haj tott sze mély cse rék so ro za ta is vég be ment a fa kul tá son. Az újabb re -
form elô ké szü le tei ter mé sze te sen nem ér ték ké szü let le nül a kart, s az
1948. áp ri lis 21-i ka ri ülé sen Eckhart Fe renc pro dé kán be je len tet te: „ille -
té kes té nye zôk tôl” szer zett ér te sü lé sek sze rint a jog- és ál lam tu do má nyi
kar ta nul má nyi és vizs ga rend je „a nem tá vo li jö vô ben” mó do sul ni fog.31

A jo gász kép zés re form já val a szak saj tó is fog lal ko zott. A Jog tu do má -
nyi Köz löny 1948. má jus 20-i szá má ban lá tott nap vi lá got Be ér Já nos és
Sza bó Im re kö zös cik ke a kü szöb ön ál ló vál to zá sok irá nya i ról. A szer -
zôk hang sú lyoz ták, hogy ez út tal el sô sor ban nem a ré gi szel le mû, „el a -
vult” jo gi ok ta tás meg re for má lá sa ke rül na pi rend re, ha nem a né pi de -
mok rá cia tár sa dal mi kö ve tel mé nye i re ala pí tott ok ta tá si rend szer
ki é pí té se. A jo gi ok ta tás kö zép pont já ban ed dig – ír ták –, a ma gán tu laj -
don nak „a ka pi ta lis ta vi lág szem lé let ké pé re for mált jog in téz mé nye he -
lyez ke dett el”. A jo gász kép zés a „jogászatot” ön cé lú vá tet te, és a ka pi -
ta lis ta rend szer biz to sí tá sá ra a jo got an nak tár sa dal mi vo nat koz ta tá sa i tól
el kü lö nít ve, mint bel sô leg zárt rend szert tár gyal ta. A jo gá szi gon dol ko -
dás mo tor já nak az el kö vet ke zô idô szak ban azon ban a tár sa da lom tu do -
má nyi és a gaz da sá gi is me re tek nek kell len ni ük. A tu do má nyos is me re -
tek át a dá sa mel lett fon tos kö ve tel mény, hogy az el mé let „nô jön össze”
a gya kor lat tal, a va lós adott sá gok meg is me ré sé vel. A szer zô pá ros a to -
váb bi ak ban fel ve tet te a jo gá szi és a köz i gaz ga tá si kép zés ép pen ség gel az
1946-os re form ál tal meg szün te tett szét vá lasz tá sá nak vissza ál lí tá sát a
har ma dik év fo lyam tól. Meg lá tá suk sze rint ezt az ala pos el mé le ti kép zés
szük sé ges sé gé nek fel is me ré se te szi in do kolt tá. A szer zôk a to váb bi ak -
ban a ta nul má nyi és vizs ga rend kér dé se i vel fog lal koz tak. Té te les ja vas -
la to kat tet tek a jo gi ok ta tás ban, va la mint a köz i gaz ga tá si kép zés ben ok -
ta tan dó tár gyak ra (pél dá ul mun ka jog, szö vet ke ze ti jog, az ál la mo sí tott
üze mek jog vi szo nyai, il let ve gaz da sá gi föld rajz, a ha la dó or szá gok köz -
i gaz ga tá sá nak is mer te té se, a köz i gaz ga tás szer ve zé se stb.). Egy út tal meg -

31 Az 1948. áp ri lis 21-i VII. ren des ka ri ülés jegy zô köny ve. (1665/1948-49. d. sz.) ELTE Le vélt ár 47. k.
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ne vez ték azok nak a tár gyak nak a kö rét is, ame lyek ok ta tá sát az ed di gi -
ek nél szû kebb ke re tek kö zött kell elô ad ni (pél dá ul ró mai jog, egy ház -
jog). A vizs ga rend szer át a la kí tá sát il le tô en fel ve tet ték, hogy az alap tár -
gyak ból szi gor la tot, a mel lék tár gyak ból vi szont kol lok vi u mot te gye nek
le a hall ga tók. A dok to ri fo ko zat meg szer zé sé nek ed di gi rend sze rét annyi -
ban vál toz tat ták vol na meg, hogy a dok to ri ér te ke zés (disszer tá ció) meg -
í rá sa elôtt a je lölt leg a lább egy esz ten de ig dol goz zon va la me lyik sze mi -
ná ri um mun ká já ban, en nek tárgy kö ré bôl ké szít se el disszer tá ci ó ját, majd
te gye le a dok to ri szi gor la tot. Az ok ta tói kart il le tô en pe dig ki e mel ték,
hogy a meg vál to zó ok ta tá si és tu do má nyos szem pon tok szük sé ges sé te -
szik a tanársegédi in téz mény be ve ze té sét, va la mint a rend kí vü li és ma -
gán ta ná ri in téz mény re ví zi ó ját.32 Ezt a cik ket au ten ti kus sze mé lyek ír -
ták, igen pon to san elô re ve tít ve a jo gász kép zés ben be kö vet ke zett
vál to zá sok fô irá nyát.
A jo gi ok ta tás vár ha tó re form já val össze füg gés ben a jo gi kar bi zott -

sá got ál lí tott fel, hogy össze gyûjt se az ész re vé te le ket és a ja vas la to kat.
Ar ról is dön töt tek, hogy amennyi ben a VKM hi va ta lo san ki kér né a kar
vé le mé nyét, ak kor a ka ri ülés elé ter jesz tik a Mártonffy Ká roly ál tal
össze ál lí tan dó ja vas la to kat.33 A VKM jú ni us leg e le jén va ló ban fel is szó -
lí tot ta a kart, hogy ja vas la ta it, il let ve ter ve ze tét mi e lôbb ter jessze elô.
En nek nyo mán a ka ri bi zott ság is meg kezd te az ér de mi mun kát. Az en -
nek ered mé nye ként meg szü le tett ter ve ze tet pe dig az 1948. au gusz tus 25-
i ka ri ülé sen vi tat ták meg. Eckhart Fe renc pro dé kán elöl já ró ban ar ról
szá molt be, hogy a kul tusz mi nisz ter an ké tot tar tott, és tá jé koz tat ta a
jog- és ál lam tu do má nyi ka rok kép vi se lô it a re form szük sé ges sé gé rôl,
vala mint a leg fon to sabb el ve i rôl. Mi u tán az an ké ton Mar ton Gé za kép -
vi sel te a pes ti fa kul tást, ô adott fel vi lá go sí tást az ott el hang zot tak ról.
A jegy zô könyv la ko ni kus tö mör ség gel csak annyit örö kí tett meg Marton
pro fesszor be szá mo ló já ból, hogy mi u tán a kul tusz mi nisz ter sze rint az
1946. évi re form nem vál tot ta be a hoz zá fû zött vá ra ko zá so kat, szük -
sé ges sé vált a ta nul má nyi és vizs ga rend olyan át a la kí tá sa, „amely mellett
a hi á nyok pó tol tat nak s a hi bák kor ri gál tat nak”.34 Az ok ta tá si re form
kér dé se i vel fog la ko zó ka ri bi zott ság komp ro misszum ered mé nye ként
meg szü le tett ál lás pont ját Var ga Ist ván pro fesszor is mer tet te. A ta nul -
má nyi és vizs ga rend del kap cso la tos tár gya lá sok egyik leg fon to sabb kér -
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32 BE ÉR Já nos–SZA BÓ Im re: A jo gi fel sô ok ta tás új já a la kí tá sá nak kér dé sé hez. Jog tu do má nyi Köz löny, 1948.
má jus 20. 98–101. A lap ké sôb bi hó na pok ban is sok cik ket kö zölt a jo gász kép zés re form já ról.
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dé se ként a bi fur ká ció eset le ges vissza ál lí tá sát ne vez te meg. A bi zott ság
azt az ál lás pon tot kép vi sel te, hogy a jo gi és a köz i gaz ga tá si kép zés a ne -
gye dik év ben is mét vál jon szét, s en nek meg fe le lô en ala kul jon a ta nul -
má nyi és vizs ga rend is. Ja vas la tuk sze rint mind a jo gi, mind pe dig a köz -
i gaz ga tá si szak új kol lé gi u mok kal bô vül ne, ezen túl me nô en pe dig a
kol lé gi u mok szá ma és sor rend je is vál toz na. Ad dig a fô kol lé gi u mok he -
ti óra szá ma öt volt, s bi zo nyos kol lé gi u mo kat (ma gán jog, köz gaz da ság -
tan, köz i gaz ga tá si és pénz ü gyi jog) két éven ke resz tül oktattak, fél é ven -
te öt-öt órá ban. A ja vas lat sze rint a kol lé gi u mok he ti óra szá ma négy re,
egyes ese tek ben azon ban há rom ra csök ken ne (pél dá ul a ma gyar al kot -
mány jog, az egy há zi jog ese té ben). Új fô kol lé gi u mok is meg je len tek a
ter ve zet ben (pél dá ul a tár sa da lom tan, a mun ka jog, a gaz da ság po li ti ka,
az el já rá si jo gok, a pol gá ri és bün te tô el já rás ki e gé szül ve a vég re haj tá si
el já rás sal). A tan terv szá mos to váb bi kö te le zô kol lé gi um mal is bô vül -
ne, ami tôl az ok ta tás fej lô dé se vár ha tó (pél dá ul a jog tu do má nyi sza kon
be ve zet nék a gaz da ság tör té net, az ál ta lá nos jog tör té net, va la mint a bün -
te tô jog ál ta lá nos el vei és a szom széd or szá gok jog rend sze re cí mû kol lé -
gi u mot, míg a köz i gaz ga tá si sza kon fel ve tet ték pél dá ul a ma gyar köz i -
gaz ga tá si jog szak á ga za tai, to váb bá a Ma gyar or szág gaz da sá gi és
köz i gaz ga tá si sta tisz ti ká ja cí mû kol lé gi um be ve ze té sét). A hall ga tók nak
a II. év fo lyam tól kez dô dô en kö te le zô en részt kel le ne ven ni ük a sze mi -
ná ri u mi mun ká ban is. A tan me net tel össze füg gés ben a vizs ga rend is tar -
tal maz új ele me ket. Az ed di gi vizs ga rend sze rint az el sô há rom év vé gén
a hall ga tók le tet ték az alap vizs gá kat, majd az ab szo lu tó ri um meg szer -
zé se után a szi gor la to kat, ame lyek ré vén el nyer ték a dok to ri ok le ve let.
A hall ga tók nak ezen túl min den tan év vé gén szi gor la tot kel le ne ten ni ük
az ál ta luk hall ga tott fô kol lé gi u mok ból, míg a kö te le zô tan a nya gon be -
lül hall ga tott to váb bi tár gyak ból kol lok vál ni uk kel le ne. A szi gor la tok
után mind két szak hall ga tói dok to ri szi gor la tot te het nek.
A ka ri bi zott ság ter ve ze té hez rö vi debb-hosszabb hoz zá szó lá sok ér kez -

tek. Szandtner Pál és Mol nár Kál mán egy-egy kol lé gi um óra szá mát sze -
ret te vol na he ti há rom ról négy re fel e mel ni. Gajzágó Lász ló sze rint vi -
szont „mos to hán” bánt el a ter ve zet a nem zet kö zi jog gal, egye bek mel lett
ami att, mert a nem zet kö zi jog ta ní tá sa a jog tu do má nyi sza kon a ne gye -
dik év fo lyam ra ke rült át, a köz i gaz ga tá si sza kon pe dig tel je sen mel lôz -
ték. Az el já rás jo gok össze vo ná sá ra tett ja vas la tot a leg köz vet le neb bül
érin tett pro fesszo rok – Sárffy An dor és Heller Erik – egy a ránt bí rál ták.
A leg át fo góbb és leg rész le te sebb kri ti kát Kuncz Ödön fo gal maz ta meg.
A szi gor la ti és kollokviumi rend re va ló át té rés sel és bi zo nyos új tár gyak
be é pí té sé vel egyet ér tett, de szük sé ges nek tar tot ta a tan tár gyak he lyes
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cso por to sí tá sát, mi ként a szi gor la tok és a dok to rá tus sza bá lyo zá sát „át -
gon dolt, ha tá ro zott, de nem túl sá go san szi go rú” ke re tek között.35 A tan -
tár gyak cso por to sí tá sa kap csán leg fô kép pen a szo ro san vett jo gi és nem
jo gi tár gyak – ide ért ve a köz i gaz ga tá si stú di u mo kat is – kö zöt ti arány -
ta lan sá gok ki kü szö bö lé sé re hív ta fel a fi gyel met. Fel tû nô nek tar tot ta a
tör té ne ti, a gaz da sá gi és a köz i gaz ga tá si stú di u mok „túl ten gé sét”, mi -
köz ben a szo ro san vett jo gi tár gyak kö zül hi ány zik a gaz da sá gi jog, a
gaz da sá gi bün te tô jog, a ren dé szet, a de vi za jog, a szö vet ke ze ti jog stb.
ok ta tá sa, ugyan ak kor a ter ve zet a klasszi kus jo gi tár gyak kö zül több -
nek le szál lít ja az óra szá mát (pél dá ul az egy há zi jo gét, a köz jog/al kot -
mány jo gét, a nem zet kö zi köz- és ma gán jo gét). A bün te tô jog ál ta lá nos
el vei nem is je len nek meg ön ál ló stú di um ként – ki fo gá sol ta –, a bûn vá -
di el já rás pe dig be ol vad az el já rá si jogba.36 A ka ri bi zott ság ta nul má nyi
és vizs ga rend re vo nat ko zó ja vas la tát vé gül né mi kor rek ci ó val, de a Var -
ga Ist ván ál tal fel ve ze tett alap el vek és fô i rá nyok men tén fo gad ták el.
A ka ri pro fesszo rok a jo gász kép zés re form ja kap csán vé gül is olyan

ál lás pont ra he lyez ked tek, amely rész ben meg fe lelt a ki bon ta ko zó „új
irány vo nal nak”. A re for mok rész le ges tá mo ga tá sa azon ban sem mi re
nem je len tett ga ran ci át. Ar ra ugyan is nyil ván va ló an nem gon dol tak,
hogy a ka ri ülés részt ve vô i nek túl nyo mó több sé ge két év múl va már
nem lesz a kar kö te lé ké ben. Ez vél he tô en az zal is össze füg gött, hogy
a jo gász kép zés – ál ta lá ban pe dig a fel sô ok ta tás – re form já nak a háttér -
ben foly ta tott elô ké szü le te i rôl alig ha le het tek in for má ci ó ik. A Magyar
Kom mu nis ta Párt nak a jo gi és köz i gaz ga tá si ka rok re form já val kap -
cso la tos el kép ze lé sei vél he tô en nem is ke rül tek tel jes egé szük ben nyil -
vá nos ság ra. A re form in do ka ként ar ra hi vat koz tak – mi ként ez Be ér
Já nos és Sza bó Im re ko ráb ban idé zett cik ké ben is ol vas ha tó –, hogy a
jo gász kép zés nek a ma gán jog ra ala po zott szer ke ze tét meg kell vál toz -
tat ni, és a jo gász kép zést „az új tár sa dal mi szük ség le tek hez” kell hoz -
zá i ga zí ta ni. En nek meg fe le lô en a bi fur ká ció szük sé ges sé gé bôl ki in duló
kép zés nek a tár sa dal mi és a gaz da sá gi is me re te ket kell a kö zép pont -
ba ál lí ta nia. A terve zet rész le te sen fog lal ko zott az új ta nul má nyi rend -
del, gon do san meg ne vez ve a jo gi és a köz i gaz ga tá si kép zés ben ok ta -
tan dó tárgyakat.37 A re form lé pé sek „po li ti kai és szer ve zé si” prob lé mái
kap csán tért ki az ela bo rá tum a „re ak ci ós és tel je sen tu do mány ta lan”
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37 Idé zi BOR SO DI Csa ba: Az egye tem a XX. szá zad má so dik fe lé ben 1945–2002. In: Az Eöt vös Lo ránd Tu do -
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ta ná rok el tá vo lí tá sá ra, és he lyet tük a „vég sô meg ol dá sig” meg bí zott
elô a dók al kal ma zá sá ra. A bu da pes ti jo gi kar ról fel tét le nül el tá vo lí tan -
dó ta ná rok kö zött ne vez ték meg Moór Gyu lát (he lyé re Sza bó Im re ke -
rül ne), Kuncz Ödönt (a he lyét Nagy Mik lóst fog lal ná el), Mol nár Kál -
mánt (ôt Be ér Já nos vál ta ná fel), mi köz ben Szandtner Pál tan szé két
meg szün te ten dô nek tartották.38 Min de zek alap ján vi lá go san kör vo -
na la zó dott, hogy a jo gász kép zés re form ja sú lyos sze mé lyi kon zek ven -
ci á kat von ma ga után.
A jo gász kép zés re form já ról az 1948. ok tó ber 16-án kelt 206. 693/1948.

VKM sz. ren de let gon dos ko dott. A ren de let min de nek e lôtt jog- és köz -
i gaz ga tás-tu do má nyi ka rok ká szer vez te át a jog- és ál lam tu do má nyi
ka ro kat. (A re form ke re té ben meg szün te tett Jó zsef Ná dor Mû e gye tem
köz i gaz ga tá si sza ká nak hall ga tói a bu da pes ti tu do mány e gye tem jog- és
köz i gaz ga tás-tu do má nyi ka rán foly tat hat ták ta nul má nya i kat. Az el sô
év ben több mint négy száz egy ko ri mû e gye te mis ta irat ko zott be a jo gi
kar ra. ) A bi fur ká ció el vé nek vissza ál lí tá sá val a IV. év fo lyam ban ket -
té vált a kép zés kü lön jog tu do má nyi és kü lön köz i gaz ga tás-tu do má nyi
ága zat ra. A kép zés struk tú rá ját, súly pont ja it – lé nye gé ben az elô zô ek -
ben fel vá zolt irá nyok men tén – vál toz tat ták meg. A kö te le zô fô kol lé -
gi u mok kö zött ta lál juk pél dá ul a szo ci o ló gia,39 a gaz dál ko dás alap e le -
mei, az ál ta lá nos ál lam- és jog el mé let, a köz gaz da ság tan, a mun ka jog,
va la mint a pénz ü gyi jog tár gya kat. A jog tu do má nyi kép zést vá lasz tó
ne gyed é ves hall ga tók kö te le zô fô kol lé gi um ként hall gat tak pél dá ul gaz -
da sá gi jo got, egy sé ge sí tett el já rá si jo go kat, össze ha son lí tó jo got (kü lö -
nös te kin tet tel a szom szé dos ál la mok jo gá ra) és egy ház jo got. A köz i -
gaz ga tá si kép zésre je lent ke zô ne gyed é ves hall ga tók pe dig kö te le zô
fô kol lé gi um ke re té ben ta nul hat ták meg pél dá ul a ma gyar köz i gaz ga tá -
si jog szak i gaz ga tá si ága za ta it, Ma gyar or szág gaz da sá gi és köz i gaz ga -
tá si sta tisz ti ká ját, a gaz da sá gi jog gal össze füg gés ben a szö vet ke ze ti jogot,
va la mint az össze ha son lí tó köz i gaz ga tá si jo gon be lül a szom széd ál la -
mok köz i gaz ga tá sát. Az I–III. tan év ben fel ve en dô kö te le zô fô kol lé gi u -
mok óra szá mát al kal man ként he ti ket tô (pél dá ul gaz da ság tör té net),
gyak rab ban azon ban he ti há rom, il let ve he ti négy órá ban ál la pí tot ták
meg. A tan ü gyi re form a már is mer te tett mó don új ra sza bá lyoz ta a szi -
gor la ti és a kollokviumi ren det is.

38 Uo. 317.
39 A VKM már 1947-ben kez de mé nyez te, hogy a jo gi fa kul tá son ön ál ló szo ci o ló gi ai tan szé ket ál lít sa nak fel,

de ezt a tö rek vést ak kor a kar meg a ka dá lyoz ta. Lásd ELTE. Az 1947. szep tem ber 10-i I. ren des ülés jegy -
zô köny vét (1840/1946-47. d. sz.). 47. k.; ELTE Le vélt ár. 7. c. Ál lam- és Jog tu do má nyi Kar. A Dé ká ni Hi va -
tal ira tai. 14. d. (1785/1946-47. d. sz.)
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Az 1948-as ok ta tá si re form mély re ha tó vál to zá so kat in dí tott út juk ra
a jo gász kép zés ben.40 Lé nye ge sen át a la kult a struk tú rá ja, amely nek egyik
leg szem be tû nôbb bi zo nyí té ka a tár sa dal mi-gaz da sá gi megalapozású
marxis ta fel fo gás meg je le né se, majd el u ral ko dá sa volt. En nek je gyé ben
ren del te el 1949 ôszén a kul tusz mi nisz ter a IV. év fo lyam hall ga tói szá -
má ra A Szov jet u nió Kom mu nis ta (Bol se vik) Párt ja tör té ne te cí mû kol -
lé gi um hall ga tá sát, ami alól sen ki sem kap ha tott felmentést.41 A pro -
fesszo ri (és ma gán ta ná ri) kar ból pe dig kezd ték ki-, il let ve hát tér be
szo rí ta ni a ré gi vi lág meg tes te sí tô it; a he lyü ket több nyi re már marxis ta
szem lé le tû ok ta tók fog lal ták el. A népi demokrácia épí té sét szol gá ló
tanul má nyi rend és kö ve tel mény rend szer ugyan ak kor a hall ga tók túl -
ter he lé sé hez ve ze tett, ami ha ma ro san ürü gyet szol gál ta tott a VKM Egye -
te mi Fô osz tá lyá nak – ter mé sze te sen nem csak a jo gász kép zés visszás sá -
gai mi at ti – meg bé lyeg zé sé re, egy út tal jog a la pot te rem tett a jo gász kép zés
fe lül rôl vég re haj tott újabb re form já hoz is.42

Ôr ség vál tás a pro fesszo ri (ok ta tói) kar ban
A pro fesszo ri – ál ta lá ban pe dig az ok ta tói – ka ron be lü li nagy a rá nyú
tisz to ga tást haj tot tak vég re, s egy ben új tan e rô ket von tak be a jo gászkép -
zés struk tu rá lis át a la kí tá sa ide jén, 1948 és 1950 kö zött. A ha gyo mányos
tár gya kat is job bá ra új ta ná rok oktatták, az újon nan be ve ze tett tár gya -
kat még in kább. A több lé pés ben be kö vet ke zett vál to zá sok össze sen ti -
zen egy pro fesszort érin tet tek, aki ket – a Mindszenty-per má sod ren dû
vád lott ja ként el í télt Baranyay Jusztintól, va la mint a het ve ne dik élet é vét
el é rô Heller Erik tôl el te kint ve – idô elôtt nyug ál lo mány ba helyeztek.43
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40 A re for mok kap csán ad ták ki a 7870/1948. Korm. szá mú ren de le tet az egye te mek re és fô is ko lák ra fel ve -
he tô hall ga tók lét szá má nak a meg ál la pí tá sa tár gyá ban. En nek ér tel mé ben a kar a fel vé te li bi zott ság ja -
vas la ta alap ján dön tött a fel vé tel re je lent ke zôk rôl. A ren de let ki mond ta: a fel vé te li vizs gá la ton a fel vé -
tel re je lent ke zôk ál ta lá nos mû velt sé gi fo ká ról, de mok ra ti kus ma ga tar tá sá ról, va la mint a ta nul má nyok
el vég zé sé re va ló al kal mas sá gá ról kell meg gyô zôd ni. A fel vé te li vizs gá lat be ve ze té sé nek el sôd le ges cél -
ja a mun kás- és pa raszt szár ma zá sú if jú ság fel vé te lé nek a meg könnyí té se volt (VÍGH Jó zsef: i. m. 27.), de
nyil ván va ló an al kal mas nak bi zo nyult az „osz tály i de ge nek” ki szû ré sé re is. Itt em lí tem meg, hogy 1949-
ben meg szün tet ték a még mû kö dô egy há zi jog a ka dé mi á kat és szü ne tel tet ték a deb re ce ni jo gi kar mû kö -
dé sét, az ok ta tók egy ré szét a pes ti jo gi fa kul tá son he lyez ték el. Ek kor ke rült a kar ra pél dá ul Boleraczky
Lóránd, Csiz ma dia An dor és Ré vész Lász ló is. (ELTE Le vélt ár Az 1949. au gusz tus 18-i X. rend kí vü li ülés,
va la mint a szep tem ber 14-i I. ren des ülés jegy zô köny vét. [2349/1949-50. d. sz.; 7/1949-50. d. sz.] 49. k.)

41 ELTE. Az 1949. no vem ber 16-i III. ren des ülés jegy zô köny ve. (1158/1948-49. d. sz.) Uo. 49. k.
42 A fel sô ok ta tá si po li ti kát 1949–1953 köz ti idô szak ban jel lem zô „szek tás dog ma tiz mus” kér dé sé hez lásd

LA DÁ NYI An dor: Fel sô ok ta tá si po li ti ka 1949–1958. Kos suth Könyv ki a dó, Bu da pest, 1986. 18.
43 Het ve ne dik élet é vük be töl té se kor nem nyug dí jaz ták au to ma ti ku san a ta ná ro kat. Ami kor Mar ton pro -

fesszor 1950-ben el ér te het ve ne dik élet é vét, be je len tet te nyu ga lom ba vo nu lá si szán dé kát, mi re a kar a
dé kán ja vas la tá ra egy han gú an el ha tá roz ta: ar ra ké rik a VKM-t, hogy tart sa meg a tény le ges szol gá latban 



Az el sô nyug dí ja zá si hul lám ra 1948 ôszén, a jo gász kép zés újabb, a
ko ráb bi nál mély re ha tóbb át a la kí tá sá nak ré sze ként ke rült sor. A kar ról
tá vo zó pro fesszo rok kö zül ér de mes né hány ról kü lön is szól ni. A sú lyo -
san be teg Moór Gyu lát 1948. de cem ber 31-i ha tállyal nyug dí jaz ták.
Vissza vo nu lá sát azon ban nem csak a be teg sé ge, ha nem kül sô kény sze rí -
tô kö rül mé nyek is mo ti vál ták. A ko a lí ci ós évek ben so kat tá mad ták po -
li ti kai sze rep vál la lá sai mi att, s el tá vo lí tá sát or szág gyû lé si fel szó la lás ban
is kö ve tel ték.44 Vé gül, 1948 ôszén a VKM nem en ge dé lyez te be teg sza -
bad sá ga meghosszabbítását.45 A ka ri ülés mél tá nyos sza vak kal bú csúzott
Moór pro fesszor tól: „A kar – el vo nat koz tat va a nyu ga lom ba vo nu ló
kar társ po li ti kai ma ga tar tá sá nak bárminô meg í té lé sé tôl – meg bíz za a dé -
kánt, hogy fe jez ze ki a kar tag ja i nak kar tár si ér zel me it és nagy ra be csülé -
sét, me lyek kel irán ta, az eu ró pai tu dós, a ki vá ló ta nár, a meg ér tô kolléga,
az if jú ság me leg ba rát ja, s egy ben egye te münk ügye i nek buz gó elô moz -
dí tó ja iránt vi sel tet nek.”46 Az utód lá sa kö rü li ta lál ga tá sok ter mé sze te -
sen már jó val ko ráb ban meg kez dôd tek. Fel ve tô dött egy ko ri párt fogolt -
já nak, Hor váth Bar ná nak, a sze ge di tu do mány e gye tem pro fesszo rá nak
a ne ve is. Hor váth nap ló já ból tud juk, hogy Ortutay Gyu la kul tusz mi -
nisz ter 1948. ja nu ár 6-án meg kér dez te tô le: vál lal ná-e Moór tan szé két.
„Ha az egye tem meg hív, vál la lom” – je len tet te ki Hor váth. Ortutay erre
úgy re a gált, hogy „mód já ban van el in téz nie” a meghívást.47 A je lek sze -
rint azon ban egyál ta lán nem állt mód já ban az el in té zés. Moór Gyu la
he lyére ugyan is nem Hor váth Bar nát hív ták meg, ha nem a VKM Sza bó
Im rét, az igaz ság ü gyi mi nisz té ri um fô osz tály ve ze tô jét ne vez tet te ki utóbb
– egé szen nyil ván va ló an a Ma gyar Kom mu nis ta Párt nyo má sá ra.
Az 1948/1949-es tan év kez de tén, a jo gász kép zés re form já ról szó ló

VKM-rendelet meg je le né se elôt ti hé ten már Moór ügye elôtt há rom pro -
fesszort – Laky De zsôt, Mol nár Kál mánt és Szandtner Párt – fosz tot tak
meg a tan szé ké tôl. A tör té net ka ri for rá sok alap ján pon to san re konst -
ru ál ha tó. Az 1948. ok tó ber 7-i rend kí vü li ka ri ülé sen Mar ton Gé za dé -
kán kö zöl te: há rom kol lé gá tól – Laky De zsô tôl, Mol nár Kál mán tól és

Mar ton pro fesszort. (ELTE Le vélt ár Az 1950. III. 22-i VII. ren des ülés jegy zô köny ve. [2074/1949-50. d. sz.]
Uo. 49. k.) Mar ton Gé za het ven hét éves ko rá ban be kö vet ke zett ha lá lá ig tag ja ma radt a kar nak.

44 Ezt Weil Emí lia, a Ma gyar Kom mu nis ta Párt kép vi se lô je kö ve tel te 1947. de cem ber 10-i fel szó la lá sá ban.
Idé zi: SZA BAD FAL VI Jó zsef: Tö rek vé sek egy jog fi lo zó fi ai szin té zis re. Moór Gyu la jog böl cse le te. In: LOSS Sán -
dor–SZA BAD FAL VI Jó zsef–SZA BÓ Mik lós–H. SZI LÁ GYI Ist ván: Port ré váz la tok a ma gyar jog böl cse le ti gon dol -
ko dás tör té ne té bôl. Bí bor Ki a dó, Mis kolc, 1995. 150.

45 Az 1948. szep tem ber 15-i I. ren des ülés jegy zô köny ve. (164/1948-49. d. sz.) ELTE Le vélt ár 48. k.
46 Az 1948. de cem ber 14-i IV. ren des ka ri ülés jegy zô köny ve. (763/1948-49. d. sz.) Uo. 48. k.
47 Hor váth Bar na nap ló ja. (1948. ja nu ár 6.) MTA Könyv tá ra Kéz i rat tá ra, Ms 5910/1.
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Szandtner Pál tól – sza bad ság en ge dé lye zé se, il let ve nyug dí ja zás irán ti
kér vény ér ke zett a kar hoz, ame lyek be a dá sá val „fel sôbb hely rôl jött fel -
szó lí tás nak tet tek ele get”.48

Ám de mi e lôtt ezt a kér dést a pro fesszo rok meg vi tat ták vol na, meg kel -
lett tár gyal ni uk a kul tusz mi nisz ter le i ra tát az ügy ben. A mi nisz ter ugyan -
is az egye te mi ta nács tu do má sá ra hoz ta, hogy a jo gi ok ta tás re form ja,
a ta nul má nyi rend be fel vett új tár gyak, va la mint a ré gi ek meg vál toz ta -
tá sa, il let ve mó do sí tá sa szük ség sze rû vál to zá so kat idéz elô a Jog- és Ál -
lam tu do má nyi Kar ok ta tó i nak össze té te lé ben. Emi att az 1948/1949-es
tan év re a kö vet ke zô sze mé lyek meg hí vá sát tar tot ta szük sé ges nek: Be ér
Já nos (ma gyar al kot mány jog), Var ga Ist ván (sta tisz ti ka), Szalai Sán dor
(szo ci o ló gia), Sar lós Már ton (ál ta lá nos jog tör té net), Hajdu Gyu la (ál -
lam tan a po li ti kai rend sze rek tör té ne té vel), Sza bó Im re (ál ta lá nos ál lam-
és jog el mé let), Ries Ist ván (a bün te tô jog ál ta lá nos el vei) és Ká dár Mik -
lós (a bün te tô jog ál ta lá nos el vei a dél u tá ni ta go za ton). A fô ha tó ság azon -
ban még en nél is to vább ment, amennyi ben „kí vá na tos nak” tar tot ta,
hogy a fent ne ve zett elô a dó kat – to váb bá a gaz da ság tör té net, va la mint
a gaz dál ko dás alap e le me i rôl szó ló tan tárgy a jö vô ben meg ne ve zen dô
elô a dó it – a Jog- és Ál lam tu do má nyi Kar ülé se i re ta nács ko zá si és sza -
va za ti jog gal hív ják meg, il let ve ôket sa ját tár gyuk ban a kol lok vál ta tás
és szi gor la toz ta tás jo gá val ru ház zák fel. A ka ri ülés jegy zô köny ve – nyil -
ván va ló an elô vi gyá za tos ság ból – csak an nak a fel ter jesz tés nek a szövegét
rög zí tet te, ame lyet hosszabb vi ta után fo gad tak el. A fel ter jesz tés ben a
kar „tu do má sul vet te”, hogy a jo gi ok ta tás „gyö ke res” re form já ra való
te kin tet tel, to váb bá az új ta nul má nyi rend za var ta lan élet be lép te té se ér -
de ké ben a mi nisz té ri um ál tal meg ne ve zet te ket elô a dó ként meg kell
hívniuk.49 A kar ar ra hi vat koz va há rí tot ta el a kul tusz mi nisz ter to vábbi
ké ré se it, hogy az em lí tett jo go kat, il let ve a nyil vá nos ren des és rend kí -
vü li ta ná rok szi gor la toz ta tá si jo gát nem a kar, ha nem a kul tusz mi nisz -
ter ad hat ja meg a meg hí van dók nak. Fel hív ta a kul tusz mi nisz ter fi gyel -
mét ar ra is, hogy ren de zés re vár a ré gi rend sze rû alap vizs gá kon és
szi gor la to kon va ló kér de zés ügye is. Ezek nek el lá tá sá ról a ren des ta ná -
rok igény be vé te lé vel a dé kán nak kell gon dos kod nia. A kar te hát azt a
ja vas la tot ter jesz tet te a kul tusz mi nisz ter elé, hogy az el kö vet ke zô tan -
év ben nyu ga lom ba vo nu ló ta ná rok alap vizs gáz ta tá si, va la mint szi gor -

44 jogtörténet

48 Az 1948. ok tó ber 7-i I. rend kí vü li ülés jegy zô köny ve. (302/1948-49. d. sz.) ELTE Le vélt ár 48. k.
49 A meg hí van dók kö zül csak Var ga Ist ván, a köz i gaz ga tás tan és pénz ügy tan tan szék pro fesszo ra szá mí tott

„bel sô” em ber nek. A „kül sô” meg hí vott elô a dók ha ma ro san tan szé ki jo gú elô a dó ként vet tek részt a kari
ülé se ken.



la toz ta tá si jo ga ma rad jon meg (a nyu gal ma zás az alap vizs gáz ta tá si jo -
got a kar ál lás pont ja sze rint egyéb ként sem érin tet te).
A nyug ál lo mány ba he lye zen dô pro fesszo rok ügyé rôl egyéb ként a kari

anya gok alap ján a kö vet ke zô ket tud hat juk meg. Mi u tán a kar ra meghí -
van dó elô a dók ügyét meg tár gyal ták, a dé kán be je len tet te, hogy Molnár,
Szandtner és Laky pro fesszor egy-egy évi sza bad sá got kért az zal, hogy
an nak le jár ta után he lyez zék nyug ál lo mány ba ôket.50 Te kin tet tel ar ra,
hogy a ka ri ülés jegy zô köny ve mind a kar nak, mind pe dig a kul tusz mi -
nisz ter nek cím zett be ad vá nyok szö ve gét szó sze rint kö zöl te, elég gé pon -
to san kö vet he tôk a tör tén tek. Ezek sze rint a val lás- és köz ok ta tás ü gyi
mi nisz té ri um egye te mi fô osz tá lyá nak fô nö ke, Tol nai Gá bor – a je les iro -
da lom tör té nész – ok tó ber 5-én táv i ra ti lag ma gá hoz ké ret te a pro fesszo -
ro kat, és kö zöl te ve lük, hogy a jo gi ok ta tás re form ja ke re té ben élet be
lé pô új ta nul má nyi rend re va ló te kin tet tel a kul tusz mi nisz ter fel szó lít ja
ôket, nyújt sák be nyug dí ja zá si ké rel mü ket. En nek a fel szó lí tás nak az
érin tett pro fesszo rok an nak re mé nyé ben tet tek ele get, hogy az idô elôtti
nyu gal ma zás ra leg a lább a mél tá nyos nak te kin tett egy esz ten de ig tar tó
fi ze tett sza bad ság után ke rül majd sor. A ka ri ülés vi ta nél kül úgy döntött,
hogy Laky, Mol nár és Szandtner pro fesszor be ad vá nyát egy elô ter jesz -
tés kí sé re té ben fog ják to váb bí ta ni. Elô ter jesz té sük ben a „leg me le gebb”
tá mo ga tá suk ról biz to sí tot ták a nyug ál lo mány ba vo nu lók egy esz ten deig
tar tó sza bad ság en ge dé lye zé se irán ti ké rel mét. Egy rész rôl azért, mert
nyug dí ja zá su kat ké rô (így!) nyil vá nos ren des ta ná rok más ka ro kon már
kap tak ha son ló ked vez ményt, más részt pe dig mert az érin tett pro fesszo -
rok csa lá di és ma gán kö rül mé nyei in do kolt tá te szik egy olyan át me ne ti
idô szak biz to sí tá sát, amely alatt élet kö rül mé nye i ket hoz zá i ga zít hat ják
a csök kent jö ve del mük höz. Eze ken az ál ta lá nos szem pon to kon kí vül fel -
hív ták a kul tusz mi nisz ter fi gyel mét a kö vet ke zôk re: Szandtner Pál hosszú
egye te mi mû kö dé se so rán ön fel ál do zó an kép vi sel te a sze gény sor sú di -
ák ság ügyét; Mol nár pro fesszor a fa ji tör vé nyek ide jén „tisz te let re méltó
bá tor ság gal”, ál lá sá nak és sze mé lyes biz ton sá gá nak a ve szé lyez te té sé vel
ki állt az ül dö zöt tek mel lett, ami mi att a nyi la sok in ter nál ták is; Laky
De zsô oly mér té kû an ti fa sisz ta ma ga tar tást ta nú sí tott, hogy hét hó napig
seny ve dett a Ges ta po bör tö né ben érte.51 Mindez pon to san ér zé kel te ti a
jog- és ál lam tu do má nyi kar be szû kült moz gás te rét: a kar cse lek vé si sza -
bad sá ga ar ra kor lá to zó dott, hogy a mél tá nyos ság és az em be ri es ség szem -
pont ja i ra apel lál jon. A VKM ke vés sé haj lott a kar ké ré se i nek a teljesítésére.

50 Az 1948. ok tó ber 7-i I. rend kí vü li ülés jegy zô köny ve. (303., 304/1948-49. d. sz.) ELTE Le vélt ár 48. k.
51 Uo.
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A nyu ga lom ba he lye zen dô pro fesszo rok szi gor la toz ta tá si jo gát meg von -
ták,52 ha ma ro san pe dig már ar ról ér te sí tet ték a ka ri ülést, hogy a pro -
fesszo rok „sa ját ké ré sük” alap ján tör té nô nyu gal ma zá sa iránt a szükséges
el já rást a VKM meg in dí tot ta, egy i de jû leg ôket az egye te mi ta ná ri te en -
dôk alól fel men tet te.53 Ar ról, hogy a nyug díj ba kül dött pro fesszo ro kat
mi lyen mél tat lan kö rül mé nyek kö zött tá vo lí tot ták el, Mol nár Kál mán
vissza em lé ke zé se i ben ol vas ha tunk: „Har ma dik bu da pes ti tan é vem el sô
nap ja i ban (1948. okt. 4.) nyug díj kér vé nyem be a dá sá ra kap tam hi vatalos
fel szó lí tást. Ez vár ha tó volt. Ta ná ri mû kö dé se met: a vizs gáz ta tá so kat
még ok tó ber 25-ig foly tat hat tam, ami kor fel men té sem szó ban kö zöl te -
tett, majd 1949. áp ri lis 1-jé vel nyug díj ba he lyez tet tem (1948. okt. 5. kelet -
tel írás ban: az egye te mi ta ná ri te en dôk el lá tá sa alul fel men tem. Kéz besít -
ve pos tán nov. 4-én. 1948. okt. 23-án: »a szi gor la toz ta tás jo gát azon na li
ha tállyal meg vo nom«. Az al tiszt szó be li leg kö zöl te okt. 26-án.).”54

A ka ri ülés te hát 1948. ok tó ber 7-én szem be sült a ki a la ku ló új hely -
zet tel. A gyor san per gô ese mé nye ket jel zi, hogy a Jog- és Ál lam tu do má -
nyi Kar ra „meg hí vott” elô a dók az 1948. ok tó ber 12-i ka ri ülé sen már
részt is vet tek. A dé kán ezen az ülé sen tá jé koz tat ta az egy be gyûl te ket ar -
ról, hogy a kul tusz mi nisz ter a kar ha tá ro za ta ér tel mé ben nem csak meg -
e rô sí tet te tiszt sé gük ben a meg hí vott elô a dó kat, ha nem fel is ru ház ta ôket
a ka ri ülé se ken va ló rész vé te li, ta nács ko zá si és sza va zá si jog gal, mi ként
a kol lok vál ta tás és a szi gor la toz ta tás jo gá val is.55 Mar ton Gé za a to váb -
bi ak ban „öröm mel és sze re tet tel” üd vö zöl te a ka ri ülé sen elô ször meg -
je le nô meg bí zott elô a dó kat. Jö ve te lü ket a kar ér té kes szel le mi gya ra po -
dá sa ként jel le mez te, amely egy út tal azt is je len ti, hogy a kar ke be lé ben
im má ron he lyet fog lal nak az „új vi lág nak” és az „új esz me á ram la tok -
nak” a kép vi se lôi is. Vé ge ze tül ab be li re mé nyét fe jez te ki, hogy a jo gi
ok ta tás re form ját a kar ré gi és új tag jai „össz hang ban és kö zös egyet ér -
tés ben” fog ják meg va ló sí ta ni.56 A kö vet ke zô hé ten újabb ok ta tók kal
bô vült a ta ná ri kar. A VKM ugyan is kí vá na tos nak tar tot ta, hogy Dienes
Lász lót a köz gaz da ság tan ról, Szász An talt pe dig a gaz dál ko dás alap e le -
me i rôl szó ló tárgy kör elô a dá sá ra hív ja meg, ki ter jedt jog kör rel. A kar
– ko ráb bi ál lás pont já ra tá masz kod va – fel kér te ugyan Dienest és Szászt
elô a dó nak, ám a ka ri ülé sek kel, va la mint a vizs gáz ta tá sok kal kap cso la -
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52 A szi gor la toz ta tás jo gát 1948. ok tó ber 23-án azon na li ha tállyal von ta vissza a kul tusz mi nisz té ri um. ELTE
Le vélt ár 7. c. Ál lam- és Jog tu do má nyi Kar. A Dé ká ni Hi va tal ira tai. 18. do boz. (698/1948-49. d. sz.)

53 Az 1948. no vem ber 17-i III. ren des ülés jegy zô köny ve. (466/1948-49. d. sz.) ELTE Le vélt ár 48. k.
54 Dr. Mol nár Kál mán nyug. egye te mi r. ta nár élet raj zi váz la ta. MOL R. 313. 4. d.
55 Az 1948. ok tó ber 12-i II. rend kí vü li ülés jegy zô köny ve. (36061948-49. d. sz.) ELTE Le vélt ár 48. k.
56 Uo.



tos jo go sít vá nyok meg a dá sát ez út tal is a VKM-re há rí tot ta. Sôt, Szász
An tal sze re pét a ka ri ülé se ken nem is tar tot ta szük sé ges nek.57 Ugyan e -
zen az ülé sen dön töt tek ar ról, hogy fel ké rik Pach Zsig mond Pált a gaz -
da ság tör té ne ti tárgy ok ta tá sá ra; egy út tal fel men tet ték Var ga Ist vánt a
köz gaz da ság tan és pénz ügy tan elô a dá sá nak kö te le zett sé ge alól, mi u tán
a sta tisz ti kai tan szék he lyet te sí té sé vel bíz ták meg.58

Az 1948 ôszén élet be lé pô új ta nul má nyi rend del össze füg gés ben hív -
ta fel a kar fi gyel mét a VKM ar ra, hogy hív ja nak meg né hány kül föl di
„hír ne ves egye te mi ta nárt” egy-egy sze mesz ter re a pes ti jo gi fa kul tás ra.
A kar azt az ál lás pon tot ala kí tot ta ki, hogy „va la mely szov jet-o rosz jo -
gász pro fesszor” tart hat na, le he tô leg a szov jet-o rosz ma gán- vagy bün -
te tô jog ról elô a dá so kat a jo gi ka ron, de a ki vá lasz tan dó pro fesszor sze -
mé lyét a VKM be lá tá sá ra bízzák.59 A VKM 1949 ta va szán meg til tot ta
az úgy mond de mok rá ci a el le nes tan köny vek és jegy ze tek hasz ná la tát.
Min den tan szék ve ze tô kö te les volt a de mok ra tiz mus szem pont jai sze -
rint új ból fe lül vizs gál ni az ál ta la tan a nyag ként aján lott munkákat.60

Eköz ben ter mé sze te sen to vább foly ta tó dott a pro fesszo ri kar ros tá lá -
sa. Laky, Mol nár és Szandtner pro fesszo rok nyu gal ma zá sa után
Baranyay Jusz tin tá vo zott – meg le he tô sen tra gi kus kö rül mé nyek kö zött.
Kény sze rû tá vo zá sa elôz mé nye ként az 1948. de cem ber 14-i ka ri ülést
kell fel i déz nünk. Ezen az ülé sen fo gad ták el azt a ha tá ro za tot, amely
meg bé lye gez te a Mindszenty Jó zsef esz ter go mi ér sek nek tu laj do ní tott,
a de mok rá cia fej lô dé si irá nyá val el len té tes nek, a köz tár sa ság alap in téz -
mé nye i vel szem ben pe dig el len sé ges nek mi nô sí tett tö rek vé se ket. „A kar
szük sé ges nek tart ja, hogy ez a hely zet az egy ház és az ál lam vi szo nyá -
nak meg fe le lô ala ku lá sa ér de ké ben mi e lôbb meg szûn jék, és a val lás gya -
kor lá sa és a val lá sos ér zés ápo lá sa a po li ti kai ál lás fog la lá sok za va ró mo -
men tu ma i tól felszabadíttassék, és a né pi de mok rá cia tö rek vé se i vel
szem be he lyez ke dô po li ti kai el len ál lás nak e ma rad vá nya a leg ha tá ro zot -
tab ban és leg gyor sab ban felszámoltassék.”61 Az in dít ványt a ka ri ülés
je len lé vô ré gi és új tag jai – egyet len ki vé tel lel – fo gad ták el. Egye dül
Baranyay Jusz tin je lez te, hogy az in dít ványt – te kin tet tel egy há zi rend -
hez va ló tar to zá sá ra – nem tá mo gat hat ja. An nál is ke vés bé, mert több
év ti ze des egye te mi ta nár sá ga alatt ez len ne az el sô eset ar ra néz ve, hogy

57 Az 1948. ok tó ber 20-i II. ren des ülés jegy zô köny ve. (393/1948-49. d. sz., 493/1948-49. d. sz.) ELTE Le vél -
tár 48. k.

58 Uo.
59 Az 1948. no vem ber 17-i III. ren des ülés jegy zô köny ve. (477/1948-49. d. sz.) ELTE Le vélt ár 48. k.
60 Az 1949. már ci us 16-i VII. ren des ülés jegy zô köny ve. (1627/1948-49. d. sz.) Uo. 48. k.
61 Az 1948. de cem ber 14-i IV. rend kí vü li ülés jegy zô köny ve. Uo. 48. k.
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a kar po li ti kai kér dés ben kí ván ál lást fog lal ni, már pe dig ez el len té tes a
tu do mány ról és az egye tem rôl val lott né ze te i vel.62 A kor szak foj tó lég -
kö rét jel le mez te, hogy a kon cep ci ós per el sô ren dû vád lott ja ként utóbb
sú lyos bör tön bün te tés re ítélt Mindszenty bí bo rost el í té lô ka ri ülé sen be -
teg sé ge mi att je len nem lé vô egyik „ré gi”, te hát 1945 elôt ti ki ne ve zé sû
pro fesszor már más nap csat la ko zott a kar el í té lô ha tá ro za tá hoz. Alig
egy hó nap pal ké sôbb a kul tusz mi nisz ter leiratilag kö zöl te, hogy az ál -
lam rend ôr ség ál tal hût len ség vád já val ôri zet be vett Baranyay Jusztint
fel füg gesz tet te ál lá sá ból. A kar „kí nos meg le pe té sé nek és mély meg döb -
be né sé nek” adott han got emi att, s egy út tal Heller Erik pro fesszort bíz -
ta meg az egy há zi jo gi tan szék el lá tá sá val.63

Az 1948/1949-es tan év vé gén to váb bi négy pro fesszor – Gajzágó Lász -
ló, Heller Erik, Kuncz Ödön és Sárffy An dor – kér te nyug dí ja zá sát a
VKM-tôl. A nyu gal ma zá si kor ha tár kü szö bét el é rô Heller pro fesszor ki -
vé te lé vel a töb bi ek kér ték az egy esz ten dei fi ze tett be teg sza bad sá got. A dé -
kán ja vas la tá ra a kar saj ná lat tal vet te tu do má sul el ha tá ro zá su kat, s ké -
ré sü ket a leg me le geb ben tá mo gat ta.64 A kart ter mé sze te sen nem ér het te
vá rat la nul a pro fesszo rok nyu ga lom ba vo nu lá si szán dé ka, hi szen a kö -
vet ke zô na pi ren di pont ban a VKM-nek szó ló fel ter jesz té sé rôl, va la mint
a tá vo zó pro fesszo rok utó da i ról is dön töt tek. Kuncz ke res ke del mi és
vál tó jo gi tan szé ké re Túry Sán dor Kor nél pro fesszort, Gajzágó nem zet -
kö zi jo gi tan szé ké re Hor váth Bar nát, Sárffy ma gyar pol gá ri tör vény ke -
zé si jog tan szé ké re pe dig Beck Sa la mon egye te mi ma gán ta nárt hív ták
meg tan szé ki jo gú elô a dó nak. Heller Erik nek, a bün te tô jo gi tan szék rôl
va ló vissza vo nu lá sa nem oko zott fenn a ka dást, mint hogy Ká dár Mik lós
és Ries Ist ván jó részt át vet te a mun kát, ám a kar az egy há zi jog ok ta tá -
sát to vább ra is Hellerre kí ván ta bízni.65

Az ok ta tói kar meg ros tá lá sa ter mé sze te sen az egye te mi ma gán ta náro -
kat is érin tet te –be le ért ve a cím ze tes nyil vá nos ren des, a cím ze tes rend -
kí vü li, va la mint a cím ze tes nyil vá nos rend kí vü li ta ná ro kat. A VKM kez -
de mé nye zé se nyo mán a kar 1949-ben vizs gál ta felül a ma gán ta ná rok
név so rát. En nek ered mé nye ként a kar 1949. jú li us 23-án azt ja va sol ta
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63 Az 1949. ja nu ár 19-i V. ren des ülés jegy zô köny ve. (986/1948-49. d. sz.) ELTE Le vélt ár 48. k. Az egy há zi
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48. k. Gajzágó, Kuncz és Sárffy pro fesszo rok nyu ga lom ba he lye zé si ké rel mét lásd ELTE Le vélt ár 7. c. Ál -
lam- és Jog tu do má nyi Kar. A Dé ká ni Hi va tal ira tai. 21. d. (2334/1948-49. d. sz., 2335/1948-49. d. sz.,
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65 Az 1949. au gusz tus 18-i X. rend kí vü li ülés jegy zô köny ve. (2351/1948-49. d. sz.) ELTE Le vélt ár 48. k.



a VKM-nek, hogy az Egye te mi Al ma nach ban fel so rolt egye te mi ma gán -
ta ná rok kö zül a to váb bi ak ban csak har minc nyolc egye te mi ma gán ta nár
ne vét tün tes sék fel, nem vizs gál va egy e lô re a venia legendinek, az az az
elô a dás tar tás jo gá nak idô köz ben be kö vet ke zett eset le ges meg szû né sét.66

A VKM to váb bi há rom egye te mi ma gán ta nár ki ha gyá sa mel lett az zal
fo gad ta el a kar elô ter jesz té sét, hogy a hoz zá já ru lás nem érin ti a névsorban
meg ma rad tak venia legendi kér dé sét, sem pe dig azt, hogy mi lyen tár gyú
ma gán ta ná ri elô a dá so kat fog nak a jö vô ben en ge dé lyez ni.67 A VKM te -
hát gya kor la ti lag füg gô ben hagy ta azt a kér dést, hogy mi lyen sze re pet
szán nak a meg ma ra dó egye te mi ma gán ta ná rok nak az ok ta tás ban. A ki -
ha gyot tak kö zött sze re pelt Új la ki Mik lós cím ze tes rend kí vü li ta nár is,
aki a Szászy pro fesszor kez de mé nye zé sé re 1947-ben fel ál lí tott Össze ha -
son lí tó és Nem zet kö zi Ma gán jo gi In té zet he lyet tes igaz ga tó ja ként te vé -
keny ke dett. Új la kit 1948-ban svéd or szá gi egye te mek hív ták meg elô -
adás-so ro zat ra, s on nan már nem tért vissza Ma gyar or szág ra. A VKM
1949 feb ru ár já ban uta sí tot ta a kart, hogy Új la kit szó lít sa fel ha za té rés -
re,68 ami nek ter mé sze te sen ô nem tett ele get, el len ben 1949. áp ri lis 2-i
le ve lé ben le mon dott igaz ga tó he lyet te si meg bí za tá sá ról, miután „raj ta
kí vül ál ló kö rül mé nyek” mi att a meg bí za tás nak nem tud ele get tenni.69

Azok nak a pro fesszo rok nak a sor sa, akik 1945 után kap cso lód tak be
az ok ta tás ba, kü lön bö zô kép pen ala kult. A ko a lí ci ós évek ben ki ne ve zet -
tek kö zül Mártonffy Ká roly hosszú idô sza kot töl tött a kar kö te lé ké ben.
Má so kat – mi ként Szászy Ist vánt és Var ga Ist vánt 1950 fo lya mán,70

vagy Túry Sán dor Kor nélt 1951-ben – idô elôtt nyu gal maz ták. Hor váth
Bar na csak né hány hó na pot töl tött a nem zet kö zi jo gi tan szé ken, hi szen
még 1949 fo lya mán emig rált. Ügye az 1949. de cem ber 14-i ka ri ülé sen
ke rült elô. Mi vel gya nít ha tó an „jo go su lat la nul” hagy ta el az or szá got,
a dé kán kény te len volt nem csak a kul tusz mi nisz ter nek, ha nem az Ál -
lam vé del mi Ha tó ság nak is je len tést tenni.71 Az 1948/1949 után a kar -
ról el tá vo lí tott vagy nyu gal ma zott pro fesszo rok he lyé re ki ne ve zett ok -

66 ELTE Le vélt ár 7. c. Ál lam- és Jog tu do má nyi Kar. A Dé ká ni Hi va tal ira tai. 19. d. (2171/1948-49. d. sz.) –
Az 1947/1948-as tan év re ki bo csá tott Egye te mi Al ma nach sze rint a jo gi ka ron negy ven hét egye te mi ma -
gán ta nár mû kö dött. A fe lül vizs gá lat ide jén ez a lét szám annyi ban vál to zott, hogy né há nyan idô köz ben
meg sze rez ték a ma gán ta ná ri fo ko za tot (pél dá ul Né vai Lász ló), igaz, a lét szám ala ku lá sát az emig rá lá sok
is be fo lyá sol ták.

67 Az 1949. szep tem ber 14-i I. ren des ülés jegy zô köny ve. (2338/1948-49. d. sz.) Uo. 49. k.
68 Az 1949. feb ru ár 16-i VI. ren des ülés jegy zô köny ve. (1143/1948-49. d. sz.) Uo. 48. k.
69 ELTE Le vélt ár 7. c. Ál lam- és Jog tu do má nyi Kar. A Dé ká ni Hi va tal ira tai. 20. d. (1813/198-49. d. sz.). A ma -

gán ta ná rok kö zül Új la ki Mik ló son kí vül má sok is – mi ként Nôtel Ru dolf és ifj. Szladits Ká roly is – emigráltak.
70 1950. szep tem ber 14-i I. ren des ülés jegy zô köny ve. (25/1949/50. d. sz.) ELTE Le vélt ár 49. kö tet.
71 Az 1949. de cem ber 14-i IV. ren des ülés jegy zô köny ve. (1288, 1300, 1341/1948-49. d. sz.) Uo. 49. kö tet.
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ta tók kö zül töb ben – így Ká dár Mik lós, Be ér Já nos, Hajdu Gyu la, Beck
Sa la mon, Sza bó Im re vagy a va la mi vel ké sôbb a kar ra ke rü lô Világhy
Mik lós, Weltner An dor és Né vai Lász ló – a fa kul tás, il let ve a (szo ci a lis -
ta) jog tu do mány meg ha tá ro zó sze mé lyi sé ge i vé vál tak. Az ugyan csak új,
ám szo ci ál de mok ra ta kö tô dé sû ok ta tók kö zül Ries Ist ván igaz ság ü gyi
mi nisz tert 1950 nya rán ko holt vá dak alap ján le tar tóz tat ták, és a bör -
tön ben – vél he tô en – ha lál ra kí noz ták. A ka ri jegy zô köny vek tu do mást
sem vet tek a tá vol lé té rôl. Ne vé vel ta lál koz ha tunk ugyan egy 1950. au -
gusz tu si elô ter jesz tés ben, de csak úgy, hogy nem kér ték meg bí za tá sá nak
meg ú jí tá sát.72 A szo ci o ló gia ok ta tá sá val meg bí zott Szalai Sán dort szin -
tén ko holt vá dak alap ján tar tóz tat ták le és ítél ték el, ám sze ren csé re ô
túl él te a bör tönt. Le tar tóz ta tá sa után a VKM – az ok ról mély sé ge sen
hall gat va – mind össze annyit kö zölt a kar ral, hogy 1949. szep tem ber
24-tôl a szo ci o ló gia ok ta tá sát szü ne tel te tik.73

Át té rés a szo ci a lis ta tí pu sú jo gász kép zés re. 
Az egye te mi au to nó mia fel szá mo lá sa (1950)
Alig más fél-két esz ten dô vel az 1948-as tan ü gyi vál to zá sok után is mét
na pi rend re ke rült a jo gász kép zés re form ja. A Ma gyar Dol go zók Párt ja
(MDP) ugyan is kez de mé nyez te a fel sô ok ta tás át vizs gá lá sát és a VKM
Egye te mi Fô osz tá lyát egye bek kö zött az egye te mi hall ga tók szán dé kos
túl ter he lé sé vel vá dol ta meg, egye ne sen a „sza bo tô rök gyûj tô he lyé nek”
ti tu lál va a fô osz tályt. A vizs gá lat vé gül Ortutay kul tusz mi nisz ter 1950.
feb ru á ri le vál tá sá hoz, egy út tal a po li ti ka i lag meg bíz ha tóbb nak te kin tett
Darvas Jó zsef ki ne ve zé sé hez ve ze tett. A jo gász kép zés újabb re form já -
hoz az MDP ál tal szor gal ma zott át fo gó egye te mi re form ke re té ben fog -
tak hoz zá 1950 fo lya mán.
1950 má ju sá ban a pes ti jo gi fa kul tás Be ér Já nos el nök le té vel há romtagú

bi zott sá got kül dött ki, hogy fel mér je a VKM mun ká já nak ká ros kö vetkez -
mé nye it.74 Be ér Já nos a kö vet ke zô hó nap ban a ka ri ülés elé ter jesz tette a
bi zott ság mun ká já ról szó ló je len tést. A VKM mû kö dé sé nek leg fôbb hibája -
ként az 1948-as ta nul má nyi rend sze rin ti elô a dá sok in do ko lat la nul magas
szá mát ne vez ték meg, ami a hall ga tók nagy mér té kû és in do ko lat lan túlter -
he lé sét ered mé nyez te. Hi ány zott ugyan ak kor a tan a nyag marxis ta–le ni -
nis ta szel le mû át te kin té se. Je len tôs mér té kû nek mi nô sí tet ték az egyes tan -
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tár gyak kö zöt ti át fe dést. A ta ná ri mun ka fo gya té kos sá gai kö zé so rol ták
a sze mi ná ri u mi ok ta tás kol lek tív jel le gé nek el mu lasz tá sán kí vül az if jú ság
marxis ta ne ve lé sé nek el ha nya go lá sát is.75 Min de zek a kri ti kai ész re vé te -
lek azért tûn nek kis sé erôl te tett nek és ért he tet len nek, mert ad dig már az
ok ta tói kar – kü lö nö sen a pro fesszo ri kar – te kin té lyes há nya da ki cse ré -
lô dött, s po li ti ka i lag, vi lág né ze ti leg meg bíz ha tó tan e rôk kel töl tô dött fel.
A VKM 1950 nya rán–ôszén több ször is tá jé koz tat ta a kart a szo ci a -

lis ta jo gász kép zés kon cep ci ó já ról. A kar ter ve i rôl, il let ve az el sô re form -
tan rend rôl Ka to na Zol tán né, a VKM Egye te mi Ügy osz tá lyá nak mun -
ka tár sa ré vén szer zett hi va ta lo san tudomást.76 Az 1950/1951-es tan év
kez de tén pe dig a VKM elô ze te sen is mer tet te a kar ral a re form fô
irányait.77 En nek ér tel mé ben a tu do mány e gye te mek ál lam- és jog tu do -
má nyi ka rok ká át szer ve zen dô fa kul tá sa i nak az a jö vô be li fel a da ta, hogy
„szo ci a lis ta jo gász szak em be re ket” ké pez ze nek az igaz ság ü gyi szer ve -
zet, az ál lam i gaz ga tás, a vál la la ti és sza bad ügy véd ség, va la mint a tu do -
má nyos mun ka és a fel sô ok ta tás számára.78 En nek ér de ké ben be ve ze -
tik – pon to sab ban fenn tart ják – a jo gi és ál lam i gaz ga tá si sza kok IV.
év fo lya mán a bi fur ká ci ót. Az öt é ves terv hez iga zod va meg ha tá ro zott
szá mú hall ga tót – a bu da pes ti fa kul tá son két száz öt ve net – kell fel ven -
ni. A „dön tô szem pont” azon ban az, hogy az új jo gá szok nagy szám -
ban a mun kás ság és a pa raszt ság kö re i bôl ke rül je nek ki.79 A ta nul má -
nyi rend del kap cso lat ban a tá jé koz ta tó ki e mel te, hogy a re form a szov jet
jo gi ok ta tás tan ter vé bôl in dult ki, s an nak szem pont ja it al kal maz ta a
ha zai vi szo nyok ra. Az ok ta tás súly pont ja it éven te ál la pít ják meg. Az
ide o ló gi ai és el mé le ti kép zés az el sô két év ben fo lyik (pél dá ul ál lam- és
jog el mé let, po li ti kai gaz da ság tan, marxiz mus–le ni niz mus, al kot mány -
jog, ma gyar jog tör té net, ál ta lá nos jog tör té net, sta tisz ti ka, la tin, ró mai
jog, bün te tô jog, pol gá ri jog), míg a té te les jo gi kép zés a má so dik év ben
kez dô dik, ám súly pont tal a har ma dik év ben je lent ke zik (pél dá ul pol gá -
ri jog, bün te tô jog, gaz da sá gi jog, mun ka jog, pénz ü gyi jog, ál lam i gaz ga -
tá si jog, szov jet pol gá ri jog és pol gá ri el já rás jog). A ne gye dik év biz to -
sít ja a spe ci á lis szak kép zést. Az el mé le ti tár gyak mel lett a ko ráb bi nál
na gyobb sze re pet kap tak a gya kor la ti kép zést biz to sí tó sze mi ná ri u mi
fog la ko zá sok. A vég zett hall ga tók nak a szi gor la tok le té te le után va la -
mely té te les jo gi tárgy ból szak dol go za tot kell ír ni uk, ezt kö ve tô en tehetik

75 Az 1950. jú ni us 28-i I. ren des ülés jegy zô köny ve. (2338/1949-50. d. sz.) Uo. 49. k.
76 Az 1950. au gusz tus 3-i II. ren des ülés jegy zô köny ve. Uo. 49. k.
77 A ta nul má nyi re form az 1400-54-26/1950. VIII. 1. VKM sz. ren de let ben lá tott nap vi lá got.
78 ELTE Le vélt ár 7. c. Ál lam- és Jog tu do má nyi Kar. A Dé ká ni Hi va tal ira tai. 25. d. (27/1950-51. d. sz.)
79 Uo.
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le az ál lam vizs gá kat (marxiz mus-le ni niz mus ból és orosz nyelv bôl, a jogi
sza ko sok bün te tô jog ból és pol gá ri jog ból, míg az ál lam i gaz ga tá si sza -
ko sok al kot mány jog ból és ál lam i gaz ga tá si jog ból). A jo gász kép zés re -
form já nak in do ka i ról, súly pont ja i ról, va la mint az új ta nul má nyi és vizs -
ga rend rôl a szak mai nyil vá nos ság hó na pok kal ké sôbb, Ka to na Zol tán né
egyik írá sá ból ér te sül he tett.80

A szo ci a lis ta jo gász kép zés re va ló át té rés sel egy i de jû leg fel szá mol ták
az egye te mi au to nó mia ma rad vá nya it. Jól le het az egye te mi au to nó mia
1945 elôtt sem ér vé nye sül he tett ma ra dék ta la nul, a kar, il let ve tá gab ban
az egye tem a ko a lí ci ós idô szak kez de tén még gya ko rol hat ta a klasszikus
jo go sít vá nya it: a rek tor- és dé kán vá lasz tás nál, a tan szé kek (át)szer ve zé -
se kor, il let ve be töl té se kor, a tan rend össze ál lí tá sa kor. A jo gi fa kul tás
moz gás te re azon ban – az or szág ban 1948-tól be kö vet ke zett po li ti kai át -
ren de zô dés sel és ben ne a jo gi ok ta tás re form já val össze füg gés ben – foko -
za to san be szû kült, olyannyi ra, hogy az 1950-es re form elô ké szü le te ide -
jén már ki sem kér ték a kar vé le mé nyét.
A ko ra be li ál la po tok ra jel lem zô, hogy ami kor 1949 ok tó be ré ben meg -

hí vás ér ke zett a kö vet ke zô év ben Ró má ban ren de zen dô Nem zet kö zi Ma -
gán jo gi Kong resszus ra, a ka ri ülés nem vál lal ta a dön tés fe le lôs sé gét, ha -
nem a Kül föl di Kap cso la tok Iro dá já hoz for dult, hogy az fog lal jon ál lást
a vá laszt il le tô en.81 Bi zarr je le net le he tett az is, ami kor 1950. szep tember
14-én a Bu da pes ti Páz mány Pé ter Tu do mány e gye tem jo gi fa kul tá sá nak
a dé kán ja, Mártonffy Ká roly be je len tet te: a kar ha tá ro za ta nyo mán
Ráko si Má tyás mi nisz ter el nök-he lyet tes, az MDP fô tit ká ra arc ké pét el -
he lyez ték a ta nács te rem ben.82

Az au to nó mia el e nyé szé sé nek je le ként for má lis sá vált a tan szé ki meg -
hí vá sok sze re pe is. Míg ko ráb ban ala pos elô ké szí tés után hoz ták ja vas -
lat ba egy-egy ki e mel ke dô pro fesszor meg hí vá sát va la mely tan szék re –
ha ugyan nem ír tak ki pá lyá za tot –, 1949-ben már több eset ben is elô -
for dult, hogy a ka ri ülés szü ne té ben ült össze a kan di dá ló bi zott ság, hogy
ja vas la tát a szü net után már a ka ri ülés elé ter jeszt hes se, amely az elô -
ter jesz tést azon nyom ban el is fo gad ta. Igaz, olyan sze mé lyek meg hí vá -
sát in dít vá nyoz ták a be töl ten dô tan szé kek élé re, akik meg hí vott tan szé -
ki jo gú elô a dó ként már a kar ok ta tói kö zé tartoztak.83
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80 KA TO NA Zol tán né: Az egye te mi jo gi ok ta tás re form ja. Ál lam és Igaz ga tás, 1950. de cem ber. 809–819.
81 ELTE. Az 1949. szep tem ber 14-i I. ren des ülés jegy zô köny ve. ELTE Le vélt ár 49. k.
82 ELTE. Az 1950. szep tem ber 14-i I. ren des ülés jegy zô köny ve. Uo. 50. k.
83 Ily mó don lett Sza bó Im re és Be ér Já nos a kar nyil vá nos ren des ta ná ra, mi u tán az 1949. szep tem ber 14-i

ka ri ülé sén a je lö lô bi zott ság ja vas la tá ra mind ket tô jü ket meg hív ták az ál ta luk már kö zel egy esz ten de je 
– meg bí zott tan szé ki jo gú elô a dó ként – be töl tött tan szék élé re. Lásd Az 1949. szep tem ber 14-i I. ren des 



A szer ve ze ti re form ré sze ként szün tet ték meg 1950 ja nu ár já ban a hall -
ga tók ad mi niszt ra tív ügye it in té zô questura in téz mé nyét, amely nek szere -
pét a Dé ká ni Hi va tal vet te át.84 Má jus fo lya mán fel osz lat ták a Ta nulmá -
nyi Bi zott sá got is. Fel a dat kö rét a Dé ká ni Hi va tal ré sze ként meg szer ve zett
Ta nul má nyi Osz tály vet te át.85 Az egye te mi au to nó mia for má li san azon -
ban a tu do mány e gye te mek és a mû sza ki egye te mek szer ve ze té nek sza -
bá lyo zá sa tár gyá ban ki a dott 274/1951. (XI. 23.) MT sz. ren de let tel szûnt
meg. A ren de let preambuluma sze rint az egye te mek nek a szo ci a liz mus
igé nyei sze rin ti át a la kí tá sa, a nép gaz da sá gi terv be tör té nô be kap cso lá -
sa, va la mint az ok ta tás re form ja új szer ve ze ti sza bály zat ki a dá sát tet te
szük sé ges sé. Az ed di gi „fe u dá lis jel le gû” egye te mi szer ve ze ti for mát az
egy sze mé lyi ve ze tés el vén ala pu ló új szer ve ze ti sza bály zat ve szi át. „A fele -
lôs ve ze tés sel együtt meg e rô sö dik egye te me in ken a terv sze rû mun ka, és
a terv sze rû ség alap fel té te le ként meg va ló sul az ál la mi ve ze tés.” Az életbe
lép te tett új szer ve ze ti sza bály zat pe dig azt fog ja elô moz dí ta ni, hogy a
nép köz tár sa ság hoz hû, marxis ta–le ni nis ta tu dás sal fel vér te zett szak em -
be rek ke rül je nek ki a fel sô ok ta tás ból. Az egye te mek élén ál ló rek tort a
VKM elô ter jesz té sé re a mi nisz ter ta nács ne ve zi ki egy é vi idô tar tam ra.
A kar fe le lôs ve ze tô je pe dig a dé kán. Ôt a VKM ne ve zi ki egy év re a kari
ta nács ja vas la ta alap ján, a rek tor elô ter jesz té sé re. A ka ri ülés ka ri tanáccsá
ala kul át, a dé kán ta nács a dó tes tü le te és se gí tô je lesz a kar ve ze té sé ben.
Az ope ra tív mun kát a Ta nul má nyi Osz tály ra, Sze mély ze ti Osz tály ra, vala -
mint Gaz da sá gi Osz tály ra ta go zó dó Dé ká ni Hi va tal lát ja el. Ezek kel
a ren del ke zé sek kel az egye te mi au to nó mia gon do la ta hosszú év ti ze dekre
le ál do zott Ma gyar or szá gon.

*

A bu da pes ti jo gi fa kul tás éle tét és mun ká ját 1945 és 1950 kö zött – az or -
szág ban vég be me nô po li ti kai, gaz da sá gi és tár sa dal mi vál to zá sok függvé -
nyé ben – lé nye gé ben a fo lya ma tos át a la ku lás jel le mez te. Át a la kult az
ok ta tói kar, a ta nul má nyi és vizs ga rend, a kép zés ben részt ve vô hallgatói
kör, va la mint a ka ri struk tú ra is. Az el sô idô szak ban ho zott in téz ke dé -
sek szá mos ko ráb bi sé rel met és mél tány ta lan sá got or vo sol tak, egy út tal
szük ség sze rû és vál lal ha tó re for mo kat is be ve zet tek. Az 1948/1949-es

ülés jegy zô köny vét. 14/1949-50. d. sz. 15/1949-50. d. sz. Uo. 49. k.; ELTE Le vélt ár 7. c. Ál lam- és Jog tu -
do má nyi Kar. A Dé ká ni Hi va tal ira tai. 22. d. 14/1949-50. d. sz. 15/1949-50. d. sz.

84 Az 1950. ja nu ár 18-i V. ren des ülés jegy zô köny ve. (1487/1949-50.). ELTE Le vélt ár 49. k.
85 ELTE Le vélt ár 7. c. Ál lam- és Jog tu do má nyi Kar. A Dé ká ni Hi va tal ira tai. 24. d. (2309/1949-50. d. sz.)
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po li ti kai for du lat vi szont ra di ká lis vál to zá so kat ered mé nye zett a jo gász -
kép zés ben is, ame lyek leg fôbb jel lem zô je a jo gász kép zést megalapozó
ide o ló gi ai, marxis ta–le ni nis ta szem lé le tû tár gyak elô tér be ke rü lé se volt.
A szo ci a lis ta át a la ku lás idô sza ka egy rész rôl le he tô sé get biz to sí tott ugyan
a szo ci á li san hát rá nyos szár ma zá sú te het sé ges fi a ta lok ok ta tói és tu do -
má nyos ki bon ta ko zá sá ra, más rész rôl vi szont mél tány ta lan kö rül mé nyek
kö zött vég re haj tott sze mély cse rék so ro za tát is ered mé nyez te a karon.86

A Bu da pes ti Páz mány Pé ter Tu do mány e gye tem el ne ve zé sét a be ve ze tô -
ben hi vat ko zott 1950. évi 35. szá mú tör vény e re jû ren de let vál toz tat ta
meg. Az átnevezés egy átmeneti kor szimbolikus lezárását is jelentette.
Az 1950/1951-es tanévvel már egy másik korszak kezdôdött el.
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86 Ezek nek az 1948/1949 utá ni el bo csá tá sok nak, idô elôt ti nyug dí jaz ta tá sok nak a rész le ges or vos lá sát volt
hi vat va elô moz dí ta ni a ka ron 1957 ele jén mû kö dô úgy ne ve zett Re ha bi li tá ci ós Bi zott ság.




