
történeti siemlt

mai jog továbbélése. Az érdeklődő hallgatók rendelke
zésére bocsátotta magyar fordításban a legfontosabb ró
mai jogi forrásokat: a XII táblás törvényeket, Gaius és 
Justinianus Institutióit stb.

Amikor dékán helyettessé választották, részt vett an
nak a reformnak a kidolgozásában, amelynek révén az 
ország összes jogi karán jelentősebbé vált a jogtörténet 
és a jogelmélet oktatása. Közben egyre több tehetséges 
fiatalt nevelt, akik gazdagítani tudták az oktatói létszá
mot. Ebben segítségére volt az is, hogy 1991-től a 
TEMPUS program révén fél vagy egyéves ösztöndíjra 
mehettek, illetve külföldi professzorok meghívásával 
konferenciákat szervezhettek.

1989 nyarán Firenzében éppen nagydoktori disszer
tációján dolgozott, amikor Dr. Sólyom László felhívta, 
hogy vállalja el az egyik ellenzéki alkotmánybírói jelö
lést.

1993-ban az Osztrák Tudományos Akadémia és az 
Európai Unió Jogi Szakbizottságnál az ún. Velencei Bi
zottság tagjává választották.

Az 1994-es esztergomi egyházmegyei zsinaton dön
tés született arról, hogy a keresztény közéletre nevelést 
magas fokú képzéssel is elő kell segíteni. Ezért elhatá

rozták, hogy megalapítják a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Jog-és Államtudományi Karát, amelynek dé
kánjává a püspöki kar Zlinszky János Professzor Urat 
nevezte ki. A jogi oktatás 1995 őszén kezdődött. Zlin
szky János, mint alapító dékán, emberfeletti munkát 
végzett. A Jogi Kar épületének felújítása, az oktatás 
megszervezése közben hihetetlen nehézségekkel kellett 
megküzdenie. Minden nap reggel 7 órától késő estig 
bent dolgozott az egyetemen, miközben előadásokat 
tartott, könyveket (Római büntetőjog. Bp., 1991, lus 
publikum. Bp., 1994, Állam és jog az ősi Rómában. 
Bp., 1996, lus privatum -  A római magánjog története. 
Bp., 1998, Keresztény erkölcs és jogászi etika. Bp., 
1998.), tanulmányokat írt. Rendkívüli feladatai ellenére 
ajtaja mindig nyitva álltkollégái, és ami szintén nagyon 
fontos volt a Kar mindegyik hallgatója előtt. Nem állta 
útját senkinek sem a titkárnő. Mindenkire tudott időt 
szakítani, aminek révén munkaterhe tovább nőtt. Sokan 
elmondták már, hogy nélküle a Jogi Kar nem jött volna 
létre ilyen gyorsan és zökkenőmentesen. Erkölcsi nagy
ságára jellemző, hogy amíg alkotmánybíró volt, a pro
fesszori-dékáni tevékenységéért semmilyen munkabért, 
tiszteletdíjat nem fogadott el.

Horváth Pál

Bolgár Elek születésének 
évfordulójára1

1883. JÚLIUS 3 -  1955. JÚNIUS 26.

A  20. századi magyar történelem sorsfordulatait ele
mezve a tudománytörténet művelői gyakran talál
koznak egy gazdag tudományos életmű alkotóele

meivel, amelyek itthon és a nemzetközi tudományos élet 
fórumain egyaránt, jobbára álnév alatt,2 különböző betű
jelzettel,3 ill. név nélkül jelentek meg. Bolgár Elek aka
démikusnak, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem 1955- 
ben elhunyt egyetemi tanárának az életműve ez, amely a 
maga korában három kontinens szellemi életét gazdagí
totta.

A kifejlett módszeres logika és stíluselemző vizsgáló
dások útján is csak újabb részeredményeket lehetne elér
ni ennek az életműnek a feltérképezésében, miután az 
egyetemes műveltségű Bolgár Elek a társadalomtudo
mányok egész sor ágazatában alkotott maradandóan, 
részben névtelenül. Tudós volt és kultúrpolitikus, amit a 
Magyar Tudományos Akadémia rendes tagságának az el
nyerése /1949/ és az élete lealkonyulásáig viselt egyetemi 
stallumok4 is csak utólagos elismerésként szimbolizálhat
nak. Mozgalmas életútját ugyanis már az alkotó munka 
kezdetein kísérik azok a monografikus igényű alkotások,

amelyek a kor égetően fontos társadalom-politikai prob
lémáit körvonalazták. A monarchia elnyomorodott néptö
megeinek a kivándorlása,5 a modem társadalom történel
mi szerepének az elemzése,6 a „Népjogok a polgári tár
sadalomban,”7 és sok más kérdés volna felidézhető ilyen 
értelemben már az életmű alapozásának az időszakából.

Az emberiség fejlődésének sorsdöntő problémái között 
ötvöződtek ezek a törekvések, amelyek egyre gyakrabban 
tűntek fel Bolgár Elek életművében is a századfordulót 
követő évtizedekben.8 A modem kapitalizmus fejlődé
sének az újabb stádiuma, ill. a néptömegek történelemfor
máló szerepének a felismerése állt a középpontjában az 
idevágó írásoknak. Bolgár Elek egész élete tehát egy 
nagy készületként fogható fel, hogy a 20. századi történe
lem sorskérdéseire válaszoljon. Ezt jelzi az is, hogy az 
életmű kezdetén megfogalmazott problémák később jóval 
szélesebb horizontokon tértek vissza anélkül, hogy ismét 
csak terjedelmes kézikönyvekké formálódhattak volna. 
Neki azonban soha nem jutott osztályrészül, hogy akár a 
legkiérleltebb eredményeit is monografikus alkotásként 
zárhatta volna le. A kéziratban hátramaradt műveket9 és a 
második világháború körülményei között /Német
országban/ elpusztult kéziratos alkotásokat10 összevetve 
azt látjuk, pl., hogy a nagy gondolkodó a feladatokat min
dig a világ változó realitásának megfelelően formálta ön
magának is. A kivándorlás problémájához, ill. a modem 
kapitalizmus amerikai formáinak a megértéséhez pl. újra 
meg újra visszatért11 és a berni egyetemen sikeresen befe
jezett posztgraduális tanulmányait /1910/ is e tárgykörbe 
vágó doktori értekezéssel12 zárta le.

A modem kapitalizmus és a munkásmozgalom törté
nelmi szerepének a megértése terén kifejtett munkásságát



sorolták leginkább a politikai publicisztika/ill. a politoló
gia/ körébe. A felidézett, ma is kortörténeti értékű írások 
azonban egytől-egyig eltérnek a zsurnalisztika közismert 
műfajától és inkább a széles néptömegek kisemmizettjei
nek a nemzeti méretekben történő öntudatra ébresztését 
/tanítását/ célozták. 13 Széliében idézhetnénk fel az idevá
gó hazai vonatkozású publicisztikai írásait, amelyeknek a 
sorát csak ideiglenesen szakították meg az 1919-től vál
lalt önkéntes emigráció évei. Berlinben a III. Intemacio- 
nálé szolgálatában eltöltött viszonylag rövid idő azon
ban14 az itt felidézett műfaj nemzetközi instrumentummá 
formálását hozta a „Krieg und Proletariat” c. művében,15 
amelyben feltárta a „szociálsoviniszta árulást,” a II. Inter- 
nacionaléhoz tartozó szociáldemokrata pártok többségé
nek az első világháború kitöréséhez való viszonyát.16

Bolgár Elek buktatókkal és nélkülözésekkel teli életét 
valóban végigkísérte a néptömegeket öntudatra ébresztő 
tudós és kultúrpolitikus nemes elhivatottsága. Csak az 
egyik jellemző szimptómája ennek az elhivatottságnak a 
nép tudatát mérgező alkoholizmus elleni fellépés. A 
SZOCIALIZMUS, a HUSZADIK SZÁZAD hasábjain 
megjelenő társadalomtudományi-politikai17 tanításaival 
egyidejűleg Bolgár Elek igen kiterjedt szociológiai,18 gaz
daságtörténeti19 munkásságot is kifejtett a politikai hírlap
írás segítségével. Közérthető tudományos magyarázattal 
szolgált pl. a Mi volt és mi ma a magyar imperializmus? 
c. munkája,20 de igencsak célszerű és logikus okfejtések
kel fordult olvasóihoz már a korai kultúrpolitikai írásai 
segítségével21 is. Egyik cikkének a megfogalmazásával 
élve úgy is mondhatnánk, hogy ezekben a néptömegek 
öntudatra ébresztését szolgáló tanításokban „a nemzet 
napszámosa lép elő”22 és egyben ugyanez a hang tartja 
ébren gyakran itthon és külföldön is a Párizsi Kommün, 
vagy éppen a 20. századi forradalmak emlékeit.2-1

A két amerikai út24 és a berni egyetemen végzett poszt
graduális tanulmányok után Magyarországra visszatérve, 
Bolgár Elek egy ideig valóban az alkalmi újságírás útján 
tette ismertté magát a fővárosi értelmiség körében, de ez
zel egyidejűleg a szűkebb élethivatásnak tekintett tanári 
szék elérhetőségeit is kitartóan kereste. így került a 20. 
századi történelmünk egyik kiemelkedően képzett politi
kai gondolkodója átmenetileg az iparrajziskola és a keres
kedelmi tanárképző tanári karába, hogy ezután, ill. a KE
RESKEDELMI AKADÉMIA előadójaként szerzett repu
tációja alapján egyetemi előadásokra is meghívást nyer
jen. Valójában azonban Bolgár Elek csak a forradalom 
idején kaphatott egyetemi tanári kinevezést, amelytől a 
rövidesen hatalomra került ellenforradalmi rendszer meg
fosztotta.

A katedra elnyerése Bolgár Elek számára tehát akkor 
vált először valósággá, amikor -  saját megfogalmazásá
val élve -  a korabeli világ „legmegalkuvóbb burzsoáziája 
beismerte, hogy a válság pillanatában történelmi szükség- 
szerűség a társadalmi forradalom.”25 Ez a történelmi szi
tuáció igazolta a tudós elme sokoldalúságát. A népi ál
lamhatalom megszilárdítását célzó, negyedszázaddal 
későbbi diplomáciai szolgálat eredői nyúlnak ide vissza, 
miután ez a bonyolult történelmi kor a sokoldalúan kép
zett gondolkodót rövidesen a legfontosabb diplomáciai

posztokra állította.26 Szellemének a korabeli újabb értékei 
között találjuk ebben az időben a Párizsi Kommün törté
nelmi tapasztalatainak a felidézését,27 ill. A szocializmus 
történetéről és a Kommunista Kiáltványról szóló írásait. 
Szervesen ide tartoznak azonban azok az időben későbbi 
keletű alkotások is, amelyek forrásértékű kútfőivé lettek a 
20. századi magyar történelem egyik legkiemelkedőbb 
sorsfordulójának.

Bolgár Élek azon kevesek közé tartozott, akik tisztá
ban voltak annak a V.I. Lenin által megfogalmazott tétel
nek az értelmével, miszerint a „magyar példa...azt bizo
nyítja, hogy a nehéz pillanatban a szovjet hatalmon kívül 
senki sem tudja kormányozni az országot.”28 Ezért lett ké
pes a tapasztalatok elsőként történő tárgyilagos elemzésé
re, mondván, hogy a 133 napos helytállás valóban törté
nelmi eredménnyel zárult akkor is „ha /csak/ magára 
összpontosította az interveniáló céljaira készen álló ellen- 
forradalmi erők egy részét.”29

„Semmiképpen sincs szándékomban tagadni vagy 
szépíteni azt a sok hibát, amelyet a magyar kommunisták 
a hatalom átvétele előtt, alatt és után elkövettek” -  írta 
meggyőződéssel Bolgár Elek, de ez nem deminuálhatja 
jelentőségét, azt, amit az a puszta létezésével adott az in
tervenciós hatalmak gyűrűjébe zárt országnak.10 Sőt a jól 
felfogott nemzeti érdekeinknek Szovjet-Oroszország ér
dekeivel való sajátos történelmi összefonódását is feltár
ta „A magyarországi Tanácsköztársaság külpolitikai 
problémái” c. írásában.11 Az ellenforradalmi kurzus han
gos revizionizmusával szembeállítva emelte magasra a 
rövidéletű néphatalom nemzetmentő külpolitikáját, 
mondván, „hogy ennek az új magyar külpolitikai vonal
nak annak idején az egész országban nem akadt ellenző
je, ezt /tehát/ nem lehet egyszerűen azzal magyarázni, 
hogy az egész magyar társadalmat maradék nélkül vala
mi elkeseredett és dacos nemzeti bolsevizmus ragadta 
magával, amelyet az az antant hatalmi őrjöngésével pró
bált szembeszegezni”

Bölcsesség árad a nemzet 20. századi sorskérdéseinek 
a tárgyilagos szemlélésében is Bolgár Elek már az emig
ráció nehéz éveiben megírt műveiből. így a II. világhábo
rú küszöbén erősödött fel a nagy gondolkodó intő szava, 
hogy a „magyar öncélúságnak” a harmadik birodalom 
szövetségében remélt megvalósítása újabb tragikus téve
dése lesz a magyar uralkodó osztályoknak.12 Cáfolhatat
lan történelmi példákra utalva láttatta, hogy ez a bűnös il
lúzió már a 19. századba visszanyúló eredőiben is a nem
zeti lét kockára tételét jelentette. Ugyanolyan bűnös 
szemlélet volt ez, mint az a fajta önámítás, hogy a kiván
dorlás csak a történelmi Magyarország elnyomott nemze
tiségeinek a millióit sodorja el a tengeren túlra.11

A modern nemzeti érdekek és a polgári demokratikus 
átalakulás nagy történelmi lehetőségeit tette mérlegre 
Bolgár Eleknek a Károlyi-forradalom huszadik évfordu
lóján /1938/ megjelent tanulmánya14 és a Bécsben, Ber
linben, majd pedig a Szovjetunióban eltöltött évek egész 
sora után is a magyar valóság talaján tudott maradni, 
mondván, hogy „amikor az osztrák imperializmusnak a 
magyar mezőgazdaságra gyakorolt nyomása megszűnt, 
amikor a magyar nagybirtok politikailag teljesen össze



omlott, akkor mi sem lett volna természetesebb, mint an
nak az osztálynak a gazdasági kompenzálása és a politi
kai megszervezése, amelynek békében százezerszám kel
lett kivándorolnia egy népellenes birtokpolitika, adórend
szer és egy félfeudális kizsákmányolás következtében."55 
Megélve azt a történelmi leckét, amit az 1918. évi magyar 
polgári demokratikus forradalom hagyott maga után. nem 
véletlenül fordult tehát Bolgár Elek is a széles néptöme
gek forradalmának megteremtése felé. Számára a demok
rácia ugyanis nem elvont fogalom többé, hanem tartalmi
lag nagyon is konkrét. Jó negyedszázaddal később azt ír
ta pl., hogy „a demokrácia egész történetében nagyjelen
tőségű tényező volt /mindig/ is az. hogy mi ellen irányult 
a népi erők küzdelme.”56 Az emigrációból visszatérve pe
dig éppen ebben a témakörben vállalt sokat a történelmi 
tapasztalatok számbavétele érdekében. A közérthetőség 
és a fegyelmezett logika jellemzi tehát akár a „Demokrá
cia útjai."57 ill. „A demokratikus társadalom formái” c. 
írásait.38 Főként a 11. világháborút követő évek közgon
dolkodásában hatottak erőteljes módon Bolgár Elek ide
vágó tanításai, nem tévesztve szem elől. hogy a szélesebb 
értelemben vett felvilágosító munka vállalásával egyide
jűleg egy új világszemléleti alapozás korszaka is 
elérkezett.59 A nem kis terhet jelentő prágai, ill. londoni 
diplomáciai küldetések4" sem korlátozták ezt az elkötele
zettséget, amely jóval a fordulat évét megelőzően a ma
gyar társadalom gyökeres átalakulásának a lehetőségeire 
irányította a figyelmet.

A tudós, a kultúrpolitikus és az aktív diplomata elhiva
tottságával kétszer élte meg tehát Bolgár Elek az új állam 
és jog alapjainak a lerakását. Talán ezért is volt oly sze
rencsésnek mondható, hogy a külföldi szolgálataiból 
visszatérve, Bolgár Elek ismét az egyetemi oktató- és 
nevelőmunka megújítására fordíthatta az erejét.41 így az 
új jogi felsőoktatás és a jogtudomány ígéretes továbbfej
lődésének a nagy lehetőségét jelentette, hogy az egyete
mes műveltségű Bolgár Elek még 1952-ben elfogadta az 
Állam- és Jogtudományi Kar meghívását. Az egyetem fa
lai között pedig éppen ezekben az években alakult ki az a 
helyzet, hogy a hallgatóság soraiból több generáció tekin
tett fel az idős, de még szellemileg töretlenül friss tudós 
elmére. A negyedszázados kényszerű távoliét /az emigrá
ció és diplomáciai szolgálat/ ellenére Bolgár Elek tehát is
mert személyiségként léphetett fel a katedrára, miután 
gyakran az általa megvívott harcok résztvevői tekintettek 
fel rá. Bölcsességét, lenyűgözően nemes humánumát 
azonban nyomban felfogta az is, aki netán hírét sem hal
lotta a történelmi időknek. Ő az -  mondták egymás között 
az emberek -, aki már tagja volt a HUSZADIK SZÁ
ZAD, a TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 
progresszív erőinek /a század elején/, tanítója és 
szervezője a hazai, ill. a nemzetközi munkásmozgalom
nak, aktív harcosa a 20. századi forradalmaknak. Az új jo
gász generációk egyidejűleg fedezték fel tehát, hogy kö
zöttük van az új világ egyik vezető egyénisége, akinek rá
adásul a tanári habilitációja is a legendás időkbe nyúlik 
vissza.42 A puszta jelenlétével is felfokozott érdeklődést 
keltett a létező szocializmus negyedszázados történelme 
iránt. Az ellenforradalmi kor szellemi elzárkózásának az

oldása érdekében pedig már a háborús évek folyamán 
megkezdte a magyar közgondolkodás felszabadításáért 
folytatott harcát. Móricz. Madách. Petőfi politikai hagya
tékainak a felidézése45 mellett az értelem felszabadítását 
ösztönözve szólt pl. a tudomány feladatairól.44 a szocia
lizmus jövőjéről.45 A Vörös Hadsereg katonájaként hazai 
földre lépve tudományos elkötelezettséggel vett részt az 
új idők követelményeinek terjesztésében. így a „A szov
jet gazdaság és a szovjet kultúra" c. írását46 már a pusztí
tó háború utolsó évében megismerhette az újjáéledő ma
gyar szellemi élet. jelesül a jogi közgondolkodásunk szá
mára pedig az új állam- és jogfejlődés tapasztalatainak a 
kitárulkozását47 jelentették a Bolgár Elek tolla alól kike
rült /1945-46. évi/ alkotások. A tudós és a külföldön is is
mert diplomata felelősségével nyúlt elsőként a fasizmus 
ideológiai gyökereinek a feltárásához,48 a két világháború 
közt eltelt idők diplomaciatörténetéhez,49 ill. a születő új 
világrend történelmi gyökereinek a feltárásához.50

A páratlanul színes életmű gazdagságából magyar vo
natkozásban kiemelésre tarthatnak számot még „Á néme
tek magyarországi politikája" előszavaként közreadott 
történelmi tárgyú írások, a 11. lnternacionále szerepét 
elemző tanítások és természetesen az általa közvetlen ta
pasztalásként megélt nemzetközi munkásmozgalom-tör
téneti értékelések.

Hiteles történelmi kútfőként, a 20. századi magyar, ill. 
egyetemes történelem forrásaiként tartják számon nem 
egy ide sorolható írásművét Bolgár Eleknek, akinek tehát 
osztályrészül jutott az újjászülető „népi" Magyarország 
megteremtésében való közreműködés is.

Születésének a százhúsz éves évfordulója alkalmával 
az életműre történő visszapillantás sem adhat azonban 
teljes képet Bolgár Elek egész szellemi hagyatékáról. A 
műveit kísérő anonimitás ugyanis mintegy a szellemének 
egyik jellemzője volt. miután a kortársai által jól ismert 
elkötelezettsége és humánuma mindig a maga természe
tes egyszerűségével, ill. racionalizmusával hatott. Ebben 
a nemes bölcsességében ismerte meg Bolgár Eleket a kor 
jogtudó értelmisége és szellemét ilyenként őrzi a 
nagymúltú Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Kara. Joggal magáénak tekinti azonban őt 
a filozófus műveltségét gyarapító berni egyetem51 és a ko
lozsvári Babes-Bólyai Egyetem Jogi Fakultása, ahol a ha
zai jog doktorává avatták, sőt a hazájától oly távol eső 
frunzei pedagógiai főiskola, ill. a rosztovi egyetem is. Ne
künk azonban eggyel több okunk van a megemlékezésre, 
hiszen itt az egyetem falai közt éledt eredendően is a fia
tal Bolgár Elek szelleme.

A századfordulót követő évek magyar valósága volt az 
a meghatározó tényező, amely Bolgár Elek szellemi ébre
dését elindította. A dualizmus keretei közé zárt Magyaror
szág megoldatlan társadalmi problémái kulmináltak ezek
ben az években, miközben -  torzultan bár - , de lassan a 
modem burzsoá életviszonyok alapvető jellemzői is kifej
lődhettek. Az ország elmaradottsága, ill. a nemzeti függet
lenség hiánya és sok más tényező hatott viszont oda, hogy 
a megoldatlan társadalmi problémák köre tovább szélese
dett és ez a körülmény egyre gyakrabban állította csatasor
ba a főváros haladó /egyetemi/ mozgalmait is.
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Miként a költő összegezte a századforduló utáni évek 
közállapotait illetően: „Nálunk a harmadik rend győzel
met sem aratott, máris lejáratta magát” /Ady EJ. Társa
dalmunk és szellemi életünk tehát még ki sem bontako
zott a feudalizmus békjóiból, máris nyilvánvalóvá lettek a 
polgári társadalom kiélezett ellentmondásai. Még folyt a 
küzdelem a polgári haladás Nyugaton kitaposott útjainak 
a megteremtéséért, máris új forradalmi helyzet érlelődött, 
miközben a szervezett ipari munkásság, a város és a falu 
nincstelen tömegei kerültek a társadalmi küzdelmek élvo
nalába.

A korabeli magyar társadalom megoldatlan problémá
inak a sokasodása persze a századforduló szellemi életé
nek az egyre gyakrabban ismétlődő felforrósodását is ma
gával hozta. így a haladó értelmiség egy része -  a millen- 
neum mámorából ébredve -  nyíltan szembefordult a ki
egyezés alapjain nyugvó politikai viszonyokkal, ill. az 
örökös tartományok gazdasági erejére támaszkodó fi
náncoligarchia uralmával. Ebben a miliőben lépett színre 
a középrétegek hangját kifejező polgári radikalizmus, 
amely a polgári haladás ügyéért aktivizálta az értelmiség 
széles rétegeit. így a tudománytalanság és a kiváltságosok 
elleni harcban az egyetemi ifjúság is helyét találta a pol
gári radikálisok sorában.

Az érlelődő új társadalmi forradalom gondolata -  
főként az 1905/07. évi orosz forradalom hatása alatt -  tört 
utat magának a haladó értelmiségi körökben. A főváros 
egyetemi ifjúsága is könnyen eljuthatott a szabad gondol
kodástól és nemzeti függetlenség ügyétől a demokratikus 
/polgári/ forradalom, a radikalizmus, ill. a székében ter
jedő szocialista eszmék befogadásáig. így van az végül is, 
hogy a haladás ügyéhez való viszonyban azonos, a célok 
tekintetében azonban eltérő küzdelem csatasorában talál
kozunk a századfordulót követő idők egyetemi mozgal
maival.52

Sajátos viszonyainkból fakadt, hogy a század eleji kö
zép- és kispolgári értelmiség még jogaiért, gyakran a lé
téért volt kénytelen harcolni. így a tudomány felszabadí
tását és a demokratikus polgári berendezkedés megterem
tését célzó törekvés vitte az egyetemi ifjúság egy részét a 
polgári radikálisok táborába. A modem tudományos igaz
ságok keresése és a fennálló rend harcos bírálata viszony
lag gyorsan egymásra talált a radikalizálódó egyetemi if
júság eszméiben. A polgári radikálisok hatása alatt indult 
meg az egyetemi ifjúság harca a feudális maradványok el
len, ill. a tudomány szabadságát gátló erők ellenében.53 A 
kor ismert politikai pártjai maguk is törekedtek felhasz
nálni a főiskolai tömegmozgalmakat, a visszahúzó erők 
exponensei pedig szervezett bázisok kiépítéséhez fogtak 
az egyetemi ifjúság körében.

Valójában az egyetemi ifjúságnak a polgári haladás 
mellett felsorakozó erői jelentősnek mondhatók már a 
század első éveiben, harci szervezeteik azonban a korabe
li kultúrpolitika nyomása alatt szinte ki sem fejlődhettek. 
Évtizedeken keresztül napirenden volt pl. egy haladó or
szágos főiskolai diákszervezet létrehozása, főként az akut 
szociális problémák megoldására, a kormányzat támoga
tását élvező diákegyesületek azonban ezt a törekvést csí
rájában mindig megakasztották.

Ilyen előzmények közt az egyetemi ifjúság felkészül
tebb elemei rövidesen felismerték, hogy az egyetemeken 
uralkodó szellem, ill. az úri Magyarország örökkévalósá
gát hirdető tudománytalan oktatás felszámolásának a 
szükségessége a megkésett polgári átalakulás befe- 
jezetlenségéből fakadt. Ezért az ifjúság egy jelentős há
nyada eleve a polgári haladás, ill. a politikai szabadság ki- 
terjesztésének az elkötelezettje lett. A Társadalomtudo
mányi Társaság századeleji harcában pl. az egyetemi ifjú
ság is a fejlett polgári társadalom megteremtésének a 
lehetőségét látta, miután a Társaság maga is harcot hirde
tett a modem tudományok előtt álló akadályok leküzdése 
érdekében.

Hasonlóan maradandó hatást gyakorolt az egyetemi 
ifjúságra a polgári pozitivizmus, amely szintén a fejlett 
polgári társadalom híveinek a táborát gyarapította. így a 
polgári haladás élharcosai közé sorolt Pulszky Ágost, ill. 
Pikler Gyula54 egyre nagyobb hatást gyakoroltak a 
főváros egyetemi ifjúságára. Pikler pl. a polgári haladás
ért folytatott harcot a katedráról is meghirdette és a jog
bölcseletbe bevitt, ún. „belátásos elmélete” a tökélete
sebb felé való szakadatlan haladás meghirdetését jelen
tette.55 Harcot hirdetett a tudománytalanság, a feudális 
eredetű előjogok és a fennálló állapotokat glorifikáló tör
téneti jogi szemlélet ellen. A szükségképpen jelentkező 
/néha harcos/ antiklerikalizmusa is kétségtelenül növelte 
az ifjúság radikalizálódását, melynek nyomán rövidesen 
zajos tüntetések színhelye lett az egyetem. A félhivatalos 
ifjúsági szervezetek támadásokat szerveztek a Pikler 
Gyula óráira özönlő hallgatók ellen, ez utóbbiak viszont 
hangosan tüntettek a tanszabadság és a racionalizmus vé
delmében, ill. a mesternek az egyetem falain kívül foly
tatott politikai fellépéseit is nyilvánvalóan támogatták, 
így a Piklert hallgatók legjobbjai a Társadalomtudomá
nyi Társaság aktív harcosaivá lettek,56 és a társasági 
munkát vállalva vidéken is széliében tevékenykedtek. 
Ezek között tűnt fel a később forradalmi gondolkodóvá 
érett Bolgár Elek is, akit eredetileg csupán vonzott a tár
saság olvasóköre és a szabadgondolkodás lehetősége. 
Kiteljesedő szelleme innen már könnyen eljutott a Társa
ság folyóiratához, a HUSZADIK SZÁZAD-hoz, amely 
már a korábbi években is biztos fórumnak tűnt a konzer
vatív /egyetemi/ ifjúsági szervezetekkel folytatott harc
ban. így a polgári haladás eszméi által lelkesített gondol
kodónk végérvényesen eljegyezte magát az ország meg
oldatlan társadalmi problémáival és a lap hasábjain ezzel 
egyidejűleg /1906/ feltűntek az életmű első maradandó 
értékű alkotásai is.

A polgári haladás szintjén történő útkeresés persze más 
irányban is útnak indította a századforduló progresszív 
nemzedékét. Egyesek a Tudományos Ismeretterjesztő 
Társaság útján, mások a Szabadgondolkodók Magyaror
szági Egyesülete keretében vagy éppen a harcos feminis
ta mozgalom egyetemi szárnyában tették meg az első lé
péseket az eszmei megújulás felé. A reakció belső térhó
dítása azonban egyre lehetetlenebb helyzetbe taszította a 
radikálisok ifjú követőit, miután a polgári haladás előtt 
csakúgy lezárultak az utak, mint akár a nemzeti függet
lenség és egyáltalán a nemzetiségi kérdés megoldása
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előtt. Nem táplálhatott illúziókat tehát az egyetemi iljúság 
a szabadságjogok kiterjesztése, ill. a tudomány szabadsá
ga iránt sem. A fennálló viszonyok közt mind nyilvánva
lóbbá lett, hogy maradandó változásra csak egy újabb tár
sadalmi forradalom lehet képes, amelynek szerepét azon
ban már a széles néptömegek cselekvő közreműködése 
fogja meghatározni.

A haladás ügye iránt fogékony fiatal értelmiségiek 
legjobbjai rövidesen megtalálták helyüket a különböző 
népi tömegmozgalmak mellett, az első orosz polgári de
mokratikus forradalom /1905/07/ hatása alatt pedig az 
egyetemi ifjúság is megmozdult. A haladó egyetemi ifjú
ság az orosz forradalom európai visszhangjának része
ként lépett fel, midőn pl. manifesztumában üdvözölte az 
orosz egyetemisták harcát.57 Az üdvözlő manifesztumot 
az egyetemisták népes tömeggyűlése fogadta el. Egyide
jűleg -  és éppen a forradalmi tömegmozgalmak hatása 
alatt -  az egyetemi ifjúság egy része is alkalmassá válha
tott a forradalmi radikális eszmék befogadására. Az 
1905. február 25-én megtartott pesti egyetemi diákgyűlés 
pedig az oroszországi polgári demokratikus forradalom 
mellett tüntető fővárosi munkásmegmozdulásoknak is a 
közvetlen hatása alá került.58

Az egyetemi ifjúság növekvő forradalmi lelkesedését 
tehát a főváros nagy hatású munkástüntetései és az orosz 
nép küzdelmeiről szóló hírek is ösztönözték. A lázas tü
relmetlenséggel várt hírekből megtudták ugyanis, hogy az 
orosz forradalom cselekvő részese lett a haladó orosz 
értelmiség,59 kiáltványukban tehát együttérzésükről biz
tosították a pétervári egyetem forradalmi ifjúságát. Ez a 
körülmény szinte egycsapásra hatástalanította a jogi köz- 
gondolkodásunkban mesterségesen szított nacionalista 
ideológiát és az orosz példa által ösztönözve nőtt az egye
temi ifjúság együttérzése a cárizmus által elgyötört népek 
iránt.

A fiatal Bolgár Elek egyetemi éveiben zajlott mindez 
a budapesti egyetemen, miként a haladó orosz értelmi
ség melletti diáktüntetések is a felidézett idők 
jellemzőiként ismeretesek.60 Ez a szellemi erjedés telje
sedett ki az 1905-ös forradalom idején, különösen pedig 
a Gorkij letartóztatásáról érkező hírek hatása alatt. így a 
reakció által provokált véres utcai összetűzések válasz
tóvízként sorolták már az egyetemi mozgalmainkat is a 
főváros tömegmozgalmai mellé.61 A hazai reakció vi
szont méltán rettegett az oroszországi forradalom példá
jától és rövidesen támadásba lendült az egyetemi moz
galmak ellen.62

Jegyzetek____________________________________
1 Ld. Összehasonlító jogtörténet. Bolgár Elek születésének a száz éves 
évfordulójára. (Akadémiai Kiadó. Bp. 1983.)

7 így ld. a Wilhelm Baumann, ill. W. B., Kerékgyártó Kálmán, ill. K. K., 
Szebenyi Gáspár. Kálmán Péter, Alfréd Bauer, John Gobson, B. Alexej, 
B. Alexis, A. B., Vajda Sándor, Bán Ervin stb. álnevek alatt. Bolgár 
Elek műveinek a bibliográfiája, in: Bolgár Elek: Válogatott tanul
mányok. Szerk. Kerekes Lajos, (Akad. Kiadó. Bp., 1958. 321-328. pp.)

J Pl. B. E. k„ Dr. B. E. stb.
4 A Londonban viselt utolsó állami megbízatása /1949-től 1951-ig 

követ/ után az ELTE Bölcsészettudományi Kar dékánja / 1951 -1952/, 
majd az Állam- és Jogtudományi Kar Általános Jogtörténeti 
Tanszékének a vezetője volt.

A századeleji egyetemi ifjúság legjobbjainak az öntu
datra ébredésében valóban nagy szerepe volt az egyetemi 
diákmozgalmaknak, ill. az első orosz polgári demokrati
kus forradalomnak. így a mozgalmas idők színe-virága -  
amit a költő /Ady/ is a , jövő szép ígéretének” mondhatott 
-  túlnőtt a politikai pártok szegényes eszméin és a „balol
dali egyetemisták”63 közé sorolt. Való igaz persze, hogy a 
balratolódással még nem tagadta meg ez a generáció a 
polgári haladás ügyét, de már Bolgár Elek és sokan má
sok is merőben új utakra léptek. Ezzel a lépéssel viszont 
együtt járt, hogy a minden tekintetben tudós mentalitású 
gondolkodónk nem térhetett ki azok elől a feladatok elől, 
amelyek az emberiség 20. századi történelmét gyökeresen 
megváltoztatták.

Nem vétünk a megemlékezés ügye ellen, ha e páratla
nul gazdag életút biográfiai részleteibe ezúttal nem bo
csátkozunk bele. Az életút historiográfiai összefüggéseit 
keresve utaljunk inkább a hajlott korban meglelt tanári hi
vatás éveire, amidőn végre Bolgár Elek két kézzel oszt
hatta ismét a tudást hallgatóinak. Az Alma Mater utóbbi 
fél évszázadának a legbonyolultabb évei voltak ezek, 
amikor tehát végre Bolgár Elek visszatérhetett a katedrá
ra, ill. a fiatal egyetemi évek színterét képező Állam- és 
Jogtudományi Karra. Mindmáig csak sejtjük, hogy a nagy 
gondolkodó mi mindennek volt a kezdeményezője és az 
inspirátora ezekben a bonyolult időkben,64 de communis 
opinióként él az emlékezet, hogy a filozofikus mélységű 
bölcsességére igen nagy szüksége lett volna még az 
újjászülető magyar szellemi életnek.

ZUSAMMENFASSUNG 
PÁL, HORVÁTH.: ELEK BOLGÁR

Die Schicksalswendungen dér ungarischen Geschichte im 
20. Jahrhundert analysierend, treffen wir uns oft die Ele- 
mente eines reichen wissenschaftlichen Lebenswerkes, 
die jenigen in Ungam und auch auf den Torén dér inter- 
nazionelle Arbeiterbewegung meistens unter Pseudonym 
/z.B. Wilhelm Baumann, Kálmán Kerékgyártó, Gáspár 
Szebenyi, Alfréd Bauer, John Gobson usw./ bzw. ohne 
Unterschrift publiziert worden sind. Dies ist das 
Lebenswerk von Elek Bolgár, dem Professor dér Univer- 
sitát in Budapest, dér im Jahre 1955 gestorben ist, und 
dieses Lebenswerk hat Geistesleben von drei Kontinenten 
bereicht. Unsere Einführung hat dieses wissenschaftliche 
Lebenswerk zu eröffnen versucht, ohne die Totalitát in 
Anspruch nehmen zu wollen.

5Ld. A kivándorlók sorsa /név nélkül/ (NÉPSZAVA, Bp. 1907. 
dec. 4.), a Magyarok Amerikában, (in: SZOCIALIZMUS Bp. 
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uo. 509. p.), A gazdasági munkásmozgalom fejlődéstanához. Trade 
unionizmusés industrial unionizmus, (in: NÉPAKARAT. Bp. 1908. 
évf. jún. 26., 30.), Die Alkoholfeindliche Bewegung in Ungarn und 
Rumanien, (ld. Monatschrift zűr Erforschung des Alkoholismus, 
Leipzig, 1909.), Die 1. Internationale über Wirtschaft und 
Wirtschaflspolitik, (in: Arbeitsliteratur Berlin 1924. Sonderheft 109 
p.), Die Stellung dér I. Internationale zum Kriegsproblem /W. 
Baumann néven/, ld. uo. stb.
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15 Amely Wilhelm Baumann álnév alatt Verlag für Literatur und 
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Intemacionálé történetének a megírására sarkallta a nagy gondolko
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17 Ld. A német tudományos szocializmus, (in: HUSZADIK SZÁZAD 
Bp. 1909. 307. p.), A történelmi materializmus és a polgári 
tudomány, (in: SZABAD GONDOLAT, a BUDAPESTI NAPLÓ 
melléklete 1907. jan. 30.), Calvin és követői. A reformátor 
négyszázadik születésnapjára, (in: HUSZADIK SZÁZAD, Bp. II. 
köt. /1909/ 73. p.), stb.

'* Ld. pl. A kivándorlók sorsa /név nélkül/ (NÉPSZAVA, 1907. dec. 
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Monatschrift für Soziologie. Leipzig, 1909. máj.), A válságok 
története, (in: HUSZADIK SZÁZAD, Bp. 1909.), A szociológiai 
szintézis természetéről, (in: ATHENEUM III. köt. Bp. 1918.5. sz.), 
ül. a Durkheim ( ld. ATHENEUM Bp. IV. /I9I8/ 3. füzet), stb.

19 Ld. pl. A gabonamonopólium mint szocialista követelmény, (in: 
SZOCIALIZMUS Bp. 1908-1909. III. évf. 10. sz.). Képek egy 
agrárország iparfejlődéséről, ld. uo. 9. sz., Ipari politika, in: NYU
GAT I. köt. Bp. 1913. I47.p.), Az iparoktatás a községi iparpolitika 
szoleálatában, (in: VÁROSI SZEMLE Bp. 1914. 289. p.), stb.

30 Kerékgyártó Kálmán álnév alatt (ld. ÚJ HANG Moszkva 1938. VIII. 
sz.)

31 Ld. pl. az Agrárkultúra és ipari kultúra, (in: HUSZADIK SZAZAD 
I. Bp. 1910. 95. p.). A modem kultúra, (in: ÚJ ÉLET VII. Bp. 1912. 
3. sz.), ill. a Kultúrfilozófia és kultúrpolitika (ld. uo. 16-17. sz.), stb.

33 Ld. A nemzet napszámosa „előlép” c. /név nélkül/ (in: ÚJ HANG 
VIII. Moszkva, 1938.)

3  Ld. Emlékezés a párizsi kommünre, (in: VÖRÖS ÚJSÁG, Bp. 1919. 
márc. 18.), A ,Magyarországi Tanácsköztársaság és a világpolitikai 
helyzet, (ld. ÚJ MÁRCIUS Wien IV. évf. 1928.), A polgári for
radalomtól a proletárdiktatúráig, (uo. V. Bp. 1929. 3. sz.), A magyar 
Tanácsköztársaság külpolitikai problémái /Kálmán Péter álnév 
alatt/, (ÚJ HANG Moszkva, 1939. III. sz.)

3J 1907-1908-ban. mint az amerikai magyar munkások lapszerkesztő
je /NÉPAKARAT/, majd 1910-191 l-ben mint a worcesteri Clark- 
egyetem meghívott előadójaként.

35 Bolgár Elek szavaival élve ld. Előadás az 1953. évi Magyar 
Történészkongresszus /jún. 6-13./ alkalmával. (Vö. Válogatott tan. 
/I958/284. p.)

361919. márc. végén már a magyar tanácskormány követe /Bécs/, 
májusában pedig a külügyi népbiztos helyettese.

37 Ld. Emlékezés a párizsi kommünre. (in: VÖRÖS ÚJSÁG Bp. 1919. 
márc. 19.)

38 Vö. Lenin művei 29. köt. (Bp. 1953. 272. p.)

39 „.. .akkor a kommunisták kis és nagy tévedései ezzel az egy történel
mi bölcsességgel kiegyenlítést nyertek”. Ld. Bolgár Elek: A Magyar 
Tanácsköztársaság ötödik évfordulóján. /Megjelent az „ARBE1T- 
ERLITERATUR" Berlin, 1924. évf. 7-8. számában „An dér fünften 
Jahreswende" c.-el/, (vö. Válogatott tan. /1958/ 132133.p.)

10 A magyarországi forradalom összeomlása -  írja Bolgár Élek -  nagy 
fellélegzés volt az ántántnak. Nem annyira annál a világpolitikai 
fontosságánál fogva, amelyet a Szovjet-Oroszországnak nyújtott, 
(ld. A magyar Tanácsköztársaság és a világpolitikai helyzet. 
Megjelent az „ÚJ MÁRCIUS” IV. évf. Wien 1928. 149-154. pp.)

31 ÚJ HANG Moszkva, 1940. évf. III. sz.
33 Ld. Mi volt és mi a magyar imperializmus. Megjelent az ÚJ HANG 

Moszkva, 1938. évf. VIII. számában, (vö. ih. /I9 5 8 /164. p.)
33 Mert „a kivándorlás valamennyi osztálynak és magának az ország

nak is mérhetetlen károkat okozott.” /kiem. tőlem -  H.P./. ld. Bolgár 
Elek: A kivándorlás problémája és a munkanélküliség 
Magyarországon, (ih. /1958/104. p.)

34 Ld. UJ HANG Moszkva, 1938. évf. X. sz.
35 Ld. A Károlyi-forradalom huszadik évfordulóján, (ih. /1938/ X. sz. 

vö. Bolgár Elek: Válogatott tan. /1958/ 172. p.)
36 A demokráciáról /Előadás, 1947./ Válogatott tan. /1958/ 251 .p
37 „a francia forradalomban” (ÚJ HANG, Moszkva, 1939. VII. sz.)
38 Ld. A demokrácia és a köznevelés. (Bp. 1945.)
39 Ld. pl. a „Nyugati" és a „Keleti" demokrácia, (in: ÚJ 

MAGYARORSZÁG 1946.,nov. 23. és nov. 30. sz.). Értelmiség és 
demokrácia, (in: IGAZ SZÓ Bp., 1947.1. évf. 11. sz.), stb.

40 1947-től prágai. 1949-től londoni követ az 1951-ben történt haza
téréséig.

41 Előbb mint a Bölcsészettudományi Kar dékánja, majd / 1953/ pedig 
mint az Állam- és Jogtudományi Kar tanára.

43 A tanácshatalom jogpolitikája 1919-ben. (A Magyar Jogász Szöv. 
Kiadv. Bp., 1979. 14. p.)

43 Ld. az ÚJ HANG. Moszkva. 1939. VII. sz., az 1940. 1. sz.. ill. az 
1940. III. sz. alapján.

44 Ld. A tudomány feladatai a Szovjetunióban, /b.e. jelzettel/ (ÚJ 
HANG. Moszkva. 1939. VII. sz.)

45 Ld. uo. / 1941 / IV. sz.
44 Bp. 1945.
47 Ld. pl. a Szocialista állam és a szocialista gazdaság. (Szikra, 1946.), 

Az októberi forradalom békepolitikája, (ld. JÖVENDŐ, Bp. 1946. 
nov. 7.), A szovjet alkotmány. (Uo. 1946. dec. 5.), A Szovjetunió 
állami szervezete és társadalmi rendje. (Fővárosi kiadó. 1946.) stb. 
alapján.

48 Ld. A német fasizmus politikai és ideológiai gyökerei. /Kéziratos 
hagyaték./

49 Ld. Diplomácia a két világháború között. Akadémiai székfoglaló 
értekezés. (1946. jún. 17.)

50 Ld. Az októberi forradalom demokratikus kihatásai c. 
(TÁRSADALMI SZEMLE I. évf, Bp. 1946. 11. sz.) tanulmánya 
alapján.

51 Ld. a felidézett 1910. évi tanulmányai alapján.
53 A körülmények részletesebb elemzését illetően ld. a szerzőtől: 

Haladó ifjúsági mozgalmak egyetemünkön a XX. században, in: 
Horváth Pál: Egyetemtörténeti tanulmányok /Adalékok a modem 
felsőoktatási rendszerek kifejlődéséhez. (Az ELTE Állam- és 
Jogtud. Kar kiadv. Bp. 1973. 257-281. pp.)

53 Ld. a különböző félhivatalos „Egyesületek" harcát a radikálisok 
ellen.

54 Pulszky, Pikler szerepéről ld. Szabó Imre: Pikler Gyula, in: A múlt 
magyar tudósai. Szerk. Ortutay Gy. (Bp., 1973. 12-13. pp.), vö. 
Fukász György: A magyarországi polgári radikalizmus történetéhez 
/ 1900-1918/ (Bp. 1960.) c. adataival.

55 Ld. Szabó Imre: A burzsoá állam- és jogbölcsejet Magyarországon. 
(Bp., 1955.235-236. pp.), vö. Tömöry Márta: Új vizeken járok (Bp. 
1960. 70. p.)

56 Az Egyetemről kiszorulva a Társaság Olvasókörének a 
kiáltványában olvassuk: .Jöjjetek közénk..., akik hiszitek, hogy a 
politikai szabadsággal elkövetkezik az egyetem gyökeres regenerá
ciója és a tudomány csarnoka /ismét/ meg fogja érdemelni a helyét". 
(Ld. Tömöry Márta im. /I960/ 39. p.)

57 „Vajha a ti példátok testvérek tartósan megkeményítené szívünket 
és karunkat -  írták -  hogy hozzátok hasonlóan, diadallal megostro
molhatnánk sötét börtönünk kapuit", (ld. Haladó ifjúsági mozgal
mak ih. /I973/ 268. p.)

58 íme innen van, hogy a felidézett manifesztum nem csak az orosz for
radalom, hanem a budapesti munkásság iránt is szolidaritást hirde
tett.

59 Ezért a diákgyűlés nagy lelkesedéssel ünnepelte az orosz forradalmi 
értelmiséget -  mondván -  „Ti mutattátok példáját annak, hogy



miként szegődik a gondolat ereje a szenvedő emberiség szolgálatá
ba", (Id. UO./1973/268. p.)

“  1901-ből ismeretes már a „GAUDEAMUS" üdvözlete a pétervári 
egyetem hallgatóihoz. Tolsztoj Leót pedig levélben kérték fel a 
szabadságért harcoló orosz egyetemisták üdvözlésére.

61 Ld. az 1905. évi októberi munkástüntetéseket la választójog kiter
jesztéséért/, a későbbi nagy május 1-i tömegtüntetések támogatását, 
ill. az 1912-es egyetemi diáksztrájk la politikai jogok kiterjesztéséért/ 
szervezését.

“  Bolgár Elek találóan írta tehát már 1906-ban, hogy a „haladás ádáz 
ellenségei /most/ a hazaszeretet szent nevében folytatják a hajszát a

szabad véleménynyilvánítás és az elfogulatlan tudományos igazság 
ellen. (Ld. Reakció in: A MUNKA SZEMLÉJE, Bp. 1906. okt. II. 
évf. 19. sz.)

63 1908-ban jött létre az ilyen megnevezésű /Baloldali egyetemisták/ 
szervezete.

64 Ld. a magyar jogi historizmusunk újjászületését szolgálva az új 
szemléletet árasztó kézikönyvek megteremtésében, ill. a modem for
ráselemző munka megteremtésében szerzett érdemeire vonatkozóan 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története /I945-1970/. Szerk.: 
Sinkovics István. (Bp. én. 365. p.)

TDK HÍREK
Davidovics Krisztina

A  MAGYAR JOGTÖRTÉNETI 
TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR

„Csupán az ember győzi a  Lehelelleni; különbségei tesz, ítél és kiválaszt.
s  megálljt parancsol a pillanatnak."

Johann W o lfg a n g  G oe the

Gyakran, amikor igazán fontos gondolatot szeretnénk meg
fogalmazni egy szívünkhöz közel álló dologgal kapcso

latosan, valahogy nem találjuk a megfelelő kifejezéseket, az 
odaillő jelzőket, és azt érezzük minden nehezen kiötlött mondat 
újraolvasásakor, hogy valami még hiányzik, valahogy az írá
sunk nem teljes. Bennem is hasonló gondolatok kavarogtak, 
amikor arra jutottam, hogy Goethe szavait hívom segítségül, 
mert úgy érzem, a következő néhány sor valami számomra 
lényegit ragad meg, mely érzés az elmúlt években gyakran a 
tanszékkel kapcsolatban merült fel bennem.

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék és annak 
Tudományos Diákköre az, amiért már hosszú évtizedek óta 
munkálkodnak legjobb tudásuk szerint az ELTE Állam- és 
Magyar jogtörténeti tanszékének oktatói, tanszéki adminisztrá
torai és demonstrátorai.

A jogtörténeti Tudományos Diákkör -  az egyetem többi 
hasonló hallgatói csoportosulásával egy időben -  az 1960-as 
években kezdte meg máig tartó tevékenységét. A tanszékhez 
mindig is szorosan kötődő közösség jelentette generációról ge
nerációra a későbbi oktatói kör utánpótlásának forrását. 
Sarokköve az egyediség, hisz minden év, évtized sajátosan 
magán hordozza egy-egy professzor, diák kézjegyét és nem 
utolsó sorban a történelmi környezet hatásait. Ezen „lenyoma
tok” ismerete és tisztelete segítik az újabb és újabb 
nemzedékeket mind a hagyományok megtartásában, mind új 
„felfedezések” megtételében.

1999-óta tagként, demonstrátorként, a diákkör vezetőjeként 
folyamatosan részt veszek a tanszék és a diákkör életében. 
Számomra, számunkra a diákok kis csoportjának, a tudományos 
diákkörnek az a jelentése, hogy a végeláthatatlan egyetemi 
kavargásban, a tömeges képzés elszemélytelenedésében volt és 
van egy biztos pont, „egy békés sziget”, amely a tudományos 
munkásság és életre szóló barátságok kezdete.

A heti rendszerességgel tartott ülések jelentik a Tudományos 
Diákkör működésének legfőbb „tartópilléreit”, hiszen minden 
más program, esemény és szervezkedés ezekhez, illetőleg az 
ezeken részvevő tagokhoz kapcsolódik. Ezek a találkozások -  
amelyek során váltakozva vitakörök, előadások, referátumok 
megbeszélése keretében vitatják meg nézeteiket a hallgatók és a

részt vevő oktatók; akiknek a segítségével tapasztalatokat 
szerezhetnek, illetve cserélhetnek az érdeklődők -  jelentik tehát 
a kapcsolódási pontot, és így mintegy keretként jelennek meg a 
diákkör életében.

E találkozások megfelelő hátteréül szolgálnak továbbá az 
Országos Diákköri Konferenciákon való részvételhez, a szük
séges felkészüléshez, illetve egyéb nagyobb terjedelmű, 
tudományos dolgozat, cikk, esetleg bibliográfia megírásához, 
készítéséhez. Az ily módon elkészült alkotások pedig rend
szerint a későbbi tudományos, oktatói, szakmai tevékenység 
alapjaivá válnak.

Hagyományosan a diákkör tevékenységéhez kapcsolódnak 
még a demonstrátorok -  a tanszék adminisztrációs munkájában 
kisegítő, tudományos tevékenységet végző, a tanszékvezető 
által javasolt és a dékán kinevezésével munkálkodó hallgatók -  
és a diákköri titkárok szervezése révén rendszeres kirándulások 
(pl. börtönlátogatások) is, amelyek tudományos értékük mellett 
jó alkalmai jelentenek az elméleti ismeretek tapasztalati úton 
történő bővítésére, és persze nem utolsó sorban a hallgatók 
közti barátságok elmélyítésére.

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos 
Diákköre saját újsággal is rendelkezik. A TDK-Híradó, 2001- 
től -  rövidebb szünet után -  havi rendszerességgel újra megje
lenik, és ezáltal rendszeres publikálási lehetőséget biztosít az 
írni vágyó tagok (és esetlegesen „külsős érdeklődők”) számára. 
Az állandó rovatok mellett mindig felbukkan valami újdonság, 
vagy épp ellenkezőleg, egy-egy évtizeddel korábban az akkori 
törekvő hallgatók -  ma már elismert szakemberek, oktatók -  
tollából született mű kerül a szerkesztők és az érdeklődő egyete
mi olvasóközönség elé.

Az újsághoz hasonlóan régi hagyomány felelevenítése a 
Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék életében a nemzetközi 
kapcsolatok intenzív ápolása, nemzetközi, német nyelvű 
jogtörténeti konferenciák, szemináriumok szervezése, váltakoz
va hazai és németországi helyszíneken (általában jogtörténeti 
szempontból érdekes, értékes városokban). Ezen találkozások 
mind a két oldal oktatói és hallgatói számára jelentős tapaszta
latszerzési lehetőségek, hiszen ily módon megismerhetik 
egymás jogrendszerének kialakulását és fejlődésének folya
matát. Nem elhanyagolható az sem, hogy a közösen eltöltött 
napok utánozhatatlanul ötvözik az értékes tudományos munkát 
a nagyszerű hangulatú együttléttel.

Ez az összetett, rengeteg irányba nyúló szervezkedés tehát 
röviden a mi TDK-nk. És hogy mitől is képes működni manap
ság a hallgatói passzivitás és a tanári diák-kerülés fénykorában 
egy ilyen „kis csoport”? Mögötte áll egy tanszék, egy nagysze
rű tanszékvezető, egy pótolhatatlan tanszéki adminisztrátor, 
számos elkötelezett oktató és egy tucatnyi kitartó hallgató. Ők 
mindannyian évről évre győzik a Lehetetlent, különbséget 
tesznek, ítélnek és kiválasztanak, s megkísérelnek időnként 
megálljt parancsolni a pillanatnak.


