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Schweitzer Gábor

A professzor-mecénás -  
Molnár Kálmán 

tudományos pályatételei

I  elkes és lelkesíteni tudó professzor volt ”, emlékezett
I  Molnár Kálmánra egri, majd pécsi tanártársa. Óriás 

„ ^ N án d o r.1 Molnár Kálmán (1881-1961), az egri ér
seki jogakadémia, majd a pécsi tudományegyetem közjo
gász professzoraként korának azon tanáregyéniségei közé 
tartozott, akik tudományos és oktatói meggyőződésük ér
vényesítése, illetve megvalósítása érdekében nem riadtak 
vissza az anyagi áldozatvállalástól sem. A tehetséges hall
gatók erkölcsi és anyagi támogatását, a jogtanári utánpót
lás kinevelését, valamint egyes tudományos kérdéseknek 
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feldolgozását, illetve a feldolgozás támogatását Molnár 
professzor hosszú pályafutása során igyekezett szem előtt 
tartani.

I. Egyetemi pályatételek
Ezek a megfontolások játszottak szerepet abban, hogy a 
joghallgatók tudományos érdeklődésének a felkeltése cél
jából saját forrásból honorált tudományos pályatételeket 
tűzzön ki. A legkorábbi pályatétel kiírására még Egerben 
került sor,I 2 utóbb ez a törekvés a Pécsett töltött évtizedek 
során bontakozott ki. Pécsett elsőként 1926 decemberé
ben, „A szent korona tanának kifejlődése és jelentősége 
közjogunkban ” címen, egy érdeklődéséhez régóta közel 
álló téma kidolgozására ajánlott fel pályadíjként egymil
lió koronát.3 A következő évben 100 pengőt ajánlott fel 
„A bíróságok jogalkotása" című pályatételre beérkező 
„viszonylag” legjobb dolgozat szerzőjének.4 A jelek sze
rint Molnár Kálmánt nem elégítette ki, hogy kizárólag a 
saját tanszakával, a magyar közjoggal összefüggő pálya



tételeket javasoljon kidolgozásra, emiatt a későbbiekben 
további tudományterületekre is kiteijesztette a pályatéte
lek körét. Az 1928. február 27-i kari ülésen mutatta be erre 
irányuló javaslatát. Azt indítványozta, hogy a szaktárgyak 
körében felmerülő kérdések elemző átgondolása, a tudo
mányos kutatás módszereinek megismertetése, valamint 
a tudomány művelésének megkedveltetése érdekében a 
jog- és államtudományi kar évente annyi pályatételt tűz
zön ki a hallgatóság számára, ahány betöltött tanszékkel 
a fakultás rendelkezik. A kitűzendő pályakérdéseket az 
érintett professzorok határozhatják meg. Az esetlegesen 
ki nem osztott pályatételekböl visszamaradó pénzösszeget 
ugyanakkor a legjobb pályatételek kinyomtatására fordít
ják. Amíg a pályatételek díjazására szánt összeg -  témán
ként 100-100 pengő -  más forrásból nem áll a kar ren
delkezésére, fedezetül Molnár Kálmán a saját jövedelmét 
ajánlotta fel.5 Miután a karon az idő tájt tizenkét tanszék 
működött, évente 1200 pengő pályatétel kiosztására nyílt 
lehetőség.

Molnár professzor 1931 -ben újabb, immáron 1000 pen
gős jutalomdíjat ajánlott fel. Abból a célból, hogy az egye
temről távozó -  tanulmányait sikerrel befejező -  jogászok 
tudományos problémák iránti érdeklődése megmaradjon, 
lehetőséget kívánt biztosítani arra, hogy végzett hallgatók 
nyílt pályázat keretében a magyar közjog (alkotmány- 
jog) témakörében magyar nyelven megjelent, legalább 
négy nyomtatott ív terjedelmű pályamunkát nyújtsanak 
be. A pályadíj ebben az esetben is a „ viszonylag legjobb ” 
munkának adható ki, de csak abban az esetben, ha a pá
lyamunka önmagában véve tudományos értékkel bír. En
nek megítélésére a kar tagjaiból alakult bizottság javaslata 
alapján maga a kar illetékes. A javaslattevő professzor azt 
is vállalta, hogy ameddig a jogi fakultás tanáraként műkö
dik, a szükségessé váló pályadíjat az egyetem rendelke
zésére fogja bocsátani.6 A kar „hálával” fogadta Molnár 
Kálmán újabb felajánlását, amelyről -  a jegyzőkönyvi ki
vonat felterjesztése mellett -  a vallás- és közoktatásügyi 
minisztert is tájékoztatták. Molnár Kálmán hagyatékában 
olvasható az a levél, amelyben Klebelsberg kultuszmi
niszter nevében Szily Kálmán államtitkár fejezte ki kö
szönetét a pályatétel megtételéért.7 A jutalomdíj fedezetét 
az 1931-ben, az MTA által Molnár Kálmán „Magyar köz
jo g "  című összefoglalója számára adományozott Kom- 
feld Zsigmond-jutalom biztosította.8 Molnár professzor 
ugyanis az elnyert Komfeld-jutalomból hívta életre a saját 
jutalomtételét -  miként erről az Egyetemi Tanácsot is tájé
koztatta.9 Az 1000 pengős jutalomtételben utóbb egyetlen 
pályázó, Molnár Kálmán legkiválóbb tanítványa, Lajos 
Iván részesült, aki A horvát kérdés című munkájával pá
lyázta meg a jutalomtételt. Bírálati jelentésében Molnár 
Kálmán azon a véleményen volt, hogy a pályamunkát 
akár történelmi, akár politikai munkának is lehet minősí
teni, de az aligha tekinthető magyar közjogi tanulmány
nak. Mindezzel együtt Lajos Iván munkája kapcsolódik 
a magyar közjog témaköréhez. „A magyar -  horvát köz
jogi viszony történetének ismeretét kétségkívül hasznosan 
egészíti ki a szerző a viszony tényleges felbomlását követő 
legújabb fejlemények ismertetésével, s  a magyar-horvát 
viszony jövőbeni alakulásának előkészítéséhez is sok fi-
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gyelembe veendő támpontot nyújt” -  fogalmazott a bírá
lati jelentés szerzője. Jóllehet a pályamű nem felelt meg 
a pályázati feltételeknek, ám miután szerzője értékes és 
hasznos munkát végzett, Molnár Kálmán azt a javaslatot 
tette, hogy az 1000 pengős pályadíj összegét a nyomtatá
si költségek fedezésére segély címén adják ki.10 Faluhe
lyi Ferenc a bíráló bizottság elnökeként osztozott Molnár 
Kálmán véleményében, s ebben a szellemben tett indít
ványt a kari ülés számára, amely egyhangúan támogatta a 
segély odaítélését Lajos Iván számára."

A pályatételek finanszírozása tekintetében utóbb némi 
változás következett be. Miután a gazdasági világválság 
időszakában a professzori jövedelmeket redukálták, a kül
ső bevételi forrásokkal nem rendelkező Molnár Kálmán 
1932 folyamán kénytelen volt felülvizsgálni a pályatéte
lekkel kapcsolatos nagyvonalú, évi 2200 pengőt igénylő 
felajánlását. Mielőtt bejelentette volna kényszerű vissza
lépését, kéthavi fizetési előlegért fordult a kultuszminisz
tériumhoz, hogy legalább a folyamatban lévő pályatéte
leket ki tudja fizetni. „ lás major következett be. amelyik 
lehetetlenné teszi ajánlatom további fenntartását ” -  írta 
a kultuszminisztériumnak címzett levelében.12 A főható
ság válaszát nem ismerjük, annyi azonban bizonyos, hogy 
a 12 pályatétel megmentése érdekében a professzori kar 
tagjai is hozzájárultak a pályadíjakhoz. Egyik 1934-ben 
megjelent kötete függelékében viszont Molnár Kálmán 
közzétette a közcélú -  szociális, karitatív és tudományos 
-  adományairól szóló kimutatását. Ebből mindenki szá
mára kiderülhetett, hogy 1927-1932 között legalább 3000 
pengőt fordított csak a tudományos pályatételek finanszí
rozására.13

II. Az MTA számára felajánlott 
pályatételek
II. 1. A királyi főkegyúri jog

Aiz egyetemi hallgatók, illetve a már végzett jogászok szá
mára kiírt pályatételeken kívül Molnár Kálmán merész 
elhatározással az MTA számára is javasolt tudományos 
pályatéleleket. Ezzel a gesztussal Molnár Kálmán ki is lé
pett a pécsi egyetem keretei közül. Jóllehet az általa kez
deményezett pályatételekre hosszú időn keresztül érkez
tek a pályamunkák, a pályadíjak kiosztására nem került 
sor -  mindössze két pályázó kapott jutalomdíjat. A feldol
gozásra ajánlott témák bemutatása ugyanakkor hozzájárul 
ahhoz, hogy Molnár Kálmán tudományos felfogását és 
egyéniségét jobban megismerhessük. A beérkezett pálya
művek bírálati jelentései, illetve a pályatételekkel kapcso
latos, a nyilvánosság számára rejtve maradó háttérlevele
zés pedig tudománytörténeti szempontból tanulságos.

Molnár Kálmán 1927-ben kezdeményezte az első -  a 
királyi főkegyúri jog fejlődését bemutató -  tudományos 
pályatétel megtételét. E téma tudományos érdeklődésé
hez meglehetősen közel állt. Miként az akadémia főtitká
rához, Balogh Jenőhöz intézett levelében14 fogalmazott, 
a magyar közjog szerény munkásaként aggódva figyelte 
azokat a jelenségeket, amelyek a magyar király fökegy- _



úri jogának fokozatos elhomályosításához vezethetnek. 
Aggodalommal követte az ezzel a kérdéssel foglalkozó, 
„a magyar közjog tételeit tervszerűen negligáló vagy el
homályosító" irodalmi megnyilvánulásokat, amelyekkel 
szemben a magyar közjogi álláspont nem részesült kellő 
védelemben. „ Tervbe vettem, hogy az e téren a magyar 
jogtörténészekre vágy közjogászokra háramló feladatnak 
elvégzésére magam teszek kísérletet. ” Am miután a maga 
elé tűzött feladat első részének az elvégzése, a Mária Te
rézia uralkodása óta felgyülemlett levéltári anyag össze
gyűjtése hosszabb időre eltérítené kitűzött munkaprog
ramjától, továbbá más irányú tervei miatt évekig aligha 
foghatna hozzá ehhez a munkához, azzal a kérdéssel for
dul a főtitkárhoz, hogy lehetséges volna-e erre irányuló 
pályatételt az akadémiai pályázatok kapcsán kitűzni. Mol
nár professzor a következő címet javasolta: „ Ismertessék 
a magyar király főkegyúri joga körül Mária Terézia óta 
kialakult gyakorlat (Fraknói Vilmos: A magyar király 
kegyúri joga Szent Istvántól Mária Teréziáig. Bpest, 1895. 
című müvének folytatásaképpen). Fejtessék ki a főkegy
úri jog  jogalapja, tartalma, s a magyar közjog idevágó 
szabályai. ” Ennek a pályatételnek a honorálására pedig 
készséggel ajánl fel 1000 pengő pályadíjat.15 Köszönő
levelében Balogh Jenő arra utalt, hogy „semmi kétsége" 
sincs afelől, hogy a II. osztály, valamint az összes ülés és 
a következő évi nagygyűlés készséggel határozza el a ju
talomtétel kiírását. A jutalomtétel végleges szövegének a 
megállapítása ugyanakkor a nagygyülési osztályülésre há
rul.16 Az akadémia főtitkára a Molnár Kálmán által felaján
lott jutalomtételről levélben értesítette a 11. osztály titkárát. 
Balogh Jenő ebben a levélben arról tájékoztatta Lukinich 
Imrét, hogy a maga részéről nem látja akadályát annak, 
hogy a jutalomtételt-jóllehet a kérdés bizonyos aktuali
tással rendelkezik -  az MTA felvegye a pályadíjak közé.17 
A jutalomtétel kiírását az akadémia illetékes szervei va
lóban támogatták, így a pályázati kiírás -  az eredetihez 
képest némileg módosított szövegezésben -  meg is jelent 
az Akadémiai Értesítőben. „Fejtessék ki a főkegyúri jog  
jogalapja, tartalma és a magyar közjog idevágó szabá
lyai. Ismertetni kell a magyar király főkegyúri joga kőiül 
Mária Terézia kora óta kialakult gyakorlatot. ” A beadá
si határnapot 1929. szeptember 30-ában határozták meg. 
A leendő pályázók tudomására hozták, hogy a jutalmat 
csak „abszolút becsű" munkának fogják kiadni.18 A Mol
nár Kálmán-féle jutalom tételre az első esztendőben nem 
érkezett pályamunka. A következőben sem. A jutalomté
telről a II. osztály számára 1930 decemberében jelentést 
tevő akadémikusok, Concha Győző és Kollányi Ferenc 
egybehangzó véleménye szerint a pályázat mind ez ideig 
„a dolog természetében rejlő nehézségek" miatt maradt 
meddő. Egyetlen potenciális pályázó azonban mégiscsak 
felbukkant, az akkoriban közel 70 esztendős Csorba Fe
renc, nyugalmazott államtitkár személyében, aki A kirá
lyi kegyúri jog  és a mai helyzet című, 1929-ben, valamint 
A királyi kegyúri jog  igazi mivolta címen 1930-ban meg
jelent tanulmányai alapján kívánt az akadémiától meg
bízást nyerni a téma részletesebb kidolgozására. Concha 
és Kollányi azonban azon az állásponton voltak, hogy 
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publicisztika" körébe tartoznak, s nem érintkeznek a kiírt 
jutalomtétellel, ami miatt nem is javasolják Csorba Ferenc 
kérelmének a támogatását.'9

A jutalomtétel megismételt közzétételének utóbb még
iscsak meglett a foganatja, hiszen 1931-ben egyszerre 
négy pályamunka is beérkezett. AII. osztály Concha Győ
zőt és Kollányi Ferencet bízta meg a bírálati jelentés el
készítésével, akik 1932. január 29-i jelentésükben azon a 
véleményen voltak, hogy egyik pályázónak sem sikerült 
a kitűzött pályatételt tudományos szempontból kielégítő 
módon megoldania. „Nem akarunk azonban lemondani 
a reményről, hogy a királyi kegyúri jo g  nagyjelentőségű 
problémája végre jogtörténelmünk valamelyik erre hiva
tott művelőjének érdeklődését és munkakedvét is fe l fog
ja  kelteni, s azért arra vagyunk bátrak kérni a Tekintetes 
Osztályt, méltóztassék a pályatétel újabb kitűzését lehe
tővé tenni. ”20 Az újfent meghirdetett jutalomtétel határ
napjáig, 1933. szeptember 30-ig két pályamunka érkezett 
az akadémiára. A pályamunkák értékelésére eredetileg K. 
Kováts Gyulát, Erdélyi Lászlót és Polner Ödönt kívánták 
megbízni, ám K. Kováts és Polner visszalépése miatt Eck- 
hart Ferenc felkérése mellett döntöttek. A külön-külön el
készített bírálatok nem mindenben mutattak összhangot. 
Míg Erdélyi László az egyik pályamunkát alkalmasnak 
találta arra, hogy szerzőjét az akadémia bízza meg „a 
nagyarányúnak tervezett alapvető, absolút becsű munka 
elkészítésével", Eckhart Ferenc úgy vélte, a pályamunka 
szerzőjének lehet ugyan jogászi képzettsége, de a kidol
gozott tétel azt bizonyítja, hogy „hiányzik belőle a törté
nelmi kritika és a módszer ismerete ", emiatt viszont nem 
csatlakozhat Erdélyi professzor javaslatához.21 Döntőbíró
ként Holub Józsefet kérték fel, aki rövid bírálatában Eck
hart véleményét osztotta.22

Az Akadémiai Értesítőben ismételten megjelentetett ju
talomtétel határnapjáig, 1934. szeptember 30-áig egyetlen 
pályamunka érkezett be. Az elmúlt évi pályázók egyike 
küldte be javított és rövidített pályamunkáját. A tanul
mányt azonban még ebben a módosított formában sem 
tartották jutalomra méltónak. Bírálatában Eckhart Ferenc 
arra hivatkozott, hogy a pályamunka a kitűzött kérdés 
megoldását egyetlen lépéssel sem vitte előbbre, miután 
szerzője nem rendelkezik megfelelő egyházjogi és törté
nelmi előképzettséggel.23 Teljes mértékben csatlakozott 
ehhez a véleményhez Polner Ödön, a pályamunka másik 
bírálója. Meglátása szerint a pályamunka, ahelyett, hogy 
jogtudományi és történettudományi szempontok szerint 
tárgyalná a kitűzött pályatételt, teológiai alapokon közelít 
a megválaszolandó kérdésekhez.24 A benyújtott pályamű 
annak ellenére sem lehet abszolút értékű, hogy szerzője 
kifejezetten arra emlékeztette bírálóit, miszerint embe
ri mű ilyen értéket nem képviselhet, hiszen az „abszolút 
érték csupán Istennél van". Ezzel az igazsággal -  zárta 
bírálatát Polner -  az akadémia is tisztában van, „de midőn 
pályázatában mégis abszolút becsű munkát ír elő, embe
ri mértékkel kívánja a pályamunkákat megbírálni", ami a 
szóban forgó munkáról nem mondható el.25

Újabb három esztendő elteltével, 1937. december 30- 
án érkezett csak pályamunka a jutalomtételre. Az eddigi 
szokástól eltérően azonban nem jeligés, hanem névvel
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ellátott dolgozatot küldtek be bírálatra. A pályamunkát 
Csizmadia Andor, a jogtörténet majdani jeles professzora, 
akkoriban Győr városának aljegyzője készítette. A pálya
munkáról szóló bírálati jelentés megírására az akadémia 
Polner Ödönt kérte fel. Bírálati jelentésének megküldése 
után írott levelében ugyanakkor egy korábban részéről fel 
nem merülő szempontra hívta fel az akadémia főtitkárá
nak, Voinovich Gézának a figyelmét. „Miután nem tartom 
kizártnak, hogy protestáns voltomnál fogva és azért, mert 
a pályázó e kérdésben egyszer nyilvánított nézetemet, en
gem is megnevezve, helyteleníti, elfogult vagyok, bár igye
keztem nem az lenni, indokoltnak látszik, hogy a dolog
hoz még két római katholikus bíráló is hozzászóljon".26 
A főtitkár méltányolta Polner érveit. A bírálatot a fenti 
sorok kíséretében azzal a kéréssel továbbította Szandtner 
Pálhoz, az akadémia Jogtudományi Bizottságának a tagjá
hoz, hogy készítsen jelentést a Csizmadia-féle dolgozat
ról.27 Szandtner, áttanulmányozva a pályamunkát, teljes 
mértékben csatlakozott Polner Ödön véleményéhez, így a 
bírálat utóbb kettejük aláírásával jelent meg az  Akadémiai 
Értesítőben.28 A jelentés rámutatott arra, hogy a pálya
munka a pályatételben megnevezett kívánalmaknak for
mailag ugyan megfelel, ám a főkegyúri jog jogalapjának 
és a magyar közjog vonatkozó szabályainak a bemutatá
sával foglalkozó részek tartalmi szempontból már nem ki- 
elégítöek. A pályamunka második, a király főkegyúri joga 
körül Mária Terézia kora óta kialakult gyakorlatot feldol
gozó fejezeteit ugyanakkor a dolgozat sikerültebb, elis
merésre méltó részeinek tartotta a bírálat. A pályamunka 
egészében mégsem tekinthető abszolút becsű munkának, 
ami miatt a pályatétel kiadása nem is javasolható.29

A kudarc nem szegte Csizmadia Andor kedvét, hiszen 
a következő évben -  átdolgozott és kiegészített formában 
-  ismételten benyújtotta pályamunkáját. A bírálati jelen
tés elkészítése ezúttal is Polner Ödönre -  illetve Szandtner 
Pálra -  hárult. A jelentés befejezése előtt Polner Ödön egy 
kérdéssel fordult Voinovich főtitkárhoz. Arra volt kíván
csi, van-e lehetőség arra, hogy a pályadíj ki nem adása 
esetén a pályázó ún. szorgalmi díjban részesüljön, vagy 
esetlegesen a díj egy részét olyan feltétellel kapja meg, 
hogy az egész pályadíjat abban az esetben kaphatja meg, 
amennyiben munkáját megfelelően kiegészítve ismételten 
bemutatja?30 Voinovich válaszából kiderült, hogy a végső 
határozat „teljesen a bíráló javaslatától függ”?' Polner 
Ödön ennek megfelelően véglegesítette 42 (!) nyomtatott 
oldal terjedelmű, lábjegyzetekkel bőségesen ellátott, ta
nulmánnyal felérő bírálati jelentését, összefoglaló véle
ménye szerint a pályadíj még ennek az átdolgozott pálya
munkának sem adható ki. „A pályázó jelenlegi munkája 
alaposabban foglalkozik a kérdéssel, mint előbbi pálya
műve, de még mindig nem éri el azt a fokot, amely vala
mely munka akadémiai megkoszorúzásához szükséges. ” 
Alapos átdolgozás, valamint nagyobb elmélyülés esetén 
a pályázó „talán még megkaphatja a jutalmat"?2 A je
lentésből mindenesetre az is kiderült, hogy Polner Ödön 
végül az ún. szorgalmi díj megítélését sem tartotta lehet
ségesnek.

E teijedelmes és elmélyült bírálati jelentés láttán Voino
vich Gézának szellemes ötlete támadt: mi lenne, ha maga

Polner Ödön dolgozná ki a mind ez ideig eredménytelen 
pályatételt? Elgondolásáról levélben tájékoztatta Polner 
professzort. A remekbeszabott bírálat olvasása során öt
lött eszébe az a gondolat -  fogalmazott Lukinich - , hogy 
voltaképpen a bírálati jelentés szerzőjét kellene felkérni 
a pályatétel kidolgozására, aminek a nagy részével a bí
rálatban lényegében már el is készült. Lukinich osztály
titkár is helyeselné ezt az elképzelést, de előzetesen még
iscsak szeretnék megtudni, mit szól ehhez a gondolathoz 
maga az érintett? „Nagyon jó  volna, ha ez a fontos kérdés 
komoly tárgyalásban meg volna írva. " -  summázta Voi
novich puhatolózó levelét.33 Válaszában Polner kitérő vá
laszt adott. „Az a gondolat, hogy a szóban fingó kérdés 
megoldását magam kíséreljem meg, nem idegen tőlem. 
Megvalósításának azonban két nehézsége van. Az egyik 
tárgyi, a másik alanyi. "JJ Ami a tárgyi nehézséget illeti, 
bírálati jelentése tartalmazott ugyan a megoldás felé ve
zető szempontokat, de ezek nem elégségesek. A kérdés
kör további vizsgálatokat igényelne, amit korára tekintet
tel -  Polner professzor ekkoriban 75 éves volt -  nehezen 
tudna véghezvinni. Az alanyi nehézséggel kapcsolatban 
pedig arra hivatkozott, hogy „fonák helyzetbe " kerülne, 
amennyiben a pályakérdésre beérkező pályamunkák több 
éven keresztüli bírálójaként most ő maga fogna hozzá a 
pályatétel kidolgozásához, mert esetlegesen kitenné ma
gát annak a vádnak, hogy bírálataiban nem mindig volt 
tárgyilagos. Amennyiben a tárgyi nehézség ellenére mégis 
elvállalná a kérdéskör feldolgozását, azt csakis az alábbi 
feltételek mellett tehetné meg. A Molnár Kálmán-féle ju
talom egyik részét Csizmadia Andor számára kellene oda
adni a pályatételben kívánt történelmi fejlődésre vonat
kozó adatok összegyűjtéséért és ismertetéséért, a jutalom 
másik részét pedig a Csizmadia Andor által összeállított 
történelmi anyag kiadására kellene fordítani, amennyiben 
a bírálatban jelzett irányokban a pályázó kiigazítja azt. 
Ami viszont személyes hozzájárulását illeti, úgy gondol- 
ta, hogy a jutalomtól függetlenül dolgozná ki -  a meglévő 
történeti anyag alapján -  a pályatétel hangsúlyozottan jogi 
vonatkozásait. „A kérdésben a végleges elhatározástfenn
tartom magamnak későbbre. " -  összegezte gondolatait.35 
Polner Ödön végül nem írta meg a pályamunkát, s füg
getlenül attól, hogy az elkövetkező években az Akadémiai 
Értesítő obiigát módon közzétette a királyi főkegyúri jog 
alakulására irányuló pályatételt, további pályamunkákat 
már senki sem készített el, vagy küldött be az akadémi
ának bírálatra.

11.2. A közösségi eszme érvényesülési területei

A  királyi főkegyúri jog alakulását vizsgáló jutalomtétel 
sikerének elmaradása nem lankasztotta Molnár Kálmán 
lelkesedését. Ellenkezőleg! További pályatételek kiírásán 
törte a fejét, mígnem -  1940 decemberében -  megszületett 
az újabb elgondolás. Voinovich főtitkárhoz intézett leve
leiben előbb felvetette, utóbb -  a főtitkár kérésére -  kellő 
részletességgel meg is indokolta az új pályatételek kiírá
sára tett javaslatait. Molnár Kálmán mindenekelőtt arra 
kérte a főtitkárt, hogy az akadémia illetékes szerveivel be-



szélje meg, hajlandóak-e „a jogfejlődés új irányainak a 
magyar múlnál való kapcsolatát kidomborítandó ” három 
pályatételt kitűzni az alábbi témákra:

1. A közösségi eszme a magyar alkotmányfejlődésben,
2. A közösségi eszme a magyar magánjog kialakulásá

ban,
3. A közösségi eszme a magyar büntetőjog kialakulá

sában.
Amennyiben az MTA részéről fogadókészség mutatkozik 
a pályatételek kiírására, Molnár Kálmán azonnal befizet 
háromszor 1000 pengőt az akadémia folyószámlájára a 
pályadíjak fedezésére.36

Voinovich főtitkár köszönettel vette az újabb felaján
lást, de azért óvatosan fogalmazott. Miként írta, nem kép
zeli, hogy a pályatételek elfogadásának és kitűzésének 
akadálya lehetne, mindazonáltal az akadémia ügyrendje 
értelmében az összes ülés elé kell terjesztenie a javasla
tokat.37 Ezzel egyidejűleg Kolosváry Bálinthoz, az aka
démia Jogtudományi Bizottságának a tagjához is levelet 
intézett, amelyben egyenesen az iránt érdeklődött, alkal
masak-e egyáltalán Molnár Kálmán témafelvetései arra, 
hogy akadémiai pályatételként hirdessék meg azokat?38

Kolosváry Bálint napokon belül megérkező, aprólé
kosan kidolgozott válasza aligha nyugtatta meg a főtit
kárt. A Molnár Kálmán által felvetett „ tételszövegezést” 
ugyanis nem tartotta sem szerencsésnek, sem pedig al
kalmasnak arra, hogy azokat az akadémia égisze alatt 
meghirdessék. „A tételek annyira homályosak, hogy a ki
tűzésnek sem célját, sem a megoldandó pmblémák mivol
tát kellő megvilágításba nem helyezik, s tán lehetőséget 
nyújtanak arra, hogy Akadémiánkat a feladat meg nem 
értéséről tanúskodó próbálkozásokkal árasszák el ”. A kö
zösségi eszme magánjogi, illetve büntetőjogi érvényesülé
sét -  miként magát a közösségi eszmét is -  igen kétes ér
tékű tárgymegjelölésnek tartotta, hiszen önmagában már 
az is kétséges, hogy mit lehet, és mit kell közösségi eszme 
alatt érteni. Lehet -  folytatta gondolatmentét Kolosváry - , 
hogy Molnár Kálmán alkotmányjogi vonatkozásban arra 
a „jogtörténetiprocessusra " gondolt, amely III. Endre ki
rályi tanácsával indult meg s távolodott lépésröl-lépésre a 
patriarchális és autokrata államszervezettől a 19. század 
parlamentarizmusa felé. Magánjogi vonatkozásban -  vé
lekedett Kolosváry -  a közösségi eszme fejlődése éppen 
fordított utat járt be, amennyiben „az egyéni tulajdonjog 
kialakulása felé mutat a különböző községi kötelékekből 
való fokozatos kibontakozás útján". Ám az is lehetséges, 
hogy a tétel megfogalmazásával „az újszerű socializálás 
tulajdonellenes jelenségei ” lebeghettek Molnár Kálmán 
lelki szemei előtt. A leghomályosabbak azonban a közös
ségi eszme büntetőjogi vonatkozásai. A pályázónak felte
hetőleg arról kell ennél a tételnél értekeznie -  találgatott 
Kolosváry - , hogy „ miképpen szorult vissza a magánmeg
torlás és a compositionális rendszer, illetőleg felfogás, az
zal az előretörő gondolattal szemben, hogy’ a büntetés a 
közrend elleni lázadás, azaz a 'közösség' elleni sérelmek 
megtorlása, és nem közvetlenül a sértett egyéni sérelmé
nek elhárítására, vagy megelőzésére irányul". Kolosváry 
Bálint összességében azon az állásponton volt, hogy az 

_  MTA arra hivatkozással hárítsa el magától ebben a formá- 
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bán a pályatételeket, hogy pillanatnyilag nem illeszkednek 
a programjába.39 Az akadémia főtitkárának természetesen 
diplomatikus formában kellett Molnár Kálmánt tájékoz
tatnia. Levelében -  Kolosváry Bálint érvelésére támasz
kodva -  arról számolt be Molnár professzornak, hogy a II. 
osztály szakembereinek a véleménye szerint az általa ja
vasolt pályatételek megfogalmazása „némileg homályos " 
és nem világítanak rá sem a kitűzés céljára, sem pedig a 
megoldandó problémák mivoltára. Ennél fogva arra kérte 
Molnár Kálmánt, hogy fogalmazza meg részletesebben a 
pályatételeket, így meg lehet óvni az esetleges tévutaktól 
és félreértésektől a pályázni kívánókat.40 Az akadémia te
hát a nyomós ellenérvek dacára is hajlott a pályatételek 
befogadására, csak bizonyos pontosításokat kívánt meg.

Molnár Kálmán készséggel eleget tett Voinovich Géza 
kérésének és részletesen számolt be témaválasztása indo
kairól. A közösségi eszmét, fogalmazott, lépten-nyomon 
úgy tüntetik fel Magyarországon, „mint valami olyan 
állam- és jogrendezési új alapgondolatot, amelyet egy 
jobb világ megalapozása érdekében nekünk nyugati nagy 
szomszédunktól át kell vennünk Ez a beállítás viszont 
egyrészt elfogultságról, másrészt viszont „magyar múl
tunk ősi intézményeinek” nem ismeréséről tanúskodik. 
Az eredeti magyar jogfejlődés ugyanis a közösségi eszmét 
mindig sokkal szélesebb keretekben érvényesítette, mint 
a hűbéri és patrimoniális „germán államoknak” megle
hetősen individualista irányzata. A közösségi eszmének a 
„ bűvköre ” hatotta át alkotmányjogunk, büntetőjogunk, de 
még az ősiségi birtokrend, vagy az ági öröklés révén ma
gánjogunk fejlődését is a 19. század közepéig. Törekvése 
a fogalmi tisztázáson kívül mindenekelőtt arra irányult, 
hogy erre a jellegzetességre erőteljesen mutassanak rá. To
vábbi célja pedig az, hogy, „ amikor a közösségi gondolat
nak a világ új berendezésénél kétségkívül nagyobb szerep 
fo g  jutni, akkor mi a szükséges reformokat nem annyira 
idegen eszmék recipiálásával tervezgessük, mint inkább 
magyar múltunk tanúságai alapján, a magyar közjogi 
gondolkodás felélesztésével, régi intézményeink szellemé
ben keressük a megoldásokat ”. Meglátása szerint az álla
mi és jogrend két sarkpont körül forog: a közösség és az 
egyén között. „ Más szóval: a rend és szabadság körül. ’’ E 
kettőt jól kiegyensúlyozni pedig nehéz feladat. Különböző 
korszakokban hol erre, hol arra billent a mérleg serpenyő
je. Levelét azzal zárta, hogy az általa megjelölt pályaté
telek címéhez egyáltalán nem ragaszkodik -  ezt a későb
biek során is hangsúlyozta - ,  a világos és körültekintőbb 
megfogalmazást örömmel fogadja el.41 Molnár Kálmán 
tehát úgy látta, hogy az individualizmussal szembenálló 
közösségi eszme egyáltalán nem tekinthető német import- 
terméknek, hiszen a közösségi eszme gondolatköre benne 
rejlik a magyar jogfejlődésben. E felvetés egyértelműen 
jelzi, hogy Molnár Kálmán részéről a pályatételek hátteré
ben -  a német (nemzeti szocialista) hatás ellensúlyozására 
irányuló -  politikai és ideológiai természetű megfontolá
sok is húzódhattak. Érvei mindenesetre kevéssé győzték 
meg Kolosváry Bálintot a pályatételek szükségességéről, 
de miután az akadémia lényegében már zöld utat biztosí
tott a pályatételek számára, a hangsúly innentől kezdve a 
pályatételek szabatos megfogalmazására helyeződött. Lu-
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kinich osztálytitkár sürgette is Kolosváry professzornál a 
Molnár-féle pályatételek megszövegezése felőli döntést, 
hogy a pályatételeket az elnökség kellő időben közzé
tehesse. Kérte egyúttal, hogy „esetleg talán " Molnár Kál
mánnal egyetértésben hozzák a főtitkári hivatal tudomásá
ra a pályatételek szövegét.42 Válaszában Kolosváry Bálint 
jelezte, hogy a szövegezést „kényes kérdésnek" tartja, s a 
felelősséget nem szívesen vállalja, mert Molnár Kálmán 
intencióit a főtitkárhoz intézett levele után is homályosnak 
tartja. „Legjobbnak vélném, ha nagyjából maradnának 
a tételek ág}’, ahogyan ő rögzítette, s legfeljebb egy pár 
szóban lehetne kommentárt’Juzni hozzájuk tisztán az ö 
elgondolásai szerint. " Molnár Kálmán hozzájárulásához 
természetesen ragaszkodni kell. Kolosváry a következő 
„kommentárt" javasolta magyarázatképp a pályatételek
hez: „A pályatételek kitűzője a jogfejlődés azoknak a je 
lenségeinek vizsgálatára gondol, melyeknél a közösségi 
eszme az alapgondolat és amelyeknél a közösség érdekei 
nyomulnak a magánérdek biztosításával szemben előtér
be. " Egyebekben továbbra sem jósolt sok sikert a pályá
zatoknak.43 Végül tehát hosszas fejtörés és egyeztetés után 
született döntés a közösségi eszme megnyilvánulási terü
leteit érintő pályatételek szövege felöl:

1. A közösségi eszme érvényesülése a magyar alkot
mányjog történelmi kifejlődésében,

2. A közösségi eszme érvényesülése a magyar büntető
jog történelmi kifejlődésében,

3. A közösségi eszme érvénysülése a magyar magán
jog történelmi kifejlődésében.

Magyarázatképpen pedig a Kolosváry Bálint által javasolt 
„kommentárt” fűzték a pályatételekhez.44

Az Akadémiai Értesítőben megjelenő pályázati felhí
vás az 1942. december 31 -i határnapig várta a közösségi 
eszme érvényesülését feldolgozó pályamunkák megkül
dését. A megadott határnapig csupán egyetlen, a közös
ségi eszme érvényesülésének magánjogi vonatkozásait 
feltáró rövidke dolgozat érkezett meg. A II. osztály 1943.

január 11-i zárt ülésén Szladits Károlyt és Kolosváry Bá
lintot kérte fel a pályamunka bírálatára.45 Molnár Kálmánt 
a főtitkári hivatal értesítette a pályamunka elkészültéről. E 
levél nem maradt fenn, Molnár Kálmán válasza azonban 
igen. „Egészében osztom azt, amit velem közölsz. Nekem 
a legkevésbé sem volt szándékomban, hogy a pályatétel 
fogalmazásával a szerző szempontjait befolyásoljam, én 
csak választ akarok arra a kérdésre, hogy a közösségi 
gondolat mennyiben befolyásolta a magyar jogfejlődést 
a különböző jogágakban?" Örömmel látja ugyanakkor, 
hogy van érdeklődés a pályatétel iránt. Különösen örül 
annak a minősítésnek, miszerint a pályamunka -  ezt az 
előzetes véleményt nyilván a hozzá intézett levélben ol
vasta -  „ nagyon okos, gondolkodó főre vall", Helyes gon
dolatnak tartja ugyanakkor, hogy a pályázónak megbízást 
adjanak a kérdés kidolgozására, miként a pályatételek 
módosított szövegben történő újbóli kitűzésével is egyet
értett. A pályatétel felől meghozandó határozatra pedig 
a „legkisebb befolyást" sem kívánja gyakorolni, miután 
„teljesen közömbös", hogy ki biztosította a pályadíj ösz- 
szegét.4é A tavasz folyamán nyilvánosságra kerülő bírálati 
jelentések nem javasolták a pályadíj odaítélését. Szladits 
elismerte, hogy a dolgozatot önállóan gondolkodó és tár
sadalombölcseleti kérdésekben világosan látó pályázó ké
szítette. Kiemelte a szerző szellemi önállóságát, amelyet 
„a divatos szólamokkal szemben tanúsít". Nem vált a kö
zösségi eszme „ bálványimádójává ", nem engedte magát 
a közösségi gondolkodás „etatisztikus" túlzásaiba vinni, 
hanem „bölcs mérséklettel méri mind a közösségi, mind 
az egyéniségi eszmének jelentőségét a társadalom he
lyes szerkezete szempontjából". Mindazonáltal a pályázó 
félreértette a kérdésfeltevést, emiatt Szladits a pályatétel 
újbóli -  módosított szövegezésű -  kitűzését látná célra
vezetőnek. Javaslata a következő: „A közösségi eszme 
érvényesülése a mai magyar magánjogban, különösen: a 
közjog térfoglalása a magánjog rovására és a közösségi 
szempontok befolyása a magánjogi intézmények tartalmú-
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ra"." Bírálati jelentésében Kolosváry is azon a vélemé
nyen volt, hogy -  jóllehet a pályázó „kétségtelenül gon
dolkozó fő  és éles kritikai képességről tesz tanúságot" -  a 
kitűzött feladatot nem oldotta meg, mert magához a feltett 
kérdéshez téves -  filozofikus -  irányból közelített. Ösz- 
szességében Kolosváry is úgy vélte, hogy a pályatételt a 
Szladits által javasolt új szövegezésben ismételten közzé 
kell tenni.48 A bírálati jelentések készítői tehát továbbra is 
úgy látták, hogy nem eléggé szabatos a pályatételek meg
fogalmazása.

Az Akadémiai Értesítőben a Szladits Károly által java
solt kiegészítéssel ismételten közzétett pályatételekhez az 
elmúlt évből megismert magyarázatot is hozzáfűzték: „a 
jogfejlődés azon jelenségei vizsgálandók, melyeknél a kö
zösségi eszme az alapgondolat és a közösség érdekei nyo
mulnak előtérbe a magánérdek biztosításával szemben ”.49 
Az 1943. december 31-i határnapig három pályamunkát 
küldtek meg. All.  osztály 1944. január 17-i zárt ülésén a 
korábbi bírálókon kívül Tomcsányi Móriczot is felkérték, 
ami azt jelentette, hogy legalább az egyik pályamunka a 
közösségi eszme alkotmányjogi vonatkozásait vizsgálta.50 
Az akadémia -  Magyarország fokozatos hadszíntérré vá
lása miatt -  csak megkésve foglakozott a pályatételekkel. 
A bírálati jelentések lappanganak, mindössze az 1944. 
november 9-i nagygyülési jegyzőkönyv áll rendelkezés
re. Ezek szerint a pályadíjakat -  sem a magánjogit, sem 
pedig a közjogit -  nem javasolták kiosztásra, ellenben a 
két magánjogi pályázó számára 500-500 pengő szorgalmi 
jutalom odaítélését helyezték kilátásba.51 Ezen az ülésen 
Molnár Kálmán semmiképpen sem lehetett jelen, hiszen 
ekkor már hetek óta a nagykanizsai gyüjtőtáborba inter
nálta őt Pécsről a nyilaskeresztes kormányzat. Az 1945-ös 
felszabadulás után újjászerveződő MTA a jutalomtétele
ket is napirendjére tűzte. Ily módon tekintették ismétel
ten át a Molnár Kálmán-féle jutalomtételeket is. Az 1945

májusában tartott nagygyűlés jóváhagyta az elmúlt év 
novemberében hozott döntéseket, amennyiben a magán
jogi pályatételek szerzőit -  Cziglányi Aladárt és Kelemen 
Lászlót52 -  jutalomban részesítették.53 A továbbiakban 
pedig nincs nyoma annak, hogy akár a király főkegyúri 
jogát, akár a közösségi eszme érvényesülését érintő pá
lyatételekkel bárki is foglalkozott volna. Az 1945-ben be
következett politikai és társadalmi változások okafogyottá 
tették e pályatételeket.

Az MTA javára felajánlott pályatételek nem váltot
ták be maradéktalanul a hozzájuk fűzött reményeket. Ezt 
nemcsak az okozta, hogy a pályadíjakat egyetlen alkalom
mal sem osztották ki -  szorgalmi jutalmat is mindössze 
két pályázó kapott hanem az is, hogy a pályatételek 
kidolgozását összességében kevesen vállalták. Molnár 
professzor kezdeményezését ugyanakkor -  miként ez az 
akadémiai háttérlevelezésből kiérezhető -  kellemetlen 
mellékzöngék is kísérték. Ez természetesen azzal is ösz- 
szefugghetett, hogy a pályatételek politikai és világnéze
ti szempontból egyaránt kényes kérdéseket vetettek fel. 
Mégsem tekinthetők hiábavalónak az akadémiai pályaté
telekkel kapcsolatos törekvések, hiszen -  ha szűk körben 
is -  sikerült bizonyos szakmai természetű kérdésekre az 
érdeklődést rávilágítani.

***

Molnár Kálmán anyagi áldozatoktól nem visszarettenő, 
sőt, annak inkább elébe menő kezdeményezései a saját 
korában mindenképp egyedülállónak tekinthetők. Egye
dülállónak, hiszen aligha fordult elő a közjogtudomány 
20. századi történetében, hogy a professzorok mecénás
ként bukkantak fel. Példája talán bizony még a 21. század 
elején sem vesztett aktualitásából.

ScHWF.rrzER Gábor

Dér Mazen-Professor-Wissenschaftliche Ausschreibungen von Kálmán Molnár
(Zusammenfassung)

Kálmán Molnár (1881-1961), Professor fiir öffentliches 
Recht an dér erzbischöflichen Rechtsakademie in Eger, 
dann an dér Universitat in Pécs veröffentlichte wissen
schaftliche Ausschreibungen, finanziert aus eigenen Mit- 
teln um die wissenschaftliche Interessé dér Jurastudenten 
zu wecken (z.B. „Die Herausbildung und Bedeutung dér 
Heilgen-Kome-Lehre in unserem öffentlichen Recht", 
„Die Rechtsetzung dér Gerichte"). Zwischen 1927-1932 
gab er mindestens 3000 Pengő nur fiir die Finanzierung 
dér wissenschaftlichen Ausschreibungen aus. Ab 1927 
machte er auch dér Ungarischen Akademie dér Wissen- 
schaften Vorschláge fiir wissenschaftlichen Ausschrei
bungen („Die Entwicklung des königlichen Kirchenpat-

ronats”, „Die Verwirklichung dér Gemeinschaftsgedanke 
[1] in dér historischen Entwicklung des ungarischen Ver- 
fassungsrechts, [2] in dér historischen Entwicklung des 
ungarischen Strafrechts, [3] in dér historischen Entwick
lung des ungarischen Privatrechts”), die aber die in ihnen 
gesetzten Hoffhungen nicht vollstandig erfiillten. Schon 
die Ausschreibung lieBen die Leiter dér Akademie mehr- 
fach überarbeiten. Nur wenige waren béréit fiir die Aus- 
arbeitung dér Preisfragen, die Preise wurden schlieBlich 
nicht vergeben; bei dér von dér Leitung dér Akademie 
mehrfach überarbeiteten zweiten Ausschreibung wurden 
lediglich zwei Autoren dér Ausschreibung zum Privat- 
recht fiir den FleiB pramiert.
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