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I. Bevezetés 
 
A magyar jogászképzésben mindig központi szerepet játszott a polgári jog 
oktatása, és különösen igaz ez a Horthy-korszakra, amikor a hazai és az ausztriai 
szabályok ismertetésére továbbra is külön-külön tárgyat szántak. Jól kifejeződik 
ebben az 1920. évi I. tc. ideiglenes jellege, mely nem érintette még csak IV. 
Károly lemondását sem. Munkám tehát egy rendkívül fontos oktatási egység 
múltjába tekint be, de a tanárok egymást követő sorára, a tanszékbetöltésekre, a 
tantárgyakra és a pályaművekre koncentrálva, a személyes karrierek felvázolása 
helyett. A tanulmány elkészítéséhez a jogi kar egykorú jegyzőkönyveit, a rektori 
hivatal iktatott iratait, a korabeli tanrendeket, az egyetem évkönyveit és 
almanachjait, valamint a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium vonatkozó 
anyagát használtam, ezek megtalálhatóak a Hajdú-Bihar Megyei és az Országos 
Levéltárban, a Debreceni Egyetemi Könyvtárban és Kézirattárban.2 
 

                                                
1 A Debreceni Egyetem elnevezése 1912 és 1949 között többször is megváltozott, ezért 
megjelölésére a nevében állandóan szereplő elemeket használom. 
2 A jegyzetekben használt rövidítések: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár (HBML); A Jog- és 
Államtudományi Kar jegyzőkönyvei /HBML VIII. 7/A./ (Jjk.); rendes / rendkívüli kari tanácsülés 
(r. / rk. ü.); A Debreceni (Magyar Királyi Tisza István) Tudományegyetem évkönyve és/vagy 
almanachja (Évk. és Alm.); A Rektori Hivatal iktatott iratai /HBML VIII. 1/B./ (Rikt.); doboz (d.); 
A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Egyetemi és Tudományos Főosztályának iratai 
/Magyar Országos Levéltár, XIX-I-1-h/ (Vetf.) Megjegyzem, hogy a menekült kolozsvári egyetem 
tanácsa az ausztriai magánjog c. kollégiumnak a jogi tanulmányi és szigorlati rendből való törlését 
már 1921-ben indítványozta. 
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II. Tanárok és magántanárok 
 
A magyar és az osztrák magánjognak Tóth Lajos (ny. r. t. 1914. aug. 26. – 1936. 
nov. 25.) volt az első professzora, aki ugyanezt a két tárgyat a debreceni 
jogakadémián már tíz éve oktatta. Személye fontos szerepet töltött be az 
egyetem életében, pályafutása során a kart többféle szervben képviselte. Tagja 
volt az Országos (Állami) Ösztöndíjtanácsnak, az egyetemi építő-, a tanári 
lakásépítő-, a lakásbizottságnak; részt vett az egyetemi területrendező-, a 
gazdasági-, és a költségvetést előkészítő bizottság munkájában. Dékánná az 
1921/22. és – Illyefalvy Vitéz Géza halála miatt – az 1931/32. tanévre 
választották meg, rektorsága 1934/35-re esett.3 A jogoktatás reformja és 
fejlesztése állandóan foglalkoztatta, de a II. magánjogi tanszék felállítását a 
karnak többszöri próbálkozás ellenére sem sikerült kiharcolnia. Noha 
megszervezését már az egyetem második tanévében sürgette, a kérést a miniszter 
az ország súlyos anyagi helyzetére tekintettel utasította el többek között 1921-
ben.4 1936 szeptemberében Tóth Lajos már súlyos beteg, klinikai kezelése miatt 
a főtárgyat Szentpéteri Kun Béla, az egyházjog-, mellékkollégiumait Marton 
Géza, a római jog tanára helyettesítette.5 „De amiért még jobban szerettük, hogy 

                                                
3 Tóth Lajos (sz. Kiskunhalas, 1876. szept. 28., ref.) kinevezésének és halálának időpontja: Alm. 
‛14/15. 61., Évk. és Alm. ‛36/37. 253. Életrajza és munkássága: VARGA Zoltán: A Debreceni 
Tudományegyetem története I. 1914-1944. Debrecen, k. n., [1967], 105, 182-183, 288, 300, 315-
316, 318.; Balogh Judit, Lászlófi Pál: Tóth Lajos: A magánjogász akadémikus. In: A Debreceni 
Tudományegyetem jogász rektorai (1915-1947). Szerk.: P. SZABÓ Béla, MADAI Sándor, Debreceni 
Egyetem Jogtörténeti Tanszék, Debrecen, 2002. 153-201. Emlékbeszéde az 1933/34. tanévben a 
Tisza István-emlékünnepélyen: Évk. és Alm. ‛33/34. 35-42. Rektori megnyitó beszéde és 
székfoglaló értekezése: ‛34/35. 8-15. Tóth Lajos tagja volt az MTA-nak, az Országgyűlés 
Felsőházának és a „Halasi Takarékpénztár RT” igazgatóságának. A pénzintézethez családi 
tradíciók fűzték az alapításában részt vevő apja révén, de „anyagi haszna ebből nem igen van, 
igazgatósági jutalékot igen csekély összeget kapott, sőt az utolsó évben ki sem adták, hanem az 
adósok tartalékalapjához csatolták.” /Jjk. ‛31/32. XV. r. ü. (jún. 24.) 436./ Amikor a VKM 
„valamennyi egyetem tanácsát felhívta a kommunista eszmének az ifjúság körébe beszivárgása 
elleni energikus védekezésre [és] evégből karonként egy-egy állandó előadó kijelölését rendelte el, 
akinek feladata lesz a káros eszmék terjeszkedésére való minden jelenségnek közvetlenül az 
egyetemi Tanácshoz leendő haladéktalan jelentése” (19.885/1933. IV. VKM) a kar előadónak 
Tóth Lajost jelölte, de az ET a megbízottak kinevezését utóbb mellőzte. /Jjk. ‛33/34. IV. r. ü. (nov. 
30.) 106./ Megemlékezés halálakor: Évk. ‛36/37. 464. és Jjk. ‛36/37. IV. r. ü. (dec. 2.), napirend 
előtt. 
4 A kar a II. magánjogi tanszék felállítását kéri: Évk. ‛15/16. 27-46.; Jjk. ‛16/17. III. r. ü. (dec. 12.) 
6.; ‛20/21. IX. r. ü. (máj. 21.) 390. Tóth Lajos javaslata a II. magánjogi tanszék feladatára: X. r. ü. 
(jún. 18.) 437. A miniszter elutasítja, de a kar a kérelmét megismétli: ‛21/22. I. r. ü. (szept. 24.) 
2bb. (118.236/1921. IV. VKM). Újabb kérelem: ‛22/23. IX. r. ü. (márc. 20.) 280. 
5 Szentpéteri Kun Béla és Marton Géza megbízása helyettesként: Jjk. ‛36/37. II. r. ü. (szept. 29.) 33. 
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nem volt »csak professzor«. Még fülünkben csengenek mindig a lényegest 
kihangsúlyozó előadásai” – mondta a temetésén Újhelyi Szilárd joghallgató. 
 

„Karunk […] kimondta, hogy a költségvetési okokból megszüntetett 
tanszékeket elvileg létezőnek tekintve a tanszékeket a megüresedés 
sorrendje szerint kívánja betölteni. E szerint most a költségvetésben felvett 
tanszékek egyike betölthető lévén, az 1934-ben egyidőben megüresedett 
két tanszék (1., kereskedelmi- és váltójogi, 2., közigazgatási és pénzügyi 
jogi tanszék) egyike következnék. Másrészt […] a kar a vallás- és 
közoktatásügyi Miniszter úr […] ama rendeletére vonatkozóan, mely 
szerint a 13 tanszéknek 11-re csökkentésével a közjog- és a politika 
tanszéke, meg az egyházjog- és a jogtörténet tanszéke egyesíttetnék, azt a 
véleményét fejezte ki, hogy az utóbbi kapcsolás helyett egyetemünk 
viszonyaira is tekintettel a polgári perjognak a kereskedelmi- és 
váltójoggal egyesítését lehetőbbnek tartja. […] Így a kereskedelmi- és 
váltójogi tanszék önállósága függőben van és erre tekintettel az 1934. óta 
üresen álló tanszékek közül a közigazgatási- és pénzügyi jogi tanszéké 
állna előtérbe, melynek önállóan működése elsőrendű szükséglet ugyan, 
azonban akkor amikor három (1., római jog, 2., magyar és osztrák 
magánjog, 3., kereskedelmi és váltójog) magánjogi tanszékek közül 
ezidőszerint csak egy (a római jogi) van betöltve, a jogi oktatás 
lehetőségének veszélyeztetése nélkül nem lehet üresen hagyni a magánjogi 
tanszéket. Az a megoldás is lehető volna ugyan a két civiljogi tanszék 
biztosítására, hogy a kereskedelmi- és váltójogi tanszék töltetnék be. 
Ámde az előbb előadott okon kívül a tanulmányi rend, amely szerint a 
magánjog alapvizsgálati tárgy is és mindenekfelett az általános 
magánjognak a szakjoggal szemben elsőbbsége bőven megokolja, hogy ne 
a kereskedelmi- és váltójogi tanszékre hirdettessék meg a pályázat.” 

 
„[…] A hét (7) jelentkező közül kettő a jelölésnél figyelmen kívül 
maradhat. Az egyik azért, mert a maga nemében eredményes irodalmi 
munkásága nem sorozható a tudomány mezejére és mert eddigi 
foglalkozása sem az egyetemi tanszék felé irányítja [Fehérváry Jenő, jogi 
magániskola tulajdonos, budapesti lakos]; a másik azért, mert irodalmi 
munkássága és – már rég abba maradt – tanári működése más 
tudományszak területére esik [Gerőcz Kálmán nyug. sárospataki ref. 
jogakadémiai tanár, egy. mt.]. 

A többi öt elvontan véve alkalmas a magánjogi tanszék betöltésénél 
figyelembe vételre. De az adott esetben, a négy más versenyzőre tekintettel 
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bizonyára lemarad Kauser Lipót [budapesti ügyvéd], aki nemcsak a 
tanszék betöltőjeként, de magántanárként sem működött soha s így – ha 
irodalmi munkássága amazokéval felérne is – már e miatt a szempont 
miatt hátrébb kell esnie. 

Magánjogi tudományos munkásságával és tanári munkájával egyaránt 
kiemelkedő négy pályázó. Személyi Kálmán [ny. kir. jogakadémiai tanár, 
budapesti ügyvéd, e. mt.] – ámbár szintén mint magánjogász kezdte 
irodalmi munkásságát, – a római jog terén specializálódott s mint tanár is 
a római jogot tanítja sok év óta kitűnő eredménnyel. Szászy István 
[igazságügyminiszteri osztálytanácsos, e. mt.] ellenben kétségkívül 
modern magánjogász, de inkább az összehasonlító és nemzetközi 
magánjog köréből vette eleddig munkássága thémáit, s a magánjog 
nemzetközi vonatkozásaiból tartja magántanári előadásait. […] 
Kiváltképpen magyar magánjogász a másik kettő. [Pusztarádóczi] Dezső 
Gyula [kecskeméti ref. jogakadémiai tanár], akinek gazdag és eredményes 
tudományos irodalmi munkásságát a Magyar Tudományos Akadémia 
nagyon magasra értékelte és aki 20 év óta működik sikerrel tanszékén, 
egyetemünknek pedig egyik legszorgalmasabb magántanára. Zachár 
Gyula [nyug. ítélőtáblai bíró, egy. c. rk. t.], aki három évtizednél hosszabb 
időre terjedő tudományos munkásságával a magyar magánjog 
legkiválóbb művelői közé tartozik, s akinek egyetemi rendkívüli tanári 
címe kétségkívül nem csupán tudományos érdemeiért, hanem hosszú 
magántanári munkájának elismeréséül is adatott.”6 

 
Talán ez volt a legeredményesebb pályázat a kar történetében, melynek nyomán 
Zachár Gyula (ny. r. t. 1937. jún. 30. – 1945. máj 30.) került a tanszékre. 
Debrecenben a két főtárgyat hét éven át oktatta, emellett a könyvtári 
bizottságban működött mint póttag, majd tag. Dékáni éve már a háború idejére, 
1941/42-re esik, 1944 decemberében – nem hiteles információ szerint – Bécsben 
tartózkodik.7 Ekkortól a magánjog előadását Miszti Károly városi tiszti 

                                                
6 A tanszék betöltését előkészítő bizottság: Marton Géza (dékán), Szentpéteri Kun Béla, Bacsó 
Jenő, Haendel Vilmos és Szádeczky-Kardoss Tibor. Szentpéteri Kun Béla idézett javaslata: Jjk. 
‛36/37. VII. r. ü. (febr. 5.) 164. A pályázatokat elbíráló bizottságban Haendel Vilmos helyére 
Baranyai Béla lépett. Szentpéteri Kun Béla idézett jelentése a pályázatokról (teljes terjedelme 41 
oldal): Jjk. ‛36/37. XI. r. ü. (máj. 26.) 267. A bizottság első helyen aequo loco betűrendben Szászy 
Istvánt és Zachár Gyulát ajánlotta felterjesztésre, de a kar első helyen csak az utóbbit jelölte. 
7 Zachár Gyula (sz. Besztercebánya, 1875. júl. 3., ev.) kinevezésének időpontja: Évk. és Alm. 
‛37/38. 108. (24.457/1937. IV. VKM). Életrajza és munkássága: SZIKORA Veronika: Zachár Gyula. 
In: A Debreceni Tudományegyetem jogtanárai (1914-1949) II. Szerk.: P. SZABÓ Béla, Debreceni 
Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, Debrecen, 2006. 229-248. Dékáni beszéde Vladár Gábor 
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főügyészre bízta a dékánhelyettes, márciustól pedig, visszatérése után Sztehlo 
Zoltán, a római jog tanára helyettesített. Zachár Gyula többé nem tért vissza a 
tanszékre, így a helyi igazolóbizottsági eljárást sem lehetett lefolytatni vele 
szemben, igaz, nyugdíjkora miatt erre nem is volt szüksége: 1945 májusában a 
kar az állását megüresedettnek tekintette.8 
 

„A bizottság azon a véleményen van, hogy miután karunkon pillanatnyilag 
működő hét professzor közül csak egy civil jogász van, az üres tanszékek 
közül mindenekelőtt a magyar magánjogi és a kereskedelmi- és váltójogi 
tanszék sürgős betöltése érdekében a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez felterjesztést kellene intézni. [… A] gyors betöltés 
legegyszerűbb és legcélravezetőbb módja a meghívás útján való betöltés, 
amelyet legújabban a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr […] 
kifejezetten lehetővé tesz.”  

 
A kar Szászy Istvánt, a kolozsvári egyetem nyilvános rendes tanárát és az MTA 
levelező tagját hívta meg, de mivel állást kínáltak számára a budapesti Pázmány 
Péter Tudományegyetemen, a visszalépését utóbb levélben jelentette be. 
Közölte, hogy az ott újonnan felállított összehasonlító és nemzetközi magánjogi 
tanszék a szűkebb tudományos működési körének jobban megfelel, másrészt a 
kultuszminiszter is súlyt helyez arra, hogy ezt foglalja el. 
 

„[…] Tekintettel arra a körülményre, hogy a magánjogi tanszék minden 
haladéktól mentesen, a legrövidebb időn belül leendő betöltése karunknak 
eminens érdeke, azon okból, mert pillanatnyilag csak egy civilis jogász 
professzor működik karunkon, a bizottság előadó[ja] javaslatára azt 
határozta el, hogy karunknak javaslatot tesz abban a tekintetben, hogy a 
kereskedelmi- és váltójogi tanszékre meghívás útján kinevezésre 
javaslatba hozott dr. Dezső Gyula egyetemi c. r. tanár, jogakadémiai 
tanárt terjessze eredeti felterjesztésének módosításával a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úrhoz azzal, hogy nevezettet […] karunk 

                                                                                                                    
m. kir. kúriai tanácselnök és Polner Ödön nyug. egyetemi ny. r. tanár honoris causa doktorrá 
avatásán: Évk. ‛41/42. 165-167. A háborús viszonyokra jellemző, hogy 1942. dec. 7-én a 
magánjogi szemináriumból Zachár Gyula írógépe és „A magyar magánjog alapvonalai” művének 
több példánya eltűnt. Jjk. ‛42/43. VI. r. ü. (jan. 22.) 243.  
8 Miszti Károly előadói, majd Sztehlo Zoltán helyettesi megbízása: SZ. KUN Béla, [Jelentés 1944 
októbere és 1945 márciusa között a jogoktatás megszervezéséről], kelt: 1945. ápr. 8. A kar a 
magánjogi tanszéket megüresedettnek tekinti: Jjk. ‛45. IV. r. ü. (máj. 30.) 84. 
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egyhangú meghívási javaslatára, az üresedésben lévő magánjogi 
tanszékre ny. r. tanárrá nevezze ki. […]” 

   

 
 
A miniszteri leirat ugyan megérkezett, de abban egy kérdés állt a kinevezés 
helyett, nevezetesen, hogy Dezső Gyula, a kecskeméti jogakadémia egyetlen 
rendes tanára az állásában megmarad-e: 
 

„[…] Dr. Dezső Gyula személyére vonatkozó miniszteri állásponttal 
szemben azonban [karunk] akként foglal állást, [hogy] annak a kérdésnek 
a tisztázása, hogy dr. Dezső Gyula kineveztetése esetén a kecskeméti 
református jogakadémián marad-e még rendes tanári álláson működő 
tanerő és az akadémia további működése szabályszerűnek tekinthető-e, 
nem tartozik karunk, illetőleg egyetemünk Tanácsának hatáskörébe, 
hanem azt tisztázni csak a miniszter úrnak állana módjában az akadémiát 
fenntartó református egyházzal. E kérdés különben sem függ össze a jogi 
oktatás és irodalom egy régi, kiváló munkásának egyetemünk 
megüresedett magánjogi tanszékére kért kineveztetésével. […]” 
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„(: Velem :)” – ezt írta rá „viccből” a tanszék betöltésével kapcsolatos iratok 
gyűjtőívére a minisztériumi ügykezelő, dr. Hollán Péter Pál: valószínűleg már 
számára is túl hosszúnak tűnt az eljárás, gondolta, javaslatba hozza magát.9 
Működését Dezső Gyula (ny. r. t. 1946. aug. 5. – 1949. aug. 31.) 1946 
szeptemberében kezdhette meg, a kar 1948/49-re, az utolsó tanévére dékánná 
választotta meg, majd áthelyezték a szegedi egyetemre.10 

Magántanári képesítést ő és Nizsalovszky Endre szerzett, kinevezése előtt 
folyamatosan ő volt a magántanárok egyik kari képviselője. 
 

Kérvényező 
neve 

Foglalkozása Tárgykör 
Képesítés 
időpontja 

Tudományos 
működésének 

bírálói 

pusztarádóczi 
Dezső Gyula 

máramarosszigeti 
(képesítésekor 
sárospataki) 

jogakadémiai tanár 
Magyar 

magánjog 

1921. 
nov. 15. 

Tóth Lajos 
Bacsó Jenő 

Nizsalovszky 
Endre 

igazságügyi 
miniszteri 

osztálytanácsosi 
címmel felruházott 

igazságügy miniszteri 
titkár 

1929. 
nov. 27. 

Tóth Lajos 
Marton Géza 

 
A kar javaslatára a kormányzó 1937-ben egyetemi nyilvános rendkívüli, 1941-
ben egyetemi nyilvános rendes tanári címet adományozott Dezső Gyulának.11 

                                                
9 A megüresedett tanszékek ügyében kiküldött bizottság: Sztehlo Zoltán (elnök), Bozóky Ferenc és 
Flachbarth Ernő. A bizottság idézett jelentése és a kar döntése: Jjk. ‛45. VIII. r. ü. (júl. 28.) 204. 
Szászy István levele és a bizottság újabb véleménye: ‛45/46. V. rk. ü. (nov. 8.) 181. Dezső Gyula 
nyilatkozata: Vetf. 75.474/1945. 20. d. A miniszter leirata: 878.897/1945. (nov. 27.). A kar idézett 
válasza: Jjk. ‛45/46. VII. r. ü. (dec. 21.) 278. Hollán P. Pál feljegyzése: Vetf. 75.475/1945. 20. d. 
10 Dezső Gyula (sz. Nagykőrös, 1887. jún. 13., ref.) kinevezésének időpontja: Rikt. 3819/1945-46. 
97. d. (84.304/1946. VI. VKM). 
11 Dezső Gyula képesítése: Jjk. ‛21/22. IV. rk. ü. (nov. 15.) 12. (5446/1922. IV. VKM). Kérelmét 
már 1918 tavaszán beadta, de habilitációja az igazolási eljárások és eredeti másodbírálójának, Kiss 
Géza ügye miatt elhúzódott. A felterjesztés és kitüntetése egy. rk. tanári címmel: ‛36/37. III. r. ü. 
(okt. 28.) 69. és 22.534/1937. IV. VKM (1937. máj. 24.). Felterjesztés egy. r. tanári címmel való 
kitüntetésre: ‛40/41. IX. r. ü. (jún. 6.) 517. Nizsalovszky Endre (sz. Békéscsaba, 1894. szept. 25., 
róm. kat.) képesítése: Jjk. ‛29/30. VI. r. ü. (nov. 27.) 161. Próbaelőadása: „A közutak 
magánjogáról”. 
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„[…] Karunk ezidőszerint legrégibb magántanára, dr. Dezső Gyula, a 
kecskeméti egyetemes református jogakadémia rendes tanára s ez idő 
szerint dékánja, a jelen tanévben [1936/37.] tölti be magántanárságának 
15-ik esztendejét, amely idő alatt összesen 19 félévben hirdetett és tartott 
karunkon különböző részletkollégiumunk keretében előadásokat. A 
nevezett egyébként is közismerten szorgalmas munkása a magánjog 
irodalmának, kinek az elmúlt másfél évtized alatt számos értékes 
dolgozata jelent meg.” 

 
III. A főtárgyak 

 
A tanszékhez két főtárgy tartozott: a magyar és az ausztriai magánjogot 
harmadéven és félévente váltva adták elő a professzorok. 1945-től többé nem 
hirdették meg az osztrák polgári jogot, viszont az 1946-os reform négy félévre 
osztotta fel a magyar vonatkozású főkollégiumot. Másodéven oktatták az 
általános tanokat, a személyi- és a dologi viszonyokkal kapcsolatos anyagot; a 
kötelmi-, a családi-, és az örökösödési szabályok évfolyambeosztása a 
korábbihoz képest nem változott. 1948-ban a főtárgy visszakerült eredeti 
helyére, de a megosztása nem szűnt meg egészében, mert az újabb reform 
elhelyezte „A magánjog alapintézményei”-t az első éven. Megjegyezzük, hogy 
hasonló bevezetésre már volt példa Debrecenben az 1923/24. tanévben. 
 

Tanév 
I. félév II. félév 

Tanár A tárgy 
tanrendi címe 

Óra-
szám 

A tárgy tanrendi 
címe 

Óra-
szám 

1914/15. – 
1918/19. 

Magyar 
magánjog 

5 

Ausztriai magánjog 5 Tóth Lajos 

Pótfélév 

Magyar 
magánjog 

tekintettel az 
osztrák jogra* 

  
Szentpéteri 
Kun Béla 

(helyettes)* 

1919/20. – 
1922/23.  Magyar 

magánjog 
Ausztriai magánjog 

5 

Tóth Lajos 

1923/24. A magyar 
magánjog 
elemei* 

A magyar magánjog 
elemei 

Marton Géza 
(előadó) 
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1924/25. 

– 1932/33. 

Magyar 
magánjog 

 

Ausztriai magánjog 

 

Tóth Lajos 1933/34. 
Osztrák magánjog 

1934/35. 
1935/36. Ausztriai magánjog 

1936/37. 
Osztrák polgári jog 

Szentpéteri 
Kun Béla 

(helyettes)* 
1937/38. 

– 1943/44. 
Zachár Gyula 

1944/45. 
  

Miszti Károly 
(előadó)* 

  Magánjog 

5 

Sztehlo Zoltán  
(helyettes)* 1945/46. Magyar 

magánjog 
5 Magyar magánjog 

1946/47. 

Dezső Gyula 

1947/48. 

Magyar 
magánjog (ált. 

tanok, 
személyjog, 
dologi jog) 

+ 
Magyar 

magánjog 
[kötelmi jog, 
családi jog, 
örökösödési 

jog] 

5 + 5 

Magyar magánjog 
(ált. tanok, 

személyjog, dologi 
jog) 

Magyar magánjog 
[kötelmi jog, családi 

jog, örökösödési 
jog] 

1948/49. 

A magánjog 
alapintézményei 

4 

Magyar magánjog 5 

Jelmagyarázat: * = javított tanrendi adat a kari jegyzőkönyv alapján12 
 
 

                                                
12 A Tanrendhez képest javított adatok (főkollégiumok): „Magyar magánjog tekintettel az osztrák 
jogra” (Sz. Kun Béla): Jjk. ‛18/19. VI. rk. ü. (jún. 5.) 3. „A magyar magánjog elemei” (Marton 
Géza): ‛23/24. I. r. ü. (szept. 27.) 48. SZ. KUN Béla, [Jelentés 1944 októbere és 1945 márciusa 
között a jogoktatás megszervezéséről], kelt: 1945. ápr. 8.  
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IV. A Szeminárium helye, személyzete és a szemináriumi foglalkozások 
 
A Magánjogi Szeminárium (a ‛20-as években jellemzően: Magyar- és osztrák 
magánjogi Szeminárium) kezdetben a Református Kollégium első emeletén 
kapott helyet, majd a központi épület átadása után annak II/203-as, a háborút 
követően pedig 204-es helyiségébe szállították át a könyveket. 

Dr. Trócsányi László díjtalan gyakornokként működött az 1934/35. 
tanévben, könyvtárkezelő demonstrátornak Ábrahám Andrást választották meg 
1946/47-re és az azt követő évre.13 
 

Tanév 
I. félév II. félév 

Tanár A tárgy tanrendi 
címe 

Óra-
szám 

A tárgy tanrendi 
címe 

Óra-
szám 

1914/15. - - 

Magánjogi 
szeminárium 

2 

Tóth Lajos 

1915/16. 

Magánjogi 
praktikum 

1 1 
1916/17.  

– 
1926/27.  

2 

2 1927/28. 1 
1928/29. 

– 
1935/36. 

2 

1936/37. - - Marton Géza 
(helyettes)* 

1937/38. 
– 

1943/44. 

Magánjogi 
szeminárium 

Magánjogi 
szeminárium 2 

Zachár Gyula 

1944/45. Magánjogi 
szeminárium - - 

1946/47. Magánjogi 
szeminárium 

Magánjogi 
szeminárium 

1 Dezső Gyula 
1947/48. 

Magánjogi 
praktikum 1 

Magánjogi 
praktikum 

Magánjogi 
szeminárium 

Magánjogi 
szeminárium 

Jelmagyarázat: * = javított tanrendi adat a kari jegyzőkönyv alapján 
Megjegyzés: az 1945/46. tanévben praktikumot és szemináriumot nem tartottak. 

Ingyenes félév: ‛15/16-II. 

                                                
13 A kari jegyzőkönyvekből nem derül ki, hogy pontosan mettől meddig volt díjtalan gyakornok 
Trócsányi László. Az egyetlen utalás, melyben díjas, esetleg Á.D.O.B. gyakornokká átminősítését 
kéri: ‛34/35. XV. r. ü. (jún. 24.) 516. Ábrahám András demonstrátorrá választása: Vetf. 
107.536/1947. 74. d. [‛46/47. XXV. rk. ü. (júl. 9.)]. 
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A magánjogi praktikumot és a szemináriumot Tóth Lajos félévente váltotta, csak 
a IV. évfolyamos hallgatókat előzetes jelentkezés alapján fogadta óráira. Zachár 
Gyula megszüntette a kettősséget, s az ő idején a tanrendekből az előfeltételek is 
eltűnnek. Dezső Gyulánál – igaz, egyetlen egyszer – ismét két tárgy szerepel: a 
praktikumot a másodévesek, a szemináriumot a harmadévesek vehették fel. 
 
 

V. Speciálkollégiumok 
 
A speciálkollégiumokat három csoportba sorolhatjuk aszerint, hogy bevezető 
jelleggel az alaptanokat, vagy a magánjog egy területét egészben vagy részben 
emelik-e ki. Nizsalovszky Endre már a kar rendes tanára volt, amikor „A magyar 
magánjog alapvonalai”-t kétszer meghirdette, igaz, ő ezt a saját tárgyának, a 
kereskedelmi- és váltójognak az előkészítése végett tette. A nagyobb fejezetek, 
így a kötelmi és az örökösödési jog külön előadása a háború után megszűnt, a 
négy félévre osztást követően az ezekre fordítható idő már elegendőnek tűnt. 
Figyeljük meg az 1923/24. tanévben előállt furcsa helyzetet: a professzor és a 
magántanár óráit azonos címen, egymással párhuzamosan tartotta meg. Tóth 
Lajos speciálkollégiumaira a harmad és a negyedéveseket fogadta, Zachár Gyula 
a családi és az öröklési jog előadását gyakran összevonta. Szűkebb magánjogi 
területekre többek között a kártérítési-, a biztosítási- és a zálogjogi tárgyak 
esnek, ezeket Dezső Gyula jegyezte. 1945 után megkezdődött a munkajog külön 
előadása, ez már rámutat a jogfejlődés újabb irányára. 
 

Tanév 
I. félév II. félév 

Tanár 
A tárgy tanrendi címe 

Óra-
szám 

A tárgy tanrendi 
címe 

Óra-
szám 

1914/15. Öröklési jog 3 - - 

Tóth Lajos 

1915/16. 
Öröklési jog a magyar 
ált. polgári törvény-

könyv tervezetében (i.) 
2 

Magánjogi 
alaptanok (i.) 

2 

1916/17. 
Kötelmi jog (i.) 

1 

Öröklési jog 

1 1917/18. 
Magánjogi 

alaptanok (i.) 
1918/19. Öröklési jog 

Kötelmi jog 1919/20. - - 2 
1920/21. 

Öröklési jog 
1 1 1921/22. 

Öröklési jog 
1922/23. Kötelmi jog 
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- - 
Összehasonlító 

magánjog 
3 Marton Géza 

Magyar házassági jog 2 Kártérítési jog 
1 

Dezső Gyula 

1923/24. 
Kötelmi jog 

1 
Öröklési jog 

Tóth Lajos 
2 2 Dezső Gyula 

1924/25. 
1 1 Tóth Lajos 

Személyi jog 2 Dologi jog 2 Dezső Gyula 

1925/26. 
Kötelmi jog 1 Öröklési jog 1 Tóth Lajos 

Magánjogunk új 
irányai 

2 - - Dezső Gyula 

1926/27. 

Kötelmi jog 1 Öröklési jog 1 Tóth Lajos 
A magyar magánjog 

viszonya a nemzetközi 
magánjoghoz 

2 - - Dezső Gyula 

1927/28. 
Kötelmi jog 1 Öröklési jog 1 Tóth Lajos 

Zálogjog 2 - - Dezső Gyula 

1928/29. 
Kötelmi jog 1 Öröklési jog 1 Tóth Lajos 

Alapítványi jog 2 - - Dezső Gyula 

1929/30. 
Kötelmi jog 1 Öröklési jog 1 Tóth Lajos 

Kártérítési jog 2 - - Dezső Gyula 

1930/31. 
Kötelmi jog 1 Öröklési jog 1 Tóth Lajos 

A magyar magánjog 
alaptanai 

2 - - Dezső Gyula 

1931/32. 

Kötelmi jog 1 Öröklési jog 1 Tóth Lajos 
A magyar magánjog 

alapvonalai 
2 

- - 
Nizsalovzsky 

Endre 
Szolgáltatás és 

ellenszolgáltatás 
Szolgáltatás és 

ellenszolgáltatás 
2 Dezső Gyula 

1932/33. 

Kötelmi jog 1 Kötelmi jog 1 Tóth Lajos 
A magyar magánjog 

alapvonalai 
2 

- - 
Nizsalovzsky 

Endre 
A magyar magánjog 

alaptanai 
A magyar magánjog 

alaptanai 
2 Dezső Gyula 

1933/34. 
Kötelmi jog 1 Kötelmi jog 1 Tóth Lajos 

A magyar magánjog 
alaptanai 

2 - - Dezső Gyula 

1934/35. 
Kötelmi jog 1 Kötelmi jog 1 Tóth Lajos 

Magánjogi alaptanok 2 - - Dezső Gyula 
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1935/36. 
Kötelmi jog 1 Kötelmi jog 1 Tóth Lajos 

Magánjogi alaptanok 2 
- - 

Dezső Gyula 

1936/37. 
Kötelmi jog 1 

Marton Géza 
(helyettes)* 

Változó tárgyú 
kötelmek 

2 
Magánjogi 
alaptanok 

2 Dezső Gyula 

1937/38. 
Törvényes öröklés 1 

- - 

Zachár Gyula 
Magánjogi társaság 

2 

Dezső Gyula 1938/39. 
Cselekvőképtelenek 

birtokjoga 
1939/40. A teljesítés 

1940/41. 

Házassági és öröklési 
jog 

Családi és öröklési 
jog 

2 Zachár Gyula 

Jövőbeli dolgok 
biztosítása 

- - 

Dezső Gyula 
1941/42. A teljesítés 

1942/43. 
Magyar házassági és 

öröklési jog 
3 Zachár Gyula 

A kártérítés 
2 Dezső Gyula 

1943/44. A teljesítés 

1944/45. 
Magyar családi és 

öröklési jog 
3 Zachár Gyula 

Családjog 2 

Dezső Gyula 

1945/46. 
- - 

Magánjogi 
bevezetés 

2 

1946/47. 

Bányajog 1 
Munkajog 2 

Bevezetés a magyar 
magánjogba 

2 A kártérítési jog 3 

1947/48. 
Bányajog 1 Bányajog 1 

Munkajog 2 
Munkajog 

2 
Jelzálogjog 

Jelmagyarázat: i. = ingyenes félév, * = javított tanrendi adat a kari jegyzőkönyv alapján.14 

                                                
14 A Tanrendhez képest javított adatok (speciálkollégiumok): Marton Géza az „Összehasonlító 
magánjog” c. speciálkollégiumát lemondta: Jjk. ‛22/23. X. r. ü. (ápr. 25.) 321. Dezső Gyula a 
„kártérítés” c. előadását közlekedési nehézségek miatt nem tartotta meg: ‛42/43. III. r. ü. (okt. 14.) 93. 
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VI. Pályatételek és pályaművek 
 
1915 és 1949 között magánjogból összesen 12 pályatételt hirdettek meg, ezek 
közül pályamű 6-ra érkezett be (50%). Teljes pályadíjban 4, félben 1, 
dicséretben 3 joghallgatót részesítettek, két munkát a bírálók mindenféle 
jutalomra érdemtelennek tekintettek, így a kari tanácsülés a szerzők nevét 
tartalmazó jeligés borítékokat felbontatlanul megsemmisítette.15 
 

A 
pályatétel 
kiírásának 
időpontja 
és hatálya  

A kiírt pályatétel címe 

A benyújtott pályamű 
jeligéje és a beadás 

időpontja 

A szerző neve, 
évfolyama, szakja és 

jutalma 
A bíráló tanárok neve 

1915/16. 
– 

1919/20. 

(Magánjogi jogképesség és) magánjogi cselekvési képesség különös tekintettel a 
polgári törvénykönyvre vonatkozó 886. sz. törvényjavaslat rendelkezéseire. 

(Pályadíja: először 800, majd 600 Korona) 

1920/21. 
– 

1927/28. 

A birtok és a tulajdon védelme magánjogunkban. (800 K) 

Alterum non laedere 
(1927/28.) 

Kulcsár József III. évf. 
joghallgató 

(52 Pengő jutalomdíj) 

Tóth Lajos 
Marton Géza 

1920/21. 
– 

1929/30. 
Werbőczy Tripartitumának kútfői minősége és magánjogi jelentősége. (600 K) 

1930/31. 

A tulajdoni keresetek a telekkönyvek világában. 
Magántulajdon 

(1930/31.) 
Magyar Andor III. jh. 
(70 P teljes pályadíj) 

Tóth Lajos 
Nizsalovszky Endre 

A kétszeres eladás. 
1931/32. 

– 
1933/34. 

Absolut és relatív magánjogi jogviszonyok fogalmi constructiója. 

1934/35. 
– 

1937/38. 

A zálog és a szolgalom jogi constructiója. 
A kitartás erő, az erő 

hatalom 
(1937/38.) 

Vecsésy Sándor III. jh. 
(45 P 45 fillér féldíjas 

jutalom és emlékplakett) 

Zachár Gyula 
Szentpéteri Kun Béla 

                                                
15 A pályatételek közül az elsőt némi címbeli módosítással kétszer is meghirdették, erre utal a 
zárójelbe tett rész. A pályaművek magánjogból: Évk. és Alm. ‛27/28. 59.; ‛30/31. 103, 331.; 
‛37/38. 77, 329-330.; ‛38/39. 102, 307-310.; ‛39/40. 82. 
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1938/39. 

Mennyiben tekinthető az erkölcs magánjogi jogforrásnak? 
Minden ország támasza, 
talpköve a tiszta erkölcs 

(1938/39.) 

Simon Boldizsár III. jh. 
(75 P teljes jutalomdíj) 

Zachár Gyula 
Sztehlo Zoltán 

1939/40. 

A jóhiszeműség jelentősége a magyar magánjogban. 
Bona fides 
(1939/40.) 

Medveczky István III. jh. 
(87 P 72 f pályadíj) 

Zachár Gyula 
Sztehlo Zoltán 

Fiat iustitia 
(1939/40.) 

Szép György jogszigorló 
(dicséret) 

Él az igazság 
(1939/40.) 

Kovács Ferenc jsz. 
(dicséret) 

Summum ius est summa 
saepe iniuria 
(1939/40.) 

Major Pál III. jh. 
(dicséret) 

1940/41. 
– 

1946/47. 

A szokásjog lényege és jelentősége a magyar magánjogban. 
Consuetudo 
(1940/41.) 

(-) 
Zachár Gyula 

Szentpéteri Kun Béla 
Európa 

(1943/44.) 
(-) 

Zachár Gyula 
Sztehlo Zoltán 

1947/48. Szolgáltatás és ellenszolgáltatás a kötelmi jog körében. 

1948/49. 
A kötelező ügyleti feltételek kérdésének szabályozása munkajogunkban de lege 

lata és de lege ferenda. 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Gábor Hollósi 
 

Some Data to the History of the Department 
of Austrian and Hungarian Civil Law at the University Debrecen 

 
The present study outlines the history of the Department of Austrian and 
Hungarian Civil Law at the University of Debrecen between 1914 and 1949. 
Although the Dual-Monarchy broke up in 1918, teaching Austrian civil law was 
continued until 1945 at every Hungarian university. 

Lajos Tóth was the first professor at this department (during the examined 
period there was usually one professor at a department). He was member of the 
Academy and the university could depend on his work for a long time, but he 
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died of cancer in 1936. Soon after, the Faculty asked the minister to call for a 
tender, and he was succeeded by Gyula Zachár between 1937 and 1945. He was 
sixty-two when he was appointed and he stayed in Vienna when the Soviet army 
occupied Debrecen. He never returned to his department, therefore, he was not 
vetted politically, so he retired on account of age. The Faculty invited István 
Szászy, but he refused the position, because he got a department at the Faculty 
of Law in Budapest. Finally, Gyula Dezső became the professor of civil law in 
Debrecen, who was invited at first to the Department of Commercial and Bill 
Law. He was the last professor of civil law from 1946 to 1949. According to an 
order signed by the cabinet, the Faculty of Law in Debrecen could not start the 
academic year in 1949. 

Hungarian civil law was lectured in every first semester; Austrian civil law 
was taught in every second semester for third-year students until 1945. After the 
war only the Hungarian civil law was lectured, but in every semester until the 
second term of 1948/49. Second-year students were introduced the general rules, 
private law and law of poperty, the third-year students were instructed in 
contract law, family law and inheritance law. Most of these fields were usually 
special courses until the reform, because there was no time to present all of them 
during one term. Thus only Gyula Dezső conducted ‘real’ special courses, such 
as law of mining, law of labour or law of mortgage. But every professor 
complemented their lectures with practices and seminars; the former could 
promote better understanding, the latter urged the students to do academic 
works, as a result of which, ten competition essays were prepared during thirty-
four years. 
 



Kérjük szerzőinket, hogy tanulmányaikat ‘*.rtf’-formátumban adják le. A 
főszövegben csak az alábbi formázásokat kérjük: alcímek, kurziválás, kövérítés 
és jegyzetszámemelés. A szöveghez kérjük mellékeljék a különleges 
betűkészleteket. A tanulmány lábjegyzeteit az alábbi jegyzetelési rendszerrel 
lássák el. 
 
 
1. Hivatkozás egy szerző munkájára 
SZERZŐ neve [vezetéknév kiskapitális]: A mű címe [kurzív]. Alcím. Kiadó, 
kiadás helye, kiadás éve. (Sorozatcím [kurzív], sorozati szám) 
Pl. ifj. BARTA János: Cím: Napkirályok tündöklése. Európa a XVI-XVIII. 
században. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1996. (Történelmi kézikönyvtár) 
 
2. Hivatkozás egy szerkesztő által összeállított könyvben, vagy 
tanulmánykötetben megjelent tanulmányra 
Tanulmány szerzője: tanulmány címe. In: A mű címe. [kurzív] SZERKESZTŐ neve 
[vezetéknév kiskapitális]. Kiadó, kiadás helye, kiadás éve. oldalszám(ok). 
(Sorozatcím [kurzív], sorozati szám) 
Pl. Németh György: Görög történelem. In: Bevezetés az Ókortudományba. III. 
Szerk. Havas L. – Tegyey I. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1999. 9-62. 
(ΑΓΑΘΑ 4.) 
 
3. Hivatkozás folyóiratban megjelent tanulmányra 
SZERZŐ neve [vezetéknév kiskapitális]: tanulmány címe. Folyóirat címe [kurzív] 
évfolyam, megjelenés éve/füzet, oldalszám(ok). 
Pl. Solymosi László: Püspöki joghatóság Somogyban a 11. században. Turul 72, 
1999, 100-107. 
 
4. Hivatkozás napilapban megjelent cikkre 
SZERZŐ neve [vezetéknév kiskapitális]: A cikk címe. Napilap címe [kurzív] 
évfolyam. (megjelenés dátuma) megjelenési szám. Oldalszám. 
Pl. BÁRÁNY Attila: Égi kagán. Magyar Nemzet 67. (2005. június 18.) 142. sz. 
36. [Online: http://mn.mno.hu/index.mno?cikk=290647&rvt=22&rvt2=57& 
norel=1&pass=3] 
 



5. Hivatkozás az Interneten található dokumentumra 
SZERZŐ neve [vezetéknév kiskapitális]: A dokumentum címe. [kurzív] 
Nyomtatott kiadás adatai [Ha van nyomtatott változat] [A honlap címe, URL-
cím: http://stb – letöltés éve. hónap. nap.] [Ezen utóbbiak szögletes zárójelben, 
az URL-cím kurzív, a letöltés idejénél a honlap frissítésének gyakoriságától 
függően kell megadni az adatokat] 
Pl. Fülöp Géza: A magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a 
reformkorban. Bp., 1978. [Online: Magyar Elektronikus Könyvtár, 
http://mek.oszk.hu/01600/01608/01608.htm – 2006. január.] 
 




