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Társadalmi bíróságok a felsőoktatásban 

az ötvenes évek elején1

Társadalmi bíróságok az üzemekben és a felsőoktatásban

A társadalmi bíróságok működése az első ötéves terv teljesítése érdekében in-
dított munkafegyelmi kampányokkal bontakozott ki.2 A Magyar Dolgozók 

Pártjának (MDP) központi vezetése a tervtől való elmaradást, valamint a tervgaz-
daság „üzemzavarai” nyomán kiéleződő társadalmi kon#iktusokra adott válaszo-
kat – mint a selejttermelést, az önkényes kilépéseket vagy igazolatlan hiányzásokat 
– elsősorban a munkafegyelem lazulásával magyarázta.3 A párt a munkafegyelem 
megszilárdítását, az adminisztratív kényszerintézkedések és büntetőjogi eszközök 
alkalmazása mellett4 jelentős részben nevelési, politikai felvilágosító feladatként 
fogta fel. Ennek következtében a hosszú távú megoldást a munkavégzéshez való 
kommunista viszony – ezen belül is a pártállami célok végrehajtását önérdekként 
felfogó felelősségérzet és a normasértő magatartást kérlelhetetlenül elítélő, egysé-
ges közszellem – kialakításában látta.5 Rákosi Mátyás a fegyelmezetlen dolgozók-
kal szembeni fellépés erkölcsi kötelességét az MDP Központi Vezetőségének 1951. 
novemberi ülésén tartott, a sajtóban utóbb rendkívül sokat idézett beszámolójá-
ban a következőképp magyarázta:

„A legfontosabb fegyelmezési eszköz […] annak a szellemnek a kialakí-
tása, amely elítéli, megbélyegzi a fegyelmezetlenséget, amelyben a fegye-
lem megsértése, igazolatlan kimaradás, selejtgyártás szégyen és gyalázat. 
Azokkal szemben, akiknél a 'gyelmeztetés, a meggyőzés, a fegyelmezett 
munkások példamutatása nem használ, természetesen keményebb eszkö-
zöket fogunk igénybevenni, különösen mert olyanok is akadnak közöttük, 
akikről fel kell tételeznünk, hogy fegyelmezetlenségük tudatosan szocia-

1 A tanulmány elkészítéséhez szükséges kutatások a Pécsi Tudományegyetem Közhasznú Alapítvány 
2014. és 2015. évi pályázati támogatásával valósultak meg.
2 A társadalmi bíráskodás mint pártállami jogszolgáltatási gyakorlat történetéről és értelmezési lehető-
ségeiről részletesen lásd Fleck 2001: 176–214.
3 Gyekiczky 1989a: 28–31; Gyarmati 2011: 200–207.
4 Lásd Gyekiczky 1989a: 44–57.
5 Vö. például MNL OL M-KS 276–52/12. Gerő Ernő referátuma az MDP KV 1950. május 31-i ülésén 
A magyar népgazdaság fejlesztésének legközelebbi feladatai címmel, d. n. 
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lista építésünk ellen irányul. Ezeket a rendszabályokat, mint arról nap 
nap után meggyőződhetünk, maguk a fegyelmezett dolgozók követelik 
tőlünk.”6 

A pártállami célok közösségi érdekként való azonosítása azt sulykolta, hogy a fe-
gyelmezetlen magatartás közvetlen kárvallottjai maguk a dolgozók, s nemcsak a 
felülről kikényszerített szankcionálás igényét igyekezett rájuk hárítani, hanem be-
vonta őket a fegyelmezési mechanizmusok működtetésébe is. Ennek egyik leglát-
ványosabb eszköze volt az üzemi társadalmi bírósági tárgyalások megrendezése, 
ami a Politikai Bizottság munkafegyelem megszilárdításáról szóló 1951-es határo-
zatát követően vált gyakorivá.7 A „spontán” megalakult „bíróságok” működését 
jogszabály nem határozta meg, lebonyolításukat a pártvezetőségi intenciókat 
követő szakszervezetek szabályozták.8 A társadalmi bíráskodás így hivatalosan 
nem tagolódott a pártállam jogintézményei közé, gyakorlata „ebben az időben nem 
jelentett többet, mint az egyéb megszégyenítő propagandaeszközök: a faliújság, a szé-
gyentábla, a termelési értekezletek, a röpgyűlések”, ahol „[a] kor hangulatának meg-
felelően […] azt imitálták, hogy a munkások maguk lépnek fel a munkásközösségek 
rendbontóival szemben”.9 

A gondosan előkészített tárgyalásokon a dolgozókat reprezentáló, megbízható 
tagokból összeállított bíróságok többek között bércsalók, igazolatlanul hiányzók, 
selejtgyártók, norma alatt teljesítők ügyeit vizsgálták ki és szankcionálták. A bün-
tetés lehetett például bércsökkentés, a szakszervezetből való kizárás vagy elbocsá-
tási javaslat.10 A normasértőre nehezedő nyomásgyakorlás mellett a nyilvános tár-
gyalások nevelő hatása a közösségre is irányult: a jelenlevők tudtára adta, hogy mi 
minősül normaszegésnek, és demonstrálta a szankciórendszer működését, ezzel 
próbálva megakadályozni a hasonló magatartásformák elterjedését. A társadalmi 
bíráskodás gyakorlata a véleménynyilvánítás és a nyílt szavazás révén – az egyet-
értés nyilvános kifejezésének kényszerítésével – nem csupán a szankciórendszer 
közvetlen működtetésébe vonta be a közösséget, de felruházta a döntés felelőssé-
gével is.

6 Rákosi Mátyás elvtárs beszámolója az MDP Központi Vezetőségének november 30-i ülésén a 
jegy rendszer megszüntetéséről, a mezőgazdasági áruk szabad forgalmáról és az állami és munka-
fegyelemről. (Szabad Nép 1951. december 2. 2. Lásd például Siskin 1955: 211.)
7 Az MDP Politikai Bizottságának (PB) 1951. május 17-i határozata a munkafegyelem megszilárdításá-
ról. MNL OL M-KS 276-53. MDP PB 1951. május 17-i ülése. 
8 Fleck 2001: 193.
9 Fleck 2001: 193. A társadalmi bíróságokról szóló első szabályozó dokumentum, a Minisztertanács és 
a Szakszervezetek Országos Tanácsának közös határozata 1956. május 30-án jelent meg. 1962-ben és 
1975-ben pedig törvényerejű rendelet szabályozta működésüket. A társadalmi bíráskodás 1956 előtti 
és utáni gyakorlata a jogintézményhez fűződő, változó politikai érdekek következtében számos ponton 
jelentősen eltér egymástól. Lásd Fleck 2001: 191–192, 196–206.
10 Fleck 2001: 192–196.
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A társadalmi bíróságok egyetemeken és főiskolákon való megjelenése egyenesen 
következett az intézmények nevelési feladataiból, illetve a felsőoktatás funkcióinak 
és működésének szocialista értelmezéséből. A felsőoktatási intézmények a felvételi 
keretszámok és a végzősök kibocsátási tervei révén szintén az ötéves terv részei 
voltak, olyan „munkahelynek” számítottak, ahol a diákok „munkája” a tanulás, 
azaz a szocializmus felépítéséhez szükséges (szak)tudás elsajátítása volt. A hall-
gatók kötelességeit a Dolgozó I+úság Szövetsége (DISZ) Központi Vezetőségének 
1951. novemberi feljegyzése a következőképp fogalmazta meg: 

„Minden egyetemi hallgató vizsgája alkalmával a szocializmust építő ma-
gyar haza államával szemben teljesíti kötelezettségeit, mint munkásaink 
a termelés fokozásával, dolgozó parasztjainak a beadás teljesítésével. A 
diák�ataloktól azt várja Pártunk, hogy időben és jó eredménnyel vizs-
gázzanak. […] Az egyetemi munka népgazdaságunk, fejlesztési tervünk 
szerves és egyik legfontosabb része. A terv – törvény – pontos végrehajtása 
kötelező mindenki számára. A hallgató tervszabta kötelessége a jó ered-
ményű és időben történő vizsgázás. Aki vizsgájára hanyagul készül, vagy 
nem vizsgázik, népünk akaratával kerül szembe, tette törvényszegéssel 
egyenlő.” 11 

A hatalom a hallgatók tanulmányi eredményét a szocializmus építésének kontex-
tusában értelmezte, az rendszerhűségüket bizonyította. Az igazolatlan hiányzás, 
a bukás, a puskázás, de akár a jegyzetelés elmulasztása is a társadalmi–politikai 
rendszer stabilitásának ellenségeként tüntethette fel elkövetőjét.12 A munkafegye-
lem megszilárdításáról szóló 1951-es párthatározat intencióit szinte szó szerint 
alkalmazták a felsőoktatási intézmények esetében is.13 A hallgatók elsősorban az 
említett tanulmányi, továbbá politikai okokból – például ellenségesnek minősített 
megnyilvánulások (politikai tartalmú kijelentések, marxizmus óráról való hiány-
zás), vagy az osztályidegen származásra utaló adatok eltitkolása miatt – kerültek 
fegyelmi bizottság elé, a büntetéseknek pedig igyekeztek a lehető legnagyobb 
nyilvánosságot biztosítani. A határozatokat hirdetőtáblára függesztették ki, a rosz-
szul teljesítők, puskázók leckekönyvei szégyentáblákra kerültek, a fegyelmezetlen 
hallgatókat röpgyűléseken és hangszórókon közvetített „hangos híradókban” is 

11 MNL OL M-KS 276–89/312. Javaslat a félévi vizsgákkal kapcsolatos feladatokkal [sic!], 1951. no-
vember 30.
12 Lásd például Gyekiczky 1989a: 62–63.
13 Vö. „[A] tanulmányi rend és fegyelem megszilárdítása, a tanulmányi színvonal emelése szempontjából 
a legsürgősebb feladatunk […] annak a közhangulatnak, közvéleménynek a kialakítása, amely a hanyag, 
a lusta, a rosszul tanuló, az igazolatlanul hiányzó diákokat megbélyegezi, amely nem elnéző és türelmes 
velük szemben.” (Ágoston 1952: 129.)
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kipellengérezték.14 A nyilvánosság nem átláthatóságot jelentett, hanem a nyo-
másgyakorlást és a prevenciót szolgálta. A pécsi jogi kar dékánja egy 1952-ben 
kizárt hallgató fegyelmi határozatának indoklásából például szándékosan kiha-
gyott olyan információkat, amelyek, véleménye szerint, arról árulkodtak, hogy a 
hallgató egy ellenséges, a rendszer bukására váró csoport tagja lehet. A minisz-
tériumot tájékoztató feljegyzésében ezt így indokolta: „A fegyelmi határozatba a 
közelebbi konkrétumokat azért nem vontam bele, mert ezzel, úgy érzem, ártottam 
volna bizonyos meg�gyeléseknek. A határozatot a mai napon az össz-hallgatóság 
előtt bőséges alátámasztással, de a fenti cél érdekeinek �gyelembevételével, magam 
hirdettem ki”.15

A büntetések mellett az első, immár szocialista felsőoktatási intézményekre sza-
bott 1951-es fegyelmi szabályzat – „az ügy természetétől függően” – szorgalmazta a 
vizsgálat nyilvánosságát is.16 Az 1953-as szabályzat szerint a hallgatók „megfelelő 
csoportja” – mint például a tanulmányi csoport, évfolyam-, illetve szaktársak – 
előtt nyilvános eljárást a fegyelmi bizottság elnöke rendelhetett el, és az ügyben a 
jelenlévők közül bárki felszólalhatott.17 A társadalmi bírósági tárgyalások18 lebo-
nyolítását ennél részletesebben nem határozták meg, ezért a különböző intézmé-
nyekben más-más gyakorlat alakult ki. Leggyakrabban az ügyben kijelölt fegyelmi 
bizottság19 döntött az elhangzottak alapján. A bíróság döntése nem volt kötelező 
érvényű, azt az intézmény vezetője is felülbírálhatta, ám a határozatok meghozata-
lánál mindig nyomós érvnek számított, hogy azt a hallgatói közösség „követelte”.

Nyilvános tárgyalásra a fegyelmi ügyek összességéhez képest ritkábban ke-
rült sor, a bizottságok ugyanis – a DISZ-szel és az intézményi pártszervezettel 
együttműködve – gondosan mérlegelték, mely esetek lehetnek erre alkalmasak.20 

14 MNL OL M-KS 276–86/94. Jelentés a DISZ egyetemi munkájáról, 1952. február 13; PTE EL VII-
I.205.b. 855–0637/1952. III. tájékoztató a tudományegyetemek és főiskolák II. félévi tanulmányi és 
fegyelmi helyzetéről, 1952. június 16. A műegyetemi népnevelők – a Szabad Nép tudósítása szerint 
– hangszórón vonták kérdőre a puskázó hallgatókat: „Jármai kolléga és a többi puskázó kolléga! Gondol-
koztatok már arról, hogy ez nem más, mint csalás?” (A Műegyetem pártszervezete az évvégi vizsgák jó 
eredményéért. Szabad Nép 1950. június 14. 4.)
15 MNL OL XIX-I-5-a. 94. d. 8475–0861/1952. G. I. III. éves joghallgató kizárásának ügye, 1952. ok-
tóber 17.
16 PTE EL VIII.205.b. 518–1950/51. 1400-65-11/1951. VII. VKM. számú rendelet az egyetemek és főis-
kolák általános tanulmányi, fegyelmi és vizsgaszabályzatának megállapítása tárgyában, 1951. február 
12. 
17 FOM 85–1/1953. 164.
18 Megnevezésük változó volt: a leggyakoribb társadalmi bíróság mellett forrásainkban az évfolyam-
bíróság, hallgatói bíróság, illetve a becsületbíróság is előfordult.
19 A bizottság elnöke egyetemi tanár vagy docens lehetett, tagja volt továbbá egy oktató, a tanulmányi 
osztály egy előadója, valamint a párt- és DISZ-szervezet egy-egy képviselője.
20 Az ügyek „kiválogatása” az üzemi társadalmi bíróságok esetén is jellemző volt, a bíróságok jelentősé-
gének és tekintélyének megőrzése érdekében csak komolyabb ügyekben szorgalmazták összehívásukat. 
(Fleck 2001: 195.)
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Társadalmi bíróság elé így elsősorban a hallgatók körében gyakoribb tanulmányi 
vétségek, illetve az osztályidegen származás eltitkolásával összefüggő ügyek 
kerültek, s ezeken belül is főként azok az esetek, amelyekről a bizottságok 
feltételezték, hogy nyilvános kitárgyalásuk leghatékonyabban szolgálja a kívánt 
kettős, az egyénre és a közösségre egyaránt irányuló nevelő hatást.21

A normasértést elítélő csoportegység kiformálása 

A tárgyalások lebonyolítása, a szereplők megnevezése, egyes jogi terminusok 
használata gyakran a hivatalos bírósági eljárások lefolyását imitálta. 1952-ben, 
egy kulákszármazásának elhallgatásával vádolt hallgató tárgyalásán a fegyelmi 
bizottság elnöke a bíróságok céljáról, illetve a tárgyalás lefolytatásáról így tájékoz-
tatta a Debreceni Tudományegyetem Természettudományi Karának összegyűlt 
hallgatóit: 

„[A társadalmi bíróságok] megalakulásának az volt a célkitűzése, illetve 
feladata, hogy azokat az embereket, akik ötéves tervünknek a végrehajtá-
sában akadályokat gördítenek, ellenségei ötéves tervünknek, maguk a dol-
gozók ítéljék el és hozzanak javaslatot, olyan irányban, az állami szervek 
felé, hogy eltávolítsák munkahelyükről. […] De nemcsak az üzemekben 
vannak olyanok, akik a tervnek a végrehajtását a szocializmus építését 
akadályozzák. Megtalálhatók ezek az egyetemeken is. […] Az egyetemek 
bocsátják ki a szocializmus építésének a vezető kádereit és népi demokrá-
ciánknak nem mindegy és nem közömbös, hogy kik azok, akik az egyetem 
padjaiból kikerülve, majd a szocializmus építésében vezető szerepet fog-
nak játszani. Ezek azok a szempontok, amelyek bennünket arra vezettek, 
hogy itt ma délután ezt a Társadalmi Bíróságot összehívjuk. […] Először 
Ö. elvtárs [ti. a vádló] elmondja a vádpontokat, azután, mint a Társadal-
mi Bíróságnak az elnöke kellő bizonyítékokkal fogom alátámasztani az 
állításokat. Sajnos miután V. N. Gy. [ti. a megvádolt hallgató] nem jelent 
meg, nincs mód arra, hogy ő maga válaszoljon a feltett kérdésekre, ilyen 
formában én fogom ismertetni azokat a bizonyítékokat, amelyek alapján 
a Bíróságnak döntenie kell. Utána bárkinek joga van az ügyésznek az is-
mertetése után hozzászólni, illetve javaslatot tenni V. N. Gy. magatartásá-
val szemben. – Nagyon kérem, hogy nem csupán hozzászólások legyenek, 

21
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hanem egyúttal javaslatok is a fegyelembontó ellenségnek a megrendsza-
bályozására. [sic!]” 22

A társadalmi bírósági tárgyalás „alaphangját” a vádbeszéd adta meg. A vádló min-
dig a hallgatók közül került ki, kifejezve, hogy a vétség szankcionálására nem az 
intézmény vagy az oktatók, hanem a vádlott társai formálnak igényt. A vádbe-
széd a vétségeket egy-egy ideológiai vagy aktuálpolitikai jelszó, például a klerikális 
reakció elleni küzdelem, az ötéves terv teljesítéséért vagy épp a szövetkezetesítésért 
folytatott harc kontextusában helyezte el, kijelölve egyúttal értelmezésének 
lehetséges kereteit is:

„[A vádló] a vád ismertetése előtt először röviden ismerteti a napi po-
litikai eseményeket, kitér a most folyó békeharcra és felteszi a kérdést, 
mi az, amivel a magyar nép kezében tartja a béke megőrzésének ügyét? 
A mi népünk megbízatása a termelő munka. A béke aktív harcos védel-
me nem szavakat, hanem tetteket követel a főiskola [ti. a Pécsi Pedagó-
giai Főiskola] hallgatóitól is. Tudnunk kell azt, hogy hazánkban minden 
ember munkájára és tudására szükség van. Az i&úságot kommunista er-
kölcsre, munkára, öntudatos fegyelemre kell nevelni. Ahhoz, hogy ezeket 
a feladatokat meg lehessen oldani, kitartó, szívós munkára van szükség. 
Aki nem így végzi munkáját, az akár tudatosan, akár nem, az ellenség 
malmára hajtja a vizet, mint a mostani fegyelmi tárgyalás két vádlottja: 
E. T. és Cs. J.” 23

A vádbeszédek aktiválták a hallgatóság sajtópropagandából, ideológiai szövegekből 
építkező ismereteit és sémáit: a vádlottakat egy-egy beazonosítható ellenségtípus 
(mint például „jobboldali szociáldemokrata” vagy „kulákszármazék”) képviselője-
ként jelenítették meg. A vétség értelmezési keretének kijelölésére irányuló szándék 
különösen markánsan nyilvánult meg egy 1953-as társadalmi bírósági tárgyaláson 
elhangzott nyitóbeszédben. A vádló a vizsgacsalással és indexhamisítással vádolt, 
egyébként jó tanulmányi eredményeket felmutató hallgatónő esetében ugyanis 
arra a sztálini „tanításra” hívta fel a jelenlevők /gyelmét, mely szerint „[s]zét kell 
zúzni és el kell vetni [… azt a] rothadt elméletet […], amely szerint nem lehet kár-
tevő az, aki nem állandóan űzi a kártevést, s aki néha sikereket is mutat fel mun-
kájában”.24 A tárgyaláson ezt követően többen is ennek megfelelően értelmezték 

22 MNL OL XIX-I-5-a. 94. d. 8475–2531/1952. Jegyzőkönyv [V. N. Gy. fegyelmi tárgyalásáról], d. n.
23 MNL OL XIX-I-5-a. 94. d. 8475–0613/1952. Jegyzőkönyv [E. T. és Cs. J. fegyelmi tárgyalásáról], 
1952. június 2.
24 MNL OL XIX-I-5-a. 214. d. 874/855–K17/1953.Jegyzőkönyv [K. K. fegyelmi tárgyalásáról], 1953. 
február 24. 
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a hallgató viselkedését, sőt az elnök fel is szólította a jelenlevőket, hogy soroljanak 
mentő körülményeket a vádlott mellett. Az említett pozitívumok azonban a hall-
gató ellenséges mivoltának bizonyítékai lettek.

Ugyancsak az értelmezés határait jelölte ki a normasértő magatartás egyéni jel-
legének hangsúlyozása. A korabeli retorika a vétséget elkövető hallgatót mindig 
az „aknamunkát felismerő” vagy épp „megtévesztett, de jóhiszemű” hallgatói tö-
meggel állította szembe.25 Az egyéni jelleg nyomatékosításával a vétség az „ellen-
ség” romboló munkájának eredményeként tűnt fel, nem pedig valamely általáno-
sabb vagy rendszerszintű probléma jeleként.26 Az okok megnevezése nem lépett 
túl a vádlott jelleméből kiinduló egyéni, magatartásbeli magyarázatokon. Ennek 
megfelelően a kijelölt értelmezési keretben az adatok elhallgatása nem a felvételi 
rendszer korlátozó jellegére, a sorozatosan elbukott vizsgák és hiányzások nem az 
átirányításokból fakadó motivációhiányra, vagy épp a felsőfokú tanulmányokra 
alkalmatlanok nagyobb mértékű felvételére mutatott rá. Sokkal inkább egy-egy 
„rendbontó elem” ellenséges tevékenységeként (jobb esetben hanyagságaként) 
értelmeződött. Az egyéni normasértő és a fegyelmezett tömeg szembeállítása az 
ítéletet is erősítette: a normasértő magatartásforma elítélése azáltal vált jogossá, 
sőt igazságossá, hogy azt a többség „követelte”.27

A vádbeszéd pontosan kijelölte a közösség feladatát: ítélje el a fegyelmezetlen 
hallgatót. A tárgyalásokon ugyanis az ügy felderítése másodlagos szerepet játszott, 
ezt a fegyelmi bizottság már elvégezte. Az 1953-as fegyelmi szabályzat úgy fogal-
mazott, hogy a nyilvános tárgyaláson az eljárás vezetője „közvetlen bizonyításfelvé-
telt is foganatosíthat”.28 A lehetőség kifejezése azt mutatja, hogy az eljárásnak nem 
ez volt a célja. Ugyanerre utal a szabályzat azon kitétele, miszerint a jelenlévők 
nem intézhetnek közvetlenül kérdéseket a vádlotthoz (ezt csak egyetlen személy, 
maga az elnök tehette meg). A fegyelmi bizottságok tehát elsősorban nem azért 
rendelték el egy-egy ügy nyilvános tárgyalását, mert nem rendelkeztek elég infor-
mációval a vétség elkövetéséről, hiszen a vádlottat a zárt tárgyaláson szembesít-
hették vádlóival és a tanúkkal is. A bizottságok a vádlott „bűnösségéről” a hagyo-
mányos eljárás során már megbizonyosodtak, a tárgyalás nyilvános lefolytatását az 
tette lehetővé, hogy a vétség szankcionálása nagy plénum előtt is indokolhatónak, 
a hallgatói megnyilvánulások pedig megjósolhatónak, de legalábbis kontrollálha-
tónak tűntek. A nyilvános tárgyalás tulajdonképpen a már korábban lefolytatott 
eljárás megismétlését jelentette, csak nagyobb közönség előtt, a hagyományos 

25 Az 1952-ben született büntetőjogi ítéletek nyelvi struktúrájának szintén gyakori eleme a fegyelmezet-
len, renitens dolgozó és a fegyelmezett többség szembeállítása. (Gyekiczky 1989b: 38.)
26 Vö. Gyekiczky 1989b: 80.
27 Vö. Fleck 2001: 212.
28 FOM 85-1/1953. 164.



— 86 —

Társadalmi bíróságok a felsőoktatásban az ötvenes évek elején

fegyelmi tárgyaláshoz képest pedig elsősorban a közösség elítélő hozzászólásaiban 
rejlett a hozzáadott értéke:

„[N]agyon szeretném, ha az elvtársak hozzászólásaikban úgy néznék meg 
ezt a kérdést, hogy lássák azt, hogy B. S. [ti. a kulákszármazásának el-
hallgatásával vádolt hallgató] valótlanságokat állít […]. Ezen keresztül 
látni kell azt is, hogy az ellenség hogyan furakodik be egyetemeinkre és 
igyekszik ott romboló munkát végezni.” 29

A vád tanúi részben a vétség elkövetéséről szolgáltattak információkat, többségé-
ben azonban ún. karakter- vagy jellemtanúk szólaltak meg, akik az elkövető csalá-
di viszonyairól, egyéb ügyekben tanúsított magatartásáról szóló, az elhangzottak 
fényében átértékelt információikkal szaporították a bűnlajstromot. A hozzászólók 
másik csoportja általánosságban fogalmazta meg véleményét: „Az elhangzottak 
után V. N. Gy.-t – habár nem nagyon ismerem – én elítélem és azt mondom, hogy 
nincs köztünk a helye.” (Kiemelés tőlem – P. P.) – summázta meg/gyeléseit egy 
hallgatótárs 1952-ben.30

A vádlottnak kevés mozgástere nyílt. A Szegedi Pedagógiai Főiskola 1953-as 
nyilvános tárgyalásán például a védekezés lehetősége is megkérdőjeleződött, ami-
kor egy oktató a tagadó vádlottaknak azt a kérdést szegezte: mégis „honnan vették 
volna a vád pontjait, ha azok nem történtek volna meg”.31 A vádlott számára a 
legsikeresebb érvelési stratégia a beismerés és a megbánás volt, ezzel ugyanis alá-
támasztotta a szankcionálás szükségességét, vagyis magát az eljárást, és kinyilvání-
totta a jövőre vonatkozó együttműködési készségét. A tanulmányait elhanyagoló, 
de megjavulását ígérgető hallgató alacsonyabb súlyú fegyelmi büntetéssel (például 
ösztöndíj-megvonással) a közösség tagja maradhatott, szorgalmas tanulásával, 
azaz viselkedése megváltoztatásával pedig jó példával járhatott elöl. 

A debreceni bölcsészkar dékánja a nyilvános közösségi nyomást elsőrangú esz-
köznek tartotta a beismerés kikényszerítésére: 

„Az a hallgató, aki a fegyelmi bizottság előtt még semmi megbánást nem 
tanúsított, a társadalmi bíróság elnöke és tagjai, valamint a jelenlévő hall-
gatóság nem egy tagjának számonkérés szerű kérdései súlya alatt teljesen 
megtört és a legkomolyabb formában tett ígéretet arra nézve, hogy eddigi 

29 MNL OL XIX-I-5-a. 94. d. 8475–03118/1952. Jegyzőkönyv [B. S. fegyelmi tárgyalásáról], 1952. ok-
tóber 22. 
30 MNL OL XIX-I-5-a. 94. d. 8475–2531/1952. Jegyzőkönyv [V. N. Gy. fegyelmi tárgyalásáról], d. n.
31 SZTE SZL SZPF 847–13/2/1953. Jegyzőkönyv [T. M. és B. K. fegyelmi tárgyalásáról], 1953. április 6. 
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magatartását felszámolja és a jövőben szocialista egyetemi hallgatóhoz 
méltóan fog viselkedni.”32 

A vétségét elismerő és megbánó hallgató – hiszen maga is közreműködött a kívánt 
nevelési cél elérésében – valamivel kedvezőbb megítélésben és csekélyebb bünte-
tésben reménykedhetett, mint azok, akik például „származásukat” igazoló okmá-
nyokkal igyekeztek cáfolni a vádakat vagy egyes kijelentéseik, cselekedeteik kap-
csán hosszas magyarázkodásba bocsátkoztak. Ők kizárásukat kockáztatták, hiszen 
a hivatalos retorika szerint „megátalkodottságukkal” csak megerősítették ellenségi 
mivoltukat.33 Míg a nyilvános tárgyalásokat levezénylő bizottság a DISZ-szel és a 
pártszervezettel együttműködve igyekezett gondosan előkészíteni az egyes ügyek 
megtárgyalását, a szegedi természettudományi kari bizottság elnöke 1951-ben ki-
fejezetten zokon vette, hogy a tanulmányi hanyagsággal vádolt hallgató maga is 
megpróbált felkészülni: „Megtudta valahonnan [ti. a vádlott], hogy ellene lesz a 
társadalmi bíróság és meg akarta tudni még a vádakat is, hogy védőket hozhasson 
magának. Erre azonban itt nincs szükség.”34

A nyilvános tárgyalások nevelő hatása akkor sem „veszett el”, ha a vádlott nem 
jelent meg – a tárgyalást ugyanis nélküle is megtartották. Ekkor a vádlók azzal 
érveltek, hogy az illető azért maradt távol, mert maga is tisztában van védhetetlen 
helyzetével: „[A vádló:] A vádlott nem jelent meg. […] Ezzel gyávaságot árult el. 
Rájött arra, hogy a hazudozást nem lehet tovább folytatni. De ugyanakkor nem is 
volt meg benne a bátorság arra, hogy itt nyíltan szembeálljon a Társadalmi Bíróság 
kérdéseivel.”35

A tárgyalás végén szavazásra kerülhetett sor, de gyakoribb volt, hogy az eljárás 
vezetője – összegezve az elhangzottakat – egyszerűen csak „eredményt hirdetett”, 
s javaslatot tett a büntetésre. Ez lehetett írásbeli megrovás, ösztöndíjmegvonás, az 
intézményből való kitiltás, vagy javaslat az ország összes felsőoktatási intézményé-
ből való kizárásra. A döntést követően egy-egy hallgató vagy a bizottság elnöke a 
közösség jövőbeli magatartására tekintettel is levonta az eset konzekvenciáit:

32 PTE EL VIII.205.b. 45. d. 855–0637/1952. III. tájékoztató a tudományegyetemek és főiskolák II. félévi 
tanulmányi és fegyelmi helyzetéről, 1952. június 16. A nyílt, közösségi nyomás nevelő célzatú alkalma-
zása a makarenkói pedagógiának is része volt. A „robbantás módszere” szerint a „kirívó, nehéz jellem” 
formálása nem hosszabb időn keresztül zajló „evolúciós folyamat”, hanem egy „kellő pillanatban történő 
erős hatás”, mint például a nyilvános számonkérés, mely egy percről a másikra megváltoztathatja az 
egyén „egész beállítottságát”. (Makarenko 1949: 208.; vö. Borbély–Durkó 1957: 108–110.)
33 Pl. MNL OL XIX-I-5-a. 214. d. 847/855–D4/2. Jegyzőkönyv [D. M. fegyelmi tárgyalásáról], 1953. 
március 31.
34 MNL OL XIX-I-5-a. 342. d. 847/855–L19/1955. Jegyzőkönyv [L. K. és H. M. társadalmi bírósági 
tárgyalásáról], 1951. március 10.
35 MNL OL XIX-I-5-a. 94. d. 8475–2531/1952. Jegyzőkönyv [V. N. Gy. fegyelmi tárgyalásáról], d. n. 
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„[Hallgató:] Legyen tanulság ez mindenki számára. Mi, akik jelen voltunk 
ezen az ülésen vigyük szerteszéjjel, tudja meg mindenki, hogy a mi egye-
temünkön a szocialista embertípus felé igyekszünk. Bizonyítsuk be, hogy 
van kollektíva és ennek a kollektívának van ereje, tud határozatot hozni 
és tud ítélni is, ha kell. Az ellenség szokásos módon jön majd azzal, hogy 
kulák csemete bekerült az egyetemre és kinyírták szegény gyereket. Ezt a 
hangot nekünk kell leszerelni.

[…]
[Elnök:] Mindazok a bizonyítékok, amelyeknek alapján a Társadalmi Bí-
róság határozatát meghozta, a napnál fényesebben bizonyítják azt, hogy 
[a vádlott] egész magatartásával teljes mértékben rászolgált arra, hogy 
eltávolítsák az egyetemről és az ő személyével kapcsolatban semmi sajnál-
kozásnak nincs helye.”36

A különvélemények artikulálásának lehetőségei 

A társadalom jogszolgáltatásba való bevonása, amellett, hogy elvben növeli a dön-
tés legitimitását, a hatalom számára veszélyeket is rejt: a közhangulat a vádlott 
pártjára állhat, a vele szembeni szolidaritás pedig a rendszerrel való szembenállást 
is kifejezheti.37 A tárgyalások előkészítésével és az ügyek előválogatásával a fegyel-
mi bizottságok azonban csak kiszámítható(nak vélt) kockázatot vállaltak, mérle-
gelték például a normasértő személyét és kapcsolatait is. Ennek köszönhetően a 
vádlottak gyakran a közösségbe kevésbé beilleszkedett, népszerűtlenebb, így cse-
kélyebb érdekérvényesítési lehetőségekkel bíró hallgatók közül kerültek ki.38 Mivel 
a hallgatói megnyilvánulásokat kontrollálhatónak vélték, a tárgyalásokon nemcsak 
az egyetértés kifejezését, hanem az értelmezési kerettől eltérő véleménynyilvání-
tást is ösztönözték, annak érdekében, hogy a „helytelen” nézetek felismerhetővé 
és cáfolhatóvá váljanak. „Vigyázni kell arra, hogy a problémákat nem nyomhatjuk 
el.” – fogalmazott a tanulmányi osztály vezetője egy nyilvános tárgyaláson 1953-
ban az ELTE bölcsészkarán – „Helyes, ha felvetik a hallgatók a kényes kérdéseket 
is, mert nincs olyan kérdés, melyet meg ne tudnánk válaszolni.”39 Az osztályvezető 

36 MNL OL XIX-I-5-a. 94. d. 8475–2531/1952. Jegyzőkönyv [V. N. Gy. fegyelmi tárgyalásáról], d. n. 
37 Foucault 1990: 83; Fleck 2001: 194.
38 Pl. MNL OL XIX-I-5-a. 94. d. 8475–12106/1952. Jegyzőkönyv [K. I. fegyelmi tárgyalásáról], 1952. 
október 1. Az Egri Pedagógiai Főiskola egy kulákszármazásának elhallgatásával vádolt hallgatójának 
elhúzódó – nyilvánosan nem tárgyalt – kizárását például 1951-ben azzal indokolta a minisztérium-
nak, hogy a hallgatót „[t]ársai rokonszenvvel kísérték és ezért előbb az i(úsági Pártszervezet és a DISZ 
segítségül hívásával le kellett választanunk róla szaktársai rokonszenvét.” (MNL OL XIX-I-5-a. 126. d. 
847/8551–5/1954. G. M. kizárása, 1951. november 5.)
39 MNL OL XIX-I-5-a. 213. d. F847/855–B27/1953. Jegyzőkönyv [B. J. fegyelmi tárgyalásáról], 1953. 
április 17. 
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megjegyzése a problémák felszínre hozásának egyik legjelentősebb korabeli ne-
hézségére, tudniillik a hallgatói nézetek megismerhetőségének kérdésére is utal. 
Az egyetemeken tanulók politikai-világnézeti beállítottságáról szóló jelentések 
többsége ugyanis passzivitásukban látta „az ellenséges elemek leleplezésének és fel-
számolásának legnagyobb akadályát”:40 

„Pártszervezeteink igen sok esetben a kritikai megjegyzéseket, esetleg téves 
nézeteket, öntudatlanságot azonosítják az ellenséggel és imperialista bé-
rencnek, ellenségnek minősítik, aki elégedetlenségének, vagy öntudatlan-
ságának ad kifejezést. Ezért a hallgatók többsége nem nyilatkozik meg, 
viszont nem is szabadul meg politikailag helytelen nézeteitől. A hallgatók 
jó része megtanul marxista módon beszélni, de nem fejlődik politikailag 
aktív, Pártunkat az ellenség ellen tevékenyen támogató, harcos, kommu-
nista haza%vá.” (Kiemelések tőlem – P. P.)41

A hallgatók passzivitása, azaz a nyilvános véleményformálás hiánya, megnehezí-
tette a „helytelen” nézetek felismerését, illetve a megrögzött – eltávolítandó – el-
lenségek és a képzetlen – átnevelendő – ingadozók azonosítását. Ezért a társadal-
mi bírósági tárgyalásokon olyan kommunikációs szituációt igyekeztek teremteni, 
ahol egy-egy kirívó vétség kapcsán a tervezett ítéletet támogatók mellett az azt 
ellenzők is megnyilvánulhattak, vagyis lelepleződhettek és megkaphatták a helyes 
útmutatást. 

A társadalmi bírósági tárgyalások dokumentációiban azonosítható különvéle-
mények között is feltűnő, hogy a pellengérre állított hallgatót pártoló hozzászólók 
sem próbálták meg felmenteni a vádlottat, inkább az enyhítő körülményeket, töb-
bek között a hallgató nehéz anyagi vagy családi körülményeit, illetve szorgalmas 
munkáját és pozitív tulajdonságait hangsúlyozták. Az ilyen hozzászólások azon-
ban ritkán változtattak a vétség megítélésén, legfeljebb a büntetést mérsékelték. 
Sőt, az enyhítő körülmények olykor ellentétes hatást értek el: ahelyett, hogy jobb 
színben tüntették volna fel a vádlottat, inkább a jó munkájával magát leplező el-
lenség tézisét támasztották alá. A Pécsi Pedagógiai Főiskola egy 1952-es tárgyalá-
sán elhangzott oktatói reakcióban a jó tulajdonságok egyenesen súlyosbító körül-
ménnyé váltak: 

„[Az enyhítő körülményeket soroló hozzászólások] mintegy el akarják 
kendőzni azokat a hibákat, melyeket a bizottság elé állított hallgatók va-
lóban elkövettek […]. Kétségtelen az, hogy a fegyelmi bizottság elé állított 

40 MNL OL M-KS 276–86/78. Jelentés az egyetemi pártszervezetek munkájáról, 1951. május 31.
41 MNL OL M-KS 276–86/78. Jelentés az egyetemi pártszervezetek munkájáról, 1951. május 31.
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hallgatók mindegyikének megvan a maga jó tulajdonsága is, nem szabad 
azonban elfelejteni, hogy ezek a jótulajdonságok, pl. a jó képesség, épp 
azok, melyeket a fegyelmi bizottság elé állított hallgatók nem használtak 
ki, már pedig nem kétséges, hogy aki képességeit parlagon heverni hagyja, 
vét a szocializmus építése ellen.”42 

Egyes hozzászólók a vétség súlyának relativizálásával igyekeztek enyhíteni a vád-
lott helyzetén, mondván, ilyeneket – mint például a többszöri bukás, vagy a hosszas 
éjszakai kimaradás – mások is elkövetnek. „Hogy az egyén magatartása milyen, az 
nagymértékben függ a közösségtől. Olyan társadalomban, ahol mindenki lop, ott 
a lopás nem bűn.” – reagált Berkes Jenő, a Szegedi Pedagógiai Főiskola egyik ad-
junktusa, egy 1953-as esetben. Az említett ügyben két hallgatónőt – többek között 
– ellenséges politikai megnyilvánulással vádoltak meg azért, mert panaszkod-
tak a menzakosztra, ám a tárgyaláson kiderült, hogy a hallgatók döntő többsége 
szintén elégedetlen az étellel.43 Különösen szerencsétlen következményekkel járt 
azonban, ha a vádlott hozott fel hasonló érveket. Ha ugyanis nem tudta vagy nem 
akarta megnevezni a többieket, akkor cinkostársai védelmezőjeként tűnt fel, ha 
pedig megnevezte őket, de nem tudta bizonyítani állítását, rágalmazóvá vált.

A tárgyalások többségében a fegyelmi bizottságok az elhangzottak alapján 
hozták meg döntésüket, de az is előfordult, hogy a jelenlévő oktatók és hallga-
tók nyílt szavazással foglaltak állást a bizottság javaslata mellett, vagy ellene. A 
jegyzőkönyvek gyakran az ellenszavazatokról is tudósítanak, sőt, a javaslatot el-
utasítókat – összhangban a már korábban említett téves nézetek megcáfolásának 
igényével – olykor fel is kérték álláspontjuk indoklására. Az érvelések elutasítása 
ugyanis a véleménynyilvánítók hiányos ideológiai felkészültségére és helytelen né-
zeteire irányíthatta a *gyelmet, így a hozzászólók szintén bírálatok kereszttüzébe 
kerülhettek.44 Ezért is nem véletlen, hogy a vádlott pozitív tulajdonságait soroló 
hozzászólások egy része önvédelmi kitételekkel is kiegészült, és akár súlyosbító 
körülménnyé is válhatott. Így például a szorgalmat, segítőkészséget említő hozzá-
szólások egy része a vádlott közvetlen környezetének éberségét érő kritikát pró-
bálta elhárítani, mondván a fegyelemsértés minden előzmény nélkül történt, őket 
is megtéveszthették, így nem tehetők felelőssé azért, hogy korábban nem vették 

42 MNL OL XIX-I-5-a. 94. d. 8475–0358/1952. Jegyzőkönyv [B. M., G. M., I. M., K. M. és O. I. fegyelmi 
tárgyalásáról], 1952. április 24. 
43 SZTE SZL SZPF 847–13/2/1953. [Berkes Jenő utólagos megjegyzése T. M. és B. K. fegyelmi ügyét 
tárgyaló társadalmi bírósági ülés jegyzőkönyvéhez], 1953. április 8. Az adjunktus utóbb többször is 
magyarázkodásra kényszerült, hogy mondatával „természetesen” a kapitalista társadalomra gondolt.
44 Pl. MNL OL XIX-I-5-a. 214. d. 847/855–D4/2. Jegyzőkönyv [D. M. fegyelmi tárgyalásáról], 1953. 
március 31.
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észre a befurakodott ellenséget.45 A vétséget relativizáló érvelés pedig rendszerint 
általánosságban hangzott el, vélhetően senki nem kívánta saját, a vádlottéhoz ha-
sonló magatartására felhívni a bíróság &gyelmét.

A hivatalos értelmezési kerettől eltérő álláspont megfogalmazásának veszélyei 
különösen indokolttá teszik a véleménynyilvánítás passzív formáinak vizsgálatát. 
Miközben a jegyzőkönyvekben számos elítélő hozzászólást olvashatunk, egy-egy 
esetben az is kiderül, hogy a hozzászólók többsége nem ismerte a vádlottat, míg 
azok, akik igen – például csoporttársai – nem tudtak, vagy nem akartak állást 
foglalni.46 A szegedi főiskolai esetben, a már idézett Berkes Jenő a vádlottak cso-
porttársainak hallgatása és az általános jellegű hozzászólások túltengése kapcsán 
arra is utalt, hogy utóbbiak inkább a tárgyalás lebonyolítóinak, semmint a hoz-
zászólóknak a véleményét tükrözik: „Akik hozzászóltak, azok nem ismerik őket 
[ti. a vádlottakat], úgy festett az egész, mintha előre elkészített hozzászólások lettek 
volna.”47

E tárgyalás dokumentációja a passzív véleménynyilvánítás egy további formá-
jára is rámutat. A szegedi hallgatónők tárgyalásán a főiskola körülbelül 250 hall-
gatója és oktatója vett részt. A jegyzőkönyv szerint a bizottság kizárási javaslatával 
szemben 15 ellenszavazat született. Ez alapján arra következtethetnénk, hogy a 
hallgatókból és oktatókból álló csoport döntő többsége úgy döntött, hogy szava-
zatával a javaslattal való egyetértését fejezi ki. Berkes Jenőnek a jegyzőkönyvhöz 
írt utólagos kiegészítése azonban az események másfajta olvasatát adja. Szerinte 
ugyanis a javaslat elfogadását a „jelenlevő tömeg felénél jóval kevesebben” helyesel-
ték, majd ezt követően a bíróság elnöke ezek leszámolása nélkül tette fel a kérdést, 
hogy kik nem támogatják a kizárást. Berkes is egyetértett azzal, hogy 15 ellensza-
vazat született, ez azonban – ha elfogadjuk állítását – azt jelenti, hogy a jelenlevők 
többsége nem szavazott sehogy, vagyis tartózkodott, ám ennek nyomát a jegyző-
könyvben nem találjuk.48 

A szavazástól való tartózkodás elvben azt fejezi ki, hogy a tartózkodó nem tud, 
vagy nem akar véleményt nyilvánítani. Eörsi István visszaemlékezésében e maga-
tartásformát a javaslatnak, illetve magának a procedúrának az elutasításával hozta 

45 MNL OL XIX-I-5-a. 94. d. 8475–03118/1952. Jegyzőkönyv [B. S. fegyelmi ügyében], 1952. október 
22. Egyes esetekben ugyanez motiválhatta azokat a kijelentéseket is, melyek szerint a tanulócsoport 
nem is ismerte igazán a zárkózott vádlottat.
46 „A fegyelmi tárgyalásra meghívtuk D. M. tanulócsoportját is. A fegyelmi tárgyaláson a tanulócsoport 
egy-két fejlettebb emberen kívül általában passzívan vettek részt a csoport tagjai.” (MNL OL XIX-I-5-a. 
214. d. 847/855–D4/2. [Kékes Andor, az ELTE BTK tanulmányi osztály-vezetőjének feljegyzése D. M. 
fegyelmi ügyében], 1953. április 15.)
47 SZTE SZL SZPF 847–13/2/1953. [Berkes Jenő utólagos megjegyzése T. M. és B. K. fegyelmi ügyét 
tárgyaló társadalmi bírósági ülés jegyzőkönyvéhez], 1953. április 8. 
48 SZTE SZL SZPF 847–13/2/1953. Jegyzőkönyv [T. M. és B. K. fegyelmi tárgyalásáról], 1953. április 
6.; [Berkes Jenő utólagos megjegyzése T. M. és B. K. fegyelmi ügyét tárgyaló társadalmi bírósági ülés 
jegyzőkönyvéhez], 1953. április 8.
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kapcsolatba. 1953 tavaszán, az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarán 
egy kulákszármazásának elhallgatásával vádolt társuk kizárására szólították fel a 
negyedéves magyar szakos hallgatókat, köztük Eörsit, aki több évtizeddel később 
így idézte fel az esetet: 

„Haladéktalanul meg kellett szavaznunk, hogy az évfolyam követeli a 
lány eltávolítását. A kezek a magasba röppentek. Döbbenten éreztem, 
hogy nem bírom, az ellenpróbánál pedig, hogy nem merem az enyémet 
felemelni. Végül tartózkodtam, másod- vagy harmadmagammal, ha jól 
emlékszem rá. A kicsapásra szavazók többsége nyilván azt gondolta, talán 
joggal, hogy egy József Attila-díjas kommunista költő még ezt is megen-
gedheti magának. Bennem viszont a büszkeség szégyennel vegyült, amiért 
bátorságomból csak a tartózkodásra futotta. […] Mindez a Sztálin ha-
lála körüli időben zajlott le, nem tudom már, hogy előtte-e vagy utána, 
mindenesetre én még Sztálin-hívő voltam akkoriban. De azt már éreztem, 
hogy kannibáli a rítus, amelyben részt kellett vennem.”49 

Az 1951 tavaszán másodmagával társadalmi bíróság elé került Szenczi László ese-
tében a szavazás megtagadása – a felmentést eleve kizáró kérdésfeltevés miatt – 
egyértelműen a vádlottak melletti állásfoglalást jelentett. Szenczi és társa levélben 
)gyelmeztették egy társadalmi bíróság elé idézett barátjukat, hogy ne jelenjen meg 
a tárgyaláson, mert – amellett, hogy az ország összes egyeteméről és főiskolájáról 
ki akarják zárni – „tettleg is bántalmazni akarják”.50 A barát azonban megjelent, 
és a levelet is bemutatva bizonygatta, hogy nincs rejtegetnivalója. Így, napokkal 
később a levélírók is társadalmi bíróság elé kerültek: „Mindkettőnket árulással vá-
doltak és arra kérték a hallgatókat, kézfeltartással szavazzanak a kizárásunk, vagy 
az ösztöndíjunk megvonásáról.” – emlékezett vissza Szenczi 2006-ban – „A hallga-
tók azonban egyöntetűen karba tett kezekkel jelezték, hogy nem értenek egyet egyik 
javaslattal sem.”51

Valószínűleg nem véletlen, hogy a hallgatók passzivitására, illetve tartózkodásá-
ra utaló megjegyzésekkel a fegyelmi jegyzőkönyvekben nem, legfeljebb a tárgya-
lást értékelő, kísérő dokumentumokban találkozhatunk. A hallgatást ugyanis – a 
különvéleményekkel szemben – nem lehetett cáfolni, viszont rontotta a normasér-
tést elítélő többség idealizált képét.

•

49 Eörsi 2001: 81–82.
50 Szenczi 2006.
51 Szenczi 2006.
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A társadalmi bírósági tárgyalásokon a szankciórendszer közvetlen működtetésébe 
is bevonni kívánt oktatók és hallgatók számára a pártállam fegyelmezési mecha-
nizmusai működésük közben váltak láthatóvá. Az alaptalan, és gyakran arány-
talan büntetéseket, valamint a hozzájuk kapcsolt kizárólagos érvényű ideológiai 
érveléseket a résztvevők egy része minden bizonnyal álságosnak érzékelhette. Ha 
azonban nem akartak maguk is kritikák kereszttüzébe, vagy akár egy következő 
tárgyaláson a vádlottak padjára kerülni, a hivatalos értelmezési kerettől eltérő vé-
leményük kifejezésére elsősorban passzív eszközökkel élhettek. Ezeknek a külön-
véleményeknek a nyomai több tárgyalás dokumentációjában is fellelhetők, s arra 
utalnak, hogy a propagandisztikus ábrázolásokkal szemben a társadalmi bírósá-
gi tárgyalás kevésbé a vétséget elítélő közösség önszabályozó intézménye, mint 
inkább a vélemények homogenizálását – több-kevesebb sikerrel – célzó nevelési 
színtér volt.
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