
HORVATHPAL Művelődési jogok
Adalékok a tudományszabadság ügyéhez

A szerző jogász, a tudo
mányok doktora. A PPKE

JÁK Jogtörténeti Tanszék
tanára.

Az 1848·as
keretjogszabály

Szerves fejlődésünk útjait keresve általánosan elfogadott véle
mény ma is, hogya tudomány szabadsága záloga lehet az előreha

ladásnak, a történelmi lemaradások leküzdésének. Nem vitás te
hát, hogya szabadságjogok triásza (a politikai, a gazdasági, illetve
tudomány szabadsága) csak együtt és elszakíthatatlanul szolgál
hat eszközül a modern társadalom megteremtésének. Ennek az
egységnek a kialakulásához vezető utak és módozatok összetettsé
ge nyilvánvaló, a különböző kényszerpályákat, terelőutakat meg
járt modern társadalmak mégis érthető módon éppen a kitörési
pontokat keresve vonzódnak a felidézett hármas egységben impli
cite benne rejlő lehetőségekhez. Érthető, hisz nemzedékek mentek
el anélkül, hogy a modern társadalom szerves fejlődésének a gyü
mölcseit elvárható eredményességgel felhasználhatták volna. In
nen fakad ma a kulturális jogok, illetve a tudomány szabadságá
nak a helyreállításához tapadó felfokozott várakozás és az a lázas
igyekezet, hogya történelmi előképek, a létező társadalmi tapasz
talatok számbavétele nyomán jussunk közelebb az oly sokszor el
szalasztott lehetőségekhez.

Ilyen értelemben a tudományos élet levegőjét szaturálja ná
lunk is az ismert porosz-német eredetű Lehrfreiheit-System (a
tanszabadság) helyreállításában benne rejlő lehetőség, a tudo
mányszabadság valóban maradéktalan megvalósulása (legalább
az universitas falain belül).

Ismert ma már, hogy nálunk a polgárság politikai, illetve gaz
dasági felszabadítása is megkésett történelmi folyamatként je
lentkezett. Nem véletlen tehát, hogy a mi késleltetett polgári át
alakulásunk után még nem kis időnek kellett eltelnie, hogya
kulturális jogok intézményesüljenek. Pedig hazánkban már az
1848/49-es átalakulás meghozta e téren az áttörést, amidőn az
utolsó rendi országgyűlés legiszlálta azt a porosz-német, osztrák
mintákból átplántált eszmerendszert, amely most már modellt
képezhetett szélesebb értelemben is a kulturális jogok, illetve a
tudomány felszabadításának legalizálására. Eleink a libertas
Magna Chartájaként (Vécsey Tamás) tekintettek ilyen értelemben
az 1848. évi 19. tc.-ben foglalt tanszabadságra, amely - lakoni
kus keretnormatívákkal bár - megadta az indítást a kulturális
jogok kiépítésére. Sőt, e téren talán azt is joggal mondhatnánk,
hogya hazai reformjogalkotás már ekkor a társadalmi haladás él
vonalába került a kulturális jogok alapozásában. Csak a külső té
nyezők, illetve a nemzeti függetlenségi harc elbukása tette átrne-
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A 19. század
második fele

Fokozatos, megkésett
legiszláció

netileg lehetetlenné a szerves jogfejlődést e téren. Valójában azon
ban a győztes ellenforradalom szellemi irányítói sem térhettek ki
most már a tudomány szabadságának az intézményesítése elől.

Az úgynevezett osztrák-magyar Lehrfreiheit-System történel
mi vizsgálata tette érthetővé számunkra, hogy az Eötvös József
nevével fémjelzett 1848. évi 19. tc. valóban nem múlt el nyomta
lanul. A Leo Thun-Hohenstein báró, birodalmi vallás- és közok
tatásügyi miniszter által behozott (oktrojált) tanügyi reformok is
jellegükben azonos töröl fakadtak, Eötvös második minisztersé
ge, illetve Trefort egész életműve pedig elszakíthatatlanul vissza
nyúlt a 48-as keretjogszabály adta lehetőségekhez. A bonyolult
történelmi helyzetben persze egyfajta sajátos. [anusz-arcú ma
gyar tanszabadság kiépítésére kerülhetett csak sor, és ez egyben
a kulturális jogok kiterjedésének a lehetőségeit is behatárolta. Ta
láló tehát a gondolat, hogy megannyi súlyos megpróbáltatás el
lenére valóban azon népek körébe soroltunk be, amelyek a mo
dern állam és jogrendszerek alapozásával egyidejűleg megismer
kedhettek a kulturális jogokkal, illetve - bár gyötrelmes útkere
sések árán - közel másfél évszázada részesei lehettek az idevá
gó reformtörekvéseknek.

A megkésett polgári átalakulásunk korától datáljuk ugyanis
azokat a reális történelmi lehetőségeket, amelyek a kulturális jo
gok megalapozásának cselekvő részeseivé tehettek volna ben
nünket. Tehát valóban azok közé a nemzetek közé soroltunk be,
amelyek már vagy két évszázada a "jövő zenéjének a partitúra
jába is betekinthettek", illetve nagy ritkán bár, de a "droits de
l'homme" alapintézményeinek a gazdagításában is részt vehet
tek. A .Déclaration des droits de l'homme et du citoyen" szüle
tésének a 200 éves évfordulóját megidézve joggal mondtuk te
hát, hogy már a késleltetett polgári átalakulás szélesebb konti
nentális régiójával (tehát a szomszédnépekkel) egyetemben ré
szesei voltunk és vagyunk a kulturális jogok kiépítését célzó
progresszív törekvéseknek.

A kulturális jogok, illetve a tudomány szabadságának az in
tézményesítéséről van itt szó, amely mint ismeretes, csak a pol
gári átalakulások harmadik (megkésett) történelmi szakaszában
válhatott valósággá. Ráadásul az aposztrofált történelmi helyzet
ből természetszerűen folyt (és folyik), hogy az idevágó legisz
láció szinte kivétel nélkül a fokozatosság, illetve a megtorpaná
sokkal tarkított reformjogalkotás útján realizáltatott. Nincs tehát
semmi különös abban, hogy az Ember és Polgár Jogainak Dekla
rációját követő évszázadban bontogatja csak a szárnyait az a po
rosz-német, osztrák-magyar mintákba burkolt eszmerendszer,
amely valóban egyfajta modellt képezett a kulturális jogok, illet
ve a tudomány szabadságának meghonosításához. Íme, innen fa
kad, hogya térségben zajló kései forradalmak sem tagadták meg
a kulturális jogok történelemformáló szerepét. Sőt a nevelésügy
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A politikai. gazdasági
és kulturális jogok

egysége

egyfajta sajátos missziós szerepéhez is minálunk közel két évszá
zados várakozások tapadnak.

Távolról sem vált teljessé ezáltal persze az emberi jogok kata
lógusa, és még kevésbé e jogok megvalósulása, az előrelépés

azonban elvitathatatlan maradt. Az emberi jogok triásza ezzel
vált teljessé a modern társadalmakban. Nem véletlen tehát, hogy
az idevágó természetes emberi elvárások az állampolgári (politi
kai), a gazdasági-szociális, illetve a kulturális jogok szerves egy
ségeként tekintenek ma már az emberi jogok ügyére. Sőt, a hár
mas egység kialakulása előfeltétele volt az Emberi Jogok Nem
zetközi Törvényének. Témánkat tekintve pedig ez utóbbi hat ma
igencsak kreatív módon a nevelésügy, illetve a kulturális jogok
kiteljesedésére. Fel kell idéznünk tehát az Egyesült Nemzetek is
mert 213. számú határozatában foglalt ajánlásokat (az Emberi Jo
gok Egyetemes Nyilatkozatát), illetve az ennek nyomán megszü
lető egyezségokmányok rendelkező szakaszait, amelyek ma már
kogens jogtételeivé lettek a felgyorsult reformjogalkotásnak.

Kötelmeink az Emberi Jogok Nemzetközi Töroénye alapján

A törvény elfogadása
utáni kötelezettségek

A világszervezet (az ENSZ) alapozását képező kútfőkhöz tapad az
a törekvés, amely végül is az Emberi Jogok Nemzetközi Törvényé
nek az elfogadásához (1966) vezetett. Az is nyilvánvaló, hogy ez a
törekvés már a magyar államiság és jogrend újjászületése idején
(az első koalíciós korban) közvetlen hatást gyakorolt a hazai közál
lapotok miként történő alakítására. Még inkább így van ez termé
szetszerűen az egyezségokmányok becikkelyezése után, amely 
mint ismeretes - számunkra teljessé lett azáltal, hogy immár az
úgynevezett Fakultatív Jegyzőkönyv rendelkezéseit is elfogadtuk
(1988). Nyilvánvaló tehát, hogy a kulturális jogok kiteljesedését cél
zó mindenfajta törekvés ma már szervesen összefonódik az Emberi
Jogok Nemzetközi Törvényében megfogalmazott elvárásokkal.

Elvitathatatlan, hogy az Emberi Jogok Nemzetközi Törvénye
a nevelésügy, illetve a kulturális jogok vonatkozásában is a meg
valósulás feltételeire helyezte át a hangsúlyokat. Az egyezségok
mányokat becikkelyező államoknak tehát nem pusztán morális
kötelezettsége, hogya különbözö szabadságjogok az adott ál
lamhatalom keretei között jogilag is garantáltassanak. Ebből fa
kad nyilván az a felgyorsult legiszlációs munka, amely hazánk
ban is követi az egyezségokmányok elfogadását, mert a Nemzet
közi Törvényt elfogadó államok ily módon vállal ták magukra az
úgynevezett "állampolgári (politikai), a gazdasági-szociális, illet
ve az úgynevezett kulturális jogok" törvényes szabályozását.
Nemcsak az adott jogok meghonosítását szolgáló legiszlációt je
lenti ez, hanem azt a kötelezettséget, hogy minden idevágó "em
beri megaláztatást, önkényt és jogfosztást" a törvény erejével
kell elhárítani. A felgyorsult társadalmi-gazdasági átalakulások
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Új szemléletmód
követelménye

'Lásd a Polgári és
Politikai Jogok

Egyezségokrnánya,
18. c.

A kulturális jogok
kiterjesztése

jogilag rendezett feltételeinek megteremtésével egyidejűleg tehát
le nem becsülhető erőfeszítésekreköteleztük el magunkat a kul
turális jogok, illetve a tudomány szabadságának a legiszlálá
sában. Egyáltalán, a kulturális jogok alapját képező modern al
só-, közép- és felsőfokú nevelési rendszer megteremtését feltéte
lezik az egyezségokmányok, hogy az állampolgár tudatában le
gyen elidegeníthetetlen jogainak és szabadságának. Erről szólt
már az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (1948), mondván,
a cél Ile jogok és szabadságjogok tiszteletben tartása ... " hazai és
nemzetközi jogi normatívák útján. Az Egyetemes Nyilatkozat 26.
cikkelye pedig a nevelés ügyét eleve összekapcsolta a kulturális
jogok megvalósulásával, amely nem öncél, hisz a "nevelésnek
elő kell segítenie a nemzetek, valamint az összes faji és vallási
csoportok közötti megértést".

Uj szemléletet követelnek az egyezségokmányok a kultúra és
a tudomány szabadságát csorbító akadályok elhárításában. Mi
ként már az Egyetemes Nyilatkozat is mondja, a hatályos jognak
garantálni kell, hogy "senki ne szenvedjen zaklatást" véleménye
(meggyőződése) kifejezésre juttatásáért, illetve vallási hova tar
tozandósága miatt. Ezt a komplex szabadságigényt pedig csak
a törvényben megállapított korlátozásoknak (közbiztonság, köz
egészség, közerkölcs), illetve "mások alapvető jogai és szabadsá
gai védelmének" lehet alárendelni.' Igencsak munkaigényes
legiszlációs munkát követel nyilván a Polgári és Politikai Jogok
Egyezségokmánya akkor is, amidőn az ettől való eltérés rende
zettségére utal. Csak a "nemzet létét" fenyegető veszedelem és a
"hivatalosan kihirdetett szükségállapot" idején lehet jogalapja
ugyanis a vállalt kötelezettségektől történő eltérésnek.

Nemzeti nevelésügyünk permanens vajúdásában is iránymu
tató lehet tehát, hogy olyan feltételek létrehozására köteleztük el
magunkat, amelyek révén mindenki élvezheti a gazdaságí-szocí
ális jogokkal mindenben egyenlő értékű kulturális jogokat. Ezért
kell minden személyt képessé tenni a kultúra és a tudomány
megőrzését, fejlesztését és terjesztését biztosító intézkedésekre is.
Nem puszta óhaj tehát a tudományos kutató és alkotó tevékeny
séghez nélkülözhetetlen szabadság legiszlálása, illetve a tudo
mány és a kultúra területén történő nemzetközi együttműködés

feltételeinek a biztosítása. Végezetül az úgynevezett Fakultatív
Jegyzőkönyv rendelkezéseinek az elfogadása (becikkelyezése) által
sajátos kötelmeket vállal tunk olyan törvényhozási, illetve törvény
kezési gyakorlat irányában, amelyek az Emberi Jogok Nemzetközi
Törvényében rögzítettek megvalósítását garantálják. A végrehajtás
felügyeletének a garantálását hordozzák ezek a kötelmek, mond
ván, hogy a csatlakozó államoknak az Emberi Jogok Egyetemes
Nyilatkozata, illetve az egyezségokmányok rendelkezéseivel össz
hangban alkotmányos és más törvényhozási garanciákat kell ki
építeniük az emberi jogok védelme érdekében.
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Modem értelemben
vett tudomány- és

tanszabadság

Összegezve azt látjuk tehát, hogy az Emberi Jogok Nemzetkö
zi Törvénye ma egyfajta sajátos ősforrása a kulturális jogok ki
építését célzó reformjogalkotásnak. Az emberi jogok kiteljesedé
sének a reményét ébreszti ez a törekvés, és ez is fokozza felelős

ségünket a jogalkotási garanciák hézagmentes feltérképezésében.
A megélt társadalmi tapasztalatok felidézésével ezt a célt kíván
tuk szolgálni. Vagyis egyfajta sajátos ösztönzés mindez szá
munkra, hogy valóban a kultúrhistória révén jövőt formáló kon
zekvenciákhoz jussunk el. Mert jogos várakozással tekintenek
ránk például az új oktatási reformok, az egyetemi törvény, az in
tézményi autonómia és sok más kérdés kapcsán. Megcsalatott és
ismét várakozásokkal telt nemzedékek kérdezik, hogy lesz-e
végre modern értelemben vett tudomány- illetve tanszabadság,
lehet-e egyáltalán a modern világ feltételei közt egyetemi auto
nómia, valóban jövőt formáló habilitáció. Még a tárgyi feltételek
irdatlanul nehéz problémáit viselők is kérdően tekintenek ma a
kultúrhistória által feltárható társadalmi tapasztalatokra. Van-e
visszatérés ilyen értelemben az autonóm egyetemi szabadság
hoz, az alapítványi javakra épülő önállósághoz, egészen az egye
temi tulajdonlás által megteremthető autonóm szabadsághoz?
Nem sorolom tovább a venia legendihez, a tanár, illetve a tan
szabad választásához, a diploma ekvivalenciájának biztosítasa
hoz, a nézetek és a tudományos eredmények szabad áramlásá
hoz, az állami felügyelet racionális keretekbe szorításához stb.
fűződő mai várakozásokat. Mindaddig tartani fog a zavar és a
bizonytalanság, amíg üres szlogenekké degradáljuk a kultúr
história legalapvetöbb eredményeit. Nekem persze az a szerény
meggyőződésem,hogy nem felülről és nem elsősorban megint a
legiszlációtól (például az új egyetemi törvénytől) kellene várni a
tudomány szabadságát. Sokkal inkább arra lenne szükség, hogy
a valóban alulról, intézményi szinteken és csak ahallgatóval
együtt végzett kreatív munka kapjon végre erkölcsi és anyagi el
ismerést, hogya tudományos eredmények szabad áramlását,
egyáltalán a megújulás igényét a meghaladott idő téveszméi ne
akadályozzák. Mindezt a gondolkodók új nemzedékének meg
győződésévé kell formálnunk, hogyaszukreszcencia természe
tes útjait járva graduáljuk, hogy az universitas tagjainak, illetve
testületeinek a jogait, a vezetők rotálását, sőt magát az egyetem
alapításához fűződő jogokat is korszerű értelemben akceptáljuk.

II. János Pál Ex corde Ecclesiae című apostoli rendelkezései nyomában

A "katolikus egyetem kiváltsága és felelőssége, hogy fenntartások
nélkül az igazság ügyénekszentelje magát", mert csak így válhatott
az universitas a különböző tudományágazatokat reprezentáló tu
dósok és az igazságot szomjazók élő szövetségévé. Következés
képp az egyetem mint tudományos közösség "rendelkezik azzal
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2eit 15. Gravissimum
Educationis, n. 10;
MS 58 (1966) 737.

311. Vatikáni zsinat
Gaudium et spes, n. 59;

MS 58 (1966) 1080.

4Lásd Az Egyház
és a társadalom
szolgálata, I. 30.

5UO., I. 32.

6Lásd Sollicitudo Rei
socialis, 1988. ih. 33.

Morális felelősség

az intézményi autonómiával, amely a hatékony működéshez

szükséges", és ez "garantálja tagjainak az egyetemi szabadságot"?
Az intézményi autonómia azt jelenti, hogy az egyetem irányítása
megmarad az intézményen belül. Az "egyetemi szabadság" pedig
garancia azok számára, akik oktatással és kutatással foglalkoznak,
hogy saját speciális tudományágukon belül a megfelelő módsze
rekkel kutathatják az igazságot, bárhová is vezesse el őket az
elemzés és a tények; kiadhatják, taníthatják kutatásuk eredményét.

Az egyház tehát elfogadva lIa kultúra és a tudomány autonó
miáját", elismeri a tudósok egyetemi szabadságát minden tudo
mányágban, az illető tudomány alapelveivel és módszereivel
összhangban.' valamint az igazság és a közjó határain belül. A
mai modern egyetem küldetése tehát megmásíthatatlanul az igaz
ság keresése, amely nem l'art pour l'art a felfedezés öröme, ha
nem a tudás megőrzése és eredményessé tétele, illetve a "társada
lom javára való közvetítése"." Idézhetnénk eredetiben is, neveze
tesen, hogy a "kutatási tevékenység közé tartozik pedig a súlyos
kortárs problémák tanulmányozása olyan területeken, mint az
emberi élet méltósága, a mindenki iránti igazságosság előmozdí

tása, az egyén és családi élet minősége, a világbéke és a politikai
stabilitás keresése, a világ erőforrásainak igazságosabb elosztása
és egy új gazdasági-politikai rend, amely jobban szolgálja majd az
emberi közösséget nemzeti és nemzetközi szinten" egyaránt.

A tudományszabadság megszentelt öröksége tehát, hogy az a
kortárs társadalom súlyos problémáitól nem tarthatja távol ma
gát, sőt az egyházi alapítású (katolikus) egyetemnek is expressis
verbis "rendelkeznie kell azzal a bátorsággal, hogy kimondja
(akár) a közgondolkodásnak kellemetlen igazságokat" is (mert a
társadalmi igazságosság elősegítésének keresztény szellemű

szolgálata különösen fontos minden katolikus egyetem szárnára'').
A Szentszék tehát egyértelműen elkötelezte magát a társadalmi
szolidaritás és a közjó szolgálata iránt," és a modern tudomány
képviselőit is arra ösztönzi, hogy kreatív módon járuljanak hozzá
"annak a társadalomnak a fejlődéséhez, amelyben dolgoznak".

A katolikus egyetemek - más magán és nyilvános intézmé
nyekkel együtt - a felsőoktatás, illetve a tudomány eszközeivel
szolgálják a közérdeket. "Azon igyekezzenek, hogy a szolidari
tás érzését előmozdítsák a társadalomban és a világban." Ez az a
megszentelt eltökéltség, amiért is el kell várniuk a polgári társa
dalomtól (illetve az állami szervektöl) intézményi autonómiájuk,
szabadságuk védelmét.

Az ember ügyeit persze csak akkor szolgálhatjuk, ha a tudás
a lelkiismerethez kapcsolódik, azaz morális (etikai) tartalommal
is rendelkezik. Mert miközben "minden tudományág megtartja
integritását, de az adott módszeres kutatás (igazságkeresés) csak
akkor igazán tudományos, ha az összhangban van az erkölcsi
normákkal. Csak így lehet a modern universitas is a magukat az
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igazság keresésének elkötelezettek megszentelt, élő szövetsége,
amely képes lehet a mai világunk jobb megértésére vezérelni
újabb és újabb nemzedékeket. A tudományos igazságok keresése
iránti odaadásból morális tartása fejlődhet ki a kisebb és
nagyobb közösségeknek, és ez bizton elősegíti az adott közösség
minden tagjának emberi kiteljesedését"? A tudománynak szaka 
datlanul bátorítani kell tehát a fiatal nemzedékek tagjait a társa
dalmi haladás és a béke ügye melletti kiállásra, a közérdek szol
gálatára, illetve a társadalmi szolidaritás ébrentartására. A tudo
mányok egyetemei keltsék fel a megértő figyelmet a mai világunk
létező kultúrái iránt , hogy nyitott legyen végre egy új nemzedék
a gyümölcsöző párbeszédre és az együttélésre. Nem takarva el a
modern kultúra ellentmondásait - figyelmeztet bennünket az
apostoli rendelkezés -, hogya hagyományos kultúránk támasza
és fellegvára legyen továbbra is az universitas, hogy a "modern
értékek befogadásával ne áldozzuk fel saját öröks égünket"."

Végül az Ex corde Ecclesiae a kodifikált kánonjogi törvény
könyv (a CIC), illetve az azt kiegészítő egyházjogi törv ényhozá
son alapuló általános normaként rögzíti, hogya tudomány (a
kutat ás) és az oktatás szabadságát minden tudományágazatban
el kell ismerni és tiszteletben kell tartani (az egyén és a közösség
jogainak megőrzésével, az igazság és a közj ó követelményei sze
rint"). Ilyen alapokon állva a modern világ összetett problémáinak
a jobb megközelítése érhető el, melynek eszközeként regionális,
nemzeti és nemzetközi együttműködést kell szorgalmazni a tudo
mányban, az oktatásban és sok más egyetemi tevékenységünk
ben az igazságosság, a fejlődés, illetve a társadalmi haladás érde
kében. A Szentatya bátorítása és bizalma kísér mindenkit ennek a
felettébb nehéz és felelősségteljes küldetésnek a teljesítésében.
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