
történeti siemle

Siegfried Bar, az egyetemi tanár esszét írt az 
egyetemekről. Siegfried Bar bármennyire is 
mentegeti magát s megállapításait, láthatóan 

nem szereti az egyetemet. Röviden szólva, utálja. 
Borzong jelenétől, bírálja múltját, borong jövőjén. 
(Már a fejezetcímek is sokat igérőek ebből a szem
pontból:: „Siralmas kezdetek”, „nyomasztó kor
szak”, „hiábavaló reformok”).

Az. hogy Siegfried Bár idegenkedik az egyetem
től, nem baj, hiszen ez előfordul nem kevesekkel. 
Könyvet viszolygásukról viszont már jóval keveseb
ben írnak S még kevesebb ilyen művet magyarítanak 
meg, hogy a jól formulázott. szórakoztatóan előadott 
ellenszenvvel a magyar olvasó is saját nyelvén 
találkozhassék. Az ilyen könyveknek tehát súlyuk 
van. Legalább annyira helyénvaló kritikai alapállása, 
mint az egyetemtörténetben szegény hazai könyvpi
acon lehetséges, oldott hangvétele okán manipulatív 
hatása kizárhatatlan. Tudni kell tehát helyén kezelni 
az ilyen munkákat, s akkor kevés kárt okoznak. Pon
tosan. mint amennyi hasznot.

A szerző a tudományos pamflet és a társasági híre
ken pletykálkodó magazinkacsák határán mozogva 
igyekszik egyensúlyozni a tudományosság érdeké
ben. Hatalmas lábjegyzet-apparátussal igyekszik bi
zonyítani állításait, melyek között igen súlyos vádak 
is megfogalmazódnak, például hogy a párizsi tanár. 
Pierre Abelárd egyik legfontosabb tevékenységének 
számított tanítványának, Héloisenek szoknyája alá 
kukucskálni, vagy hogy Ulrich Zási, a freiburgi egye
tem tanára „hájában ringva” 59 évesen feleségül vet
te kétes származású szolgálóleányát, hogy hét gyer
meket nemzzen neki. Igazolja, hogy Jákob M osd
ósak azért nyerte el, Christoph Pfaff pártfogásával a 
tübingeni professzori stallumot, mert a képbe került. 
Pfaff Juliáné nevű unokahúga (ami végül bukásához 
is vezetett), s azt is, hogy feleségét, Friderica 
Vischert alapvetően azért veszi el, hogy ne kelljen 
szajhákhoz járnia. Ezek az illusztrációk tükröznék a 
világegyetem mindenkor volt professzorainak érzel
mi életét. A hangzatos alcím, hogy tudniillik az egye
temek lényegét a professzorok érzelmi életének a 
tükrében kívánja szerző meghatározni, néhány, job
bára kocsmai pletykálkodás szintjén mozgó élettörté
net szexuális és aszexuális vonatkozásainak -  sok
szor teljesen funkciótlan -  beigazításával teljesül.

Túl ezeken a lényeges problémákon, Bár saját be
vallása szerint három üzenetet küld a munkával. Az 
első szerint az egyetem lényege a céhrendszer volt és 
maradt is mind napjainkig. Az egyetemen belül a dol
gok céhszerűen működnek. Persze nem arra a céhre 
gondol a szerző, amelyik az érett középkor hajnalán 
megszerveződve a minőség és a képzés garanciájá
nak biztonságát jelentette, hanem arra, amelyik a ma
nufakturális fejlődés kibontakozásakor a fejlődés gát
jává vált, s merev struktúráival mind a szakmai kér
désekben. mind a társadalmi vonatkozásokban a kép
letek kifeszítése irányába hatott, akadályozva a hala
dást kereskedelemben és iparban egyaránt.
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az universitast?
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A kiindulópont fontos tétele, hogy kezdetben (s 
utána még soká, évszázadokon át) a tanítók a diákja
ikból éltek. A professzorok kezdettől fogva a 
skolárok hallgatói díjaira tervezték karrierjüket. (Eb
ből fakadt az a jelenség is. miszerint a tanítás, a tu
dás a tanítónak nagy tekintélyt kölcsönzött. A tudo
mányok tanítása annak jogosultját a meggazdago
dáshoz juttatta, akár még püspökké is emelhette.) 
Bár szerint nem véletlen tehát „a tudósok dulakodá
sa a tanítványok pénztárcája körül”. Az ő  látásmód
jában a történelem során másról sem szólt az egye
tem. minthogy a tanárok hogyan tudták kizsebelni 
hallgatóikat, s hogyan tudtak a nagyobb bevétel ked
véért minél több hallgatóhoz tudni. A fizető hallgató 
pedig így foglyává ejtette professzorát, hiszen akkor 
szegődött hozzá, ha alacsonyabb színvonalat köve
telt meg, számonkérési feltételei alacsonyabb szintű
ek voltak. Ráadásul a szerző egyetemtörténete sze
rint az universitas önmagában nem kölcsönözött tu
dományos minőséget tanárának. Aki tanítani akart, 
megtehette, csak találnia kellett fizető tanítványokat.

A céhszerűséget az hívta életre, hogy egyre több 
professzor versengett a hallgatókért, s így egyre bi
zonytalanabbá vált az oktatói kar egzisztenciája. A 
megoldás: a „kontárok” (értsd: a tudós céhen kívüli
ek) kizárása, az élelmesek céhekbe tömörülése. A 
céhszerveződés másfajta szükségszerű hibákat is be
épített az oktatási konstrukcióba. Ezek a hibák mind
máig meghatározzák az egyetem szerkezetét, hiszen
-  ezt vallja Bár -  ma sem más az egyetem, mint jó 
néhány száz évvel ezelőtt. A szerző hosszan sorolja 
a diszfunkcionális jegyeket az egyetemtörténetben. 
A magiszterek további magisztereket tudnak előállí
tani, sőt (alapvetően pénzügyi okokból) állítanak is 
elő, aminek következménye a fokozatot szerzők ex
ponenciális szaporodásának törvénye. A magiszterek 
anyagi függésének következtében ritkán fordult elő, 
hogy akár notóriusan és szégyenletesen tudatlan em
bereket is elutasítanának. Vagyis a fokozatok ha- 
nyatlani kezdtek. A harmadik hiba az önigazgatással 
kapcsolatos, ami Bar szerint nem más, mint „testüle
ti vircsaft”, vagyis menekülés a felelősségtől és men
tesség a becsvágytól. Ezáltal válik igazán világossá,



mennyire újítésellenes az önigazgató egyetem.
A cégszerűség egyik logikus következménye az 

„autonómia” kierjesztése: a professzori kar arra tö
rekszik. hogy önmagát meghívások útján egészítése 
ki. Nem lehet kétséges Bár szerint, hogy ez szükség
szerűen a tantestület minőségének romlását hozza. A 
testületi kooptálás kontraszelekcióhoz vezet: olyano
kat igyekeznek a tantestületbe emelni, akik semmi 
képen sem veszélyeztetik a már bennlévők tekinté
lyét. hatalmát, pozícióját és önérzetét.

A második üzenete szerint az egyetem nem más, 
mint „a formalizmusokba való megmerevedés, a 
mozdíthatatlanság, a szád falazás, az új emberek és 
újdonságok ellen”. Többek között ezért nem tud ele
get tenni az egyetem a kutatással, kezdeményezési 
tevékenységgel és a versenyszellemmel kapcsolatos 
kihívásoknak.

Harmadik üzeneteként a szerinte legfontosabb 
lényegi elemeket foglalja össze, melyek az egyete
met jellem zik. Az egyetem ragot ad, amivel tagjait 
a tömeg fölé em eli, de amely ritkán jelent minősé
gi fölényt. Az egyetem monopolizálta az egyetemi 
fokozatokat. Autonómiájára hivatkozva sajátos ön
igazgatást épített ki. az utódlásban a meghívás út
ján történő professzori stallumokat részesíti e lő 
nyökben az egyetemi kalaptól és talártól a címeken 
és az intézményeken keresztül a régi formák meg
őrzéséig. a bigott konzervativizmus jellem zi. M i
ként a nemzedékről nemzedékre elbukó reformok 
is. melyek a professzorok szívós ellenállásán tör
nek meg. s melyek rendre az államtól indulnak ki. 
s azt olyanok képviselik, akik nem ismerik az 
egyetemet. Az egyetem  történetét egy mondatban 
-  miután más, jobb nem jutott eszébe -  a követke
ző módon foglalta össze: „a rokonok változtak, az 
állapotok maradtak”.

Braun Tibor, a kötet előszavában úgy találja, hogy 
a szerző optimista humora „lelket melenget és 
ment”. Végül is a szerző optimizmusa valóban töret
len. hiszen a premissza mentén íveli históriáját:: „az 
egyetem gyengéi az egyetem lényegében rejlenek, az 
egyetem azért vall kudarcot -  mert egyetem. Az 
egyetem megreformálhatatlan”. Magunk részéről 
szerencsétlennek tartjuk napjaink ..Bologna- vitái
nak” megidézését, mert óhatatlanul árnyék vetül a 
sorozatszerkesztő-szerkesztő pártatlanságára a Bolo
gna - kérdésben (ami önmagában még nem lenne 
baj). Az utalással azonban propagandisztikus háttér
megfontolást sejtet itt és most a kötet közzététele (s 
ez már kicsit nagyobb baj, mert szemüveget bigy- 
gyeszt az értő olvasó orrára). így már más hangula
tot kap Siegfried Bar szinte officiális viszolygása is 
az universitastól. melynek szomszédságában lakva, 
„a páncélos vitézhez” címzett ház legfelső emeleté
ről napi gyakorlatként szemlélheti a régi freiburgi 
egyetem „fenyegető” reneszánsz épületét.

Persze az egyetem minden korszakban más és más 
jellegzetességei folytán válik szerző számára vissza
taszítóvá. A korszakok újabb és újabb negatívumo

kat hoztak magukkal. Nem javult a helyzet akkor 
sem, amikor az állam kezdte magához vonni és szer
vezni az egyetemeket, hiszen az uralkodó, a közigaz
gatók kísérletei úgyszintén rendre megtörnek az 
egyetemi autonómia falainál. A 17. századi német 
egyetem bizonyítja: hiába, hogy az (abszolút) állam- 
hatalom egyre inkább beleavatkozott az egyetemi 
ügyekbe, amely aláásta az universitas autonómiáját. 
A felsőbbség ellentmondási joga kiterjedt az egye
tem minden tevékenységére: a felügyelet és az auto
nómia egymás mellett funkcionált. E kétpályás mű
ködés értelemszerű díszfunkcionalitáshoz vezetett. 
Az egyetemet belső összetartásában megerősítette, 
„zárta” a céhrendszer sorait. Az állami beavatkozó
kat pedig időről-időre elbizonytalanította a konzer
vatív értékek felmutatásával szervezett ördögűzés. 
Bár csokorba gyűjtötte a haszontalan és unalmas 
egyetemi intézmények minden létező és lehetséges 
negatívumát, ami alkalmas lehetett bármikor is arra. 
hogy elriasszon mindenkit ettől az intézménytől. 
Lajstromot csinált az unalmas, száraz és érdektelen 
professzorok seregeiről, a felelősséget vállalni nem 
akaró egyetemi testületekről, a minden újat és jót el
utasító universitasról.

A történet szálát elvezette napjainkig egy szemlé
letes újabb negatívum illusztrálásával. Eszerint a 
professzorok körül a XX. században elszaporodtak 
az asszisztensek. Míg 1938-ban öt német egyetemen 
(Bon, Göttingen, Kiél. Marburg, Münster) négyszáz
ki lene professzorra csupán kétszáznyolcvanegy asz- 
szisztens esett, addig 1953-ban a négyszáznyolcvan 
rendes és rendkívüli egyetemi tanár már nyolcszázti- 
zenhét asszisztens irányított. Ebből Bár levonta azt a 
számára egyetlen logikus következtetést, hogy a pro
fesszorok dolgozni nem akarván, a kutatómunkát az 
asszisztensekre hárítják, az ő tudományos eredmé
nyeiket tulajdonítják el. Hogy az asszisztens színre 
lépése a professzort kutatóból kutatásadminisztrátor
rá változtatta. Szerinte odáig fajult a helyzet, hogy 
manapság a professzorok a dolgozatokat legfeljebb 
átolvassák és kisebb stilisztikai javításokkal intézik 
el a konzultációt. Az egyetemi tanár „gyakran még 
ezt sem teszi meg, elég. ha jó reggelt kíván”. Mind
ezt annak a kényszerlehetőségnek a birtoklása okán, 
melyet professzorságával szerzett meg (hogy tudniil
lik a doktorsághoz, a habilitációhoz az út rajta ke
resztül vezet.)

Meglehetősen egyszerű lenne sommásan úgy ösz- 
szegezni Siegfried Bár munkáját, hogy szándékosan 
egyoldalú, s a visszásságokat karikírozó munka 
megírása volt a célja. Az egyszerű olvasó ugyanis 
mélyen átérzi Bár iszonyatát ettől a nyolcszáz éves 
intézettől, amelyre -  feltehetően nem tudományos 
alapokon -  meglehetősen megharagudott.

Aki az egyetemek hiteles történetének összefogla
lására számít, vagy legalábbis adatbázisában értékel
hető összefoglalást keres az egyetemtörténetről, ne 
olvassa el ezt a könyvet. Aki már ismeri az egyete
mek szerepét a tudomány fejlődésében, a társadalmi



Jog
műveltség növelésében, a kultúra terjesztésében, a 
kutatásokban és a kiművelt emberfők gyarapításá
ban; aki tisztában van a Nobel díjasok egyetemi elő
történetével, az nyugodtan kézbe veheti Siegfried

Bár testes könyvét, s „kis színesként” betudhatja az 
egyetem históriájának palettáján,

Mezey Barna

A Rendőrség-történeti 
MúzeumA Rendőrség-történeti Múzeum látogatói előtt 

megelevenednek a magyar rendőrség történe
tének érdekes bűnügyei, hírhedt bűnözői és 

híres bűnüldözői. A kiállításon páratlan tárgyi em
lékek sokasága mutatja be a bűnüldözés elleni harc 
hiteles történetét.

A MÚZEUMRÓL
Az intézményt lelkes rendőrtisztviselők alapítot

ták Bűnügyi Múzeum néven 1908-ban. Már az 
1890-es években kezdetét vette a bűnjelek és a nyo
mozati relikviák gyűjtése. 1908-tól igazságügy-mi
niszteri rendelet írta elő. hogy „...m indazon tárgy, 
amelyet a bírói vagy közigazgatósági hatóság elko- 
boztatott. ha büntetőjogi tudományos továbbképzés 
céljaira alkalmasnak találtatik... mely a bűncselek
mények elkövetésének új módozatát világítja meg. 
a budapesti Magyar Királyi Államrendőrség főka
pitányi hivatalánál szervezett bűnügyi múzeum ré
szére küldendő m eg ...”. Generációk kitartó munká
jának eredménye, hogy az 1940-es években már 
tízezer tárggyal büszkélkedhetett a Múzeum. Saj
nos azonban a második világháborúban a gyűjte
mény szinte teljesen megsemmisült.

Csupán 1958-ban merült fel újra a Múzeum meg
nyitásának ötlete, és annak a gondolata, hogy a 
szakképzésben jelentős segítséget nyújthat. 1963- 
tól a Mosonyi utcai volt Toloncházban kezdődött az 
új Bűnügyi Múzeum kialakítása, 1967-ben orszá
gos-gyűjtőkörű szakmúzeummá nevezték ki, azon
ban a nagyközönség elől mindvégig zárva maradt.

1997-ben bezárták, majd ünnepélyes keretek kö
zött 1999. április 26-án. immáron új tartalommal és 
új névvel. Bűnügyi és Rendőrség-történeti M úze
umként nyílt meg.

2002-től Rendőrség-történeti Múzeum néven  
működik.

KIÁLLÍTÁSOK
A Múzeumban állandó és időszakos kiállításokat 

rendeznek. Tárlatvezetők az egyes tárgyakhoz fű
zött magyarázatokkal segítik az érdeklődőket ab
ban, hogy minél teljesebb képet kapjanak a kiállítás 
témájáról. A változatos kiállítások minden látogató 
számára érdekes és információban gazdag progra
mot kínálnak.

Állandó kiállítás mutatja be a rendőrség történe

tét a kiállított. 1848-tól gyűjtött, több mint 1000 
tárgyon -  köztük egyenruhák, plasztikák, doku
mentumok. kitüntetések, fotók -  keresztül. A folya
matos kutatómunka eredményeként a kiállított tár
gyak köre folyamatosan bővül. így időről időre ér
demes ellátogatni a Múzeumba.

A kriminalisztika hazai történetéről szóló tárlat 
rendkívül érdekessé vált az idők során kibővült 
anyagával: 500 bűnjellel. 40 makettel, valamint a 
nyomozók, a technikusok, a szakértők munkáját és 
eszközeik fejlődését bemutató fényképekkel.

„A magyar krimiírók a XX. században” elneve
zéssel működő állandó kiállításon a látogatók mint
egy 86 magyar író életével és műveivel ismerked
hetnek meg. A terem különleges kiállítási tárgya az 
ún. „krimiírók fala”, melyen mintegy 147 író egy- 
egy kötetének borítója látható.

Aki pedig ellátogat H eves m egyébe, 
Tarnamérára, az A lm ásy-féle barokk műemlék 
kastélyba, láthatja a „Világ Rendőrségei” című 
egyedülálló kiállítást, a Rendőrség-történeti Múze
um állandó gyűjteményét, mely 91 ország 133 tel
jes rendőrségi és 5 csendőrségi egyenruháját mu
tatja be.

ARCHÍVUM, KIADVÁNYOK
A Múzeum eredeti fotó- és filmanyag-gyűjte

ménnyel is rendelkezik. A kutatás megkönnyítése 
érdekében a kópiák digitalizálása jelenleg is tart. A 
kutatható filmek listája a www. policehistory- 
mus.com internetes oldalon található meg.

A Múzeum kiadványai „A magyar rendőrség 
karjelvényei 1947-2000.”, valamint a „Rendőrségi 
krónika 1900-1945.” című művek.

Cím: Budapest, VIII. kér. M osonyi utca 7.
Nyitva tartás:
keddtől vasárnapig: 0 9 - 1 7  óráig
Telefon: 477-21-83
E-mail: rendormuzeum@t-online.hu 

policehistorymus@t-online.hu
Web: www.policehistorymus.com
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