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Rigó Kinga

Állami jelenlét 
a felsőbb oktatásban: 

a kezdetek

A magyar államalapí
tást követően, a ko
rai feudális patrimo- 

niális-teokratikus állam
ban az uralkodó, mint 
„szakrális személyiség, a 
klérus t a g j a egyházszer
vező tevekénysége kereté
ben szabta meg az oktatás 
rendjét. Ebben a rendben 
az állam csak áttételesen 
vett részt az oktatás irányí
tásában: „...a királyi isko
lafelügyelet... az állam es 
egyház szoros kapcsolata 
idején nem különült el az 
egyházi iskolafelügyelet
től, mert a király a maga 
jogát az egyházi hatósá
gok, püspökök útján gya
korolta..."2-, az oktatás -  a 
korabeli nyugati mintának 
megfelelően -  az egyházi 
tevékenység tartozéka a z Óbudai egyetem címere 
(kvázi pertinentiája).

A korabeli felsőoktatás,3 az egyetem (bár ismeretes 
más, magas szintű oktatást nyújtó intézmény is a kor
ból, például a budavári domonkos rendi főiskola) szin
tén egyházi vonásokat mutatott (összes tanára és sokáig 
hallgatója is pap, illetve papnövendék volt4), jóllehet 
már ekkor önkormányzattal bírt, s az uralkodó magán
jogi természetű5 hatalma is kiterjedt rá, igaz, csak köz
vetve, az egyetemalapítási kísérleteken (1395: óbudai 
egyetem, 1465: pozsonyi egyetem, 1367: pécsi egye
tem) keresztül. Ennek során a két alapító, az uralkodó 
és a pápa „azt tette bele” az új intézménybe, ami rendel
kezésre állt: a pápa a tartalmat (az előadások tartásának 
és az akadémiai fokozat adományozásának jogát), az 
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közhatalmi funkcióját gyakorolva -  a jogi formát és az
zal együtt az egyetemen oktatók és tanulók jogi védel
mét.6 Az egyetemalapítás e konstrukciójában a pápai 
privilégium, gyakorlatilag változatlan formában, egé
szen az oktatás állami üggyé nyilvánításáig -  sőt a teo
lógiai fakultás tekintetében még azt követően is -  fenn
maradt (bár annak erodálódását már jelzik a nagyszom
bati egyetem alapításának pápai engedély nélküli körül
ményei), az uralkodót megillető jogosítványt azonban 
csak az abszolutizmus alakította át kizárólagos állami 
hatáskörré.

A patrimoniális monar
chia idején azonban továb
bi beavatkozási lehetőséget 
biztosított a magyar ural
kodók számára a magyar 
királyt egyházalapító érde
meire tekintettel megillető 
főkegyúri jog intézménye, 
melynek értelmében az 
egyházi méltóságok kine
vezése felett a pápa pusz
tán a megerősítés jogát 
gyakorolta. Az egyetem- 

alapítás dolgában tehát az uralkodó kettős szerepben járt 
el, egyrészt az alapítás során a pápával egyetemben, 
másrészt kegyúri jogainál fogva kinevezte az érintett 
egyházi méltóságokat; a pécsi egyetem alapítása felett 
bizonyos Vilmos nevű pécsi püspök (és alkancellár) bá
báskodott,7 a pozsonyi egyetem alapításánál Vitéz Já
nos esztergomi érseket, az óbudai egyetemnél pedig 
Szántai Lukács Csanádi püspököt találjuk. A kegyúri jog 
jelentősége az oktatás felett a protestantizmus megjele
nésével (lévén, hogy kegyúri jogot gyakorolni csak ka
tolikusok felett lehetett), illetve az oktatásban történő 
állami megjelenéssel halványodott el, de maga az intéz
mény csak a II. világháborút követően szűnt meg.

Az alapítás és a kegyúri jogok gyakorlásának keretein 
túl, a patrimoniális állam idején az állam (az uralkodó) 
mint világi szereplő nem vállalt szerepet a felsőoktatás
ban. S jóllehet az idő előrehaladtával változtak a körül
mények, hanyatlott az uralkodó magánvagyonára épülő 
patrimoniális állam, a gregoriánus reform kiváltotta az 
uralkodói hatalom racionalizálását, kialakulóban voltak 
a rendek, majd a rendi állam, a felsőoktatás és az állam 
kapcsolatát azonban ez még hosszú ideig nem befolyá
solta. A központi államhatalom, az államapparátus, a 
köznemesség és a városi polgárság másfajta -  sokkal in
kább világi, pragmatikus -  ismereteket igényelt, mint 
korábban, ezt azonban az intézményrendszer alkalmaz-
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kodással próbálta megoldani, az állam nem avatkozott 
bele a spontán folyamatokba. Sem a rendiség, sem pedig 
a rendi állam nem változtatott a felsőoktatás egyházi (de 
legalábbis duális: részben egyházi, részben világi) jelle
gén, és az állami szabályozás szinte teljes hiányán.

Az abszolút állam megjelenésének 
idejéhez közeledve azonban egyre 
gyakrabban jelenik meg törvényho
zási tárgyként az oktatás. Ezek a ren
delkezések nem alkotnak rendszert, 
és meglehetősen véletlenszerűek.
Egyes esetekben az államhoz való 
viszony meghatározása a cél: az 
1715:74. törvénycikkben (később 
többször megerősítve8) III. Károly 
fenntartotta magának „az egyházi 
vagy világi ifjúság számára bárki ré
széről alapított papnevelő, meg táp
intézetek és collegiumokra való fel- 
iigyelést”, a vallás ügyéről szóló 
1790/1791:26. törvény értelmében 
„a közoktatási rendszer... Őfelsége 
által lesz meghatározandó...”,9 más
kor viszont részletszabályokról nyil
vánított véleményt az országgyűlés: 
az 1723:70. törvénycikk 5.§-a értel
mében az uralkodó belegyezik, hogy 
az akadémiákon a külföldi egyeteme
ken nyilvánosan tanítani szokott 
egyéb tanokat is előadhassanak.

E szétszórt és esetleges jogalkotás 
azonban továbbra is kizárólag egyhá
zi intézményekre vonatkozhatott, hi
szen e korban más, állami avagy ma
gánkézben lévő oktatási intézmény 
nem létezett, az országban 1635. évi 
alapítása óta az egyetlen működő 
egyetem a jezsuita rend fenntartásá
ban lévő nagyszombati egyetem.

A szabályok megjelenése jelzi 
azonban, hogy a 18. századra a társa
dalmi-gazdasági és politikai körül
mények megértek arra. hogy az okta
tásban rejlő lehetőségeket (és veszé
lyeket) a központi államhatalom fel
ismerje. S különös módon, miközben 
az egyik oldalon az állam az oktatás 
hihetetlen jelentőségét megértette, 
másik oldalról sor került az annak 
művelésében elévülhetetlen érdeme
ket szerzett szerzetesrend, a jezsuita rend feloszlatására 
(1773).

A jezsuiták fenntartásában működő oktatási intéz
mények (így pl. a nagyszombati egyetem) vonatkozá
sában az alapító-fenntartó rend megszüntetése egyfajta 
vákuumot keletkeztetett, amit -  természetesen -  az ab
szolút állam ki is használt.

Az Örményi József nevével fémjelzett I. Ratio Edu- 
cationisl (1777) az uralkodót megillető jogosítványok

ra tekintettel rendeleti szinten hirdették ki,1" s az akko
riban egyetlen magyar egyetemet, valamint a (királyi) 
akadémiákat11 -  mint az ország sarokkövét és az álta
lános jólét alapját'2 -  az 1723-ban életre hívott köz
ponti kormányzati szerv, a Magyar Királyi Helytartóta

nács (Tanulmányi Bizottsága) irá
nyítása alá helyezte, állami szervvé 
alakítva át azokat.

E struktúrában az ország egyetlen 
egyetemének szerepe -  túl azon az 
egész Ratio Educationison átvonuló 
alapelven, miszerint hasznos szak
embereket kell képezni az állam szá
mára -  a tudományos feladatokon és 
szakemberképzésen túl szorosan ösz- 
szefonódott a politikummal: az egye
tem vezetőjének személyében nem 
pusztán magát az intézményt, hanem 
a Tanulmányi Bizottság elnökét és a 
teljes magyarországi tanügy13 veze
tőjét is tisztelni lehetett, s az egye
temnek jutott a tankönyvek feletti 
cenzúra hálátlan feladata is.14 (Nyil
ván azon praktikus okból, hogy itt 
volt meg a szükséges szaktudás a 
tankönyvekről való vélemény-nyil
vánításhoz). Az első Ratio Educatio- 
nis az országot nyolc tankerületre 
osztotta fel (Buda, Pozsony, Beszter
cebánya, Győr, Pécs, Kassa, Ungvár, 
Nagyvárad, Zágráb),15 minden tanke
rület élén a tankerületi igazgató állt, 
akik ellátták a hozzájuk tartozó köz
oktatási intézmények, illetve az aka
démiák feletti felügyeletet.

A II. Ratio Educationis (1806) az 
állami irányítás, az oktatókra vonat
kozó szabályozás, és az intézményi 
belső struktúra vonatkozásában stra
tégiai változtatást nem vezetett be. 
Bevezette azonban új intézménytí
pusként a líceumot, mint a közép- és 
felsőfokú oktatás közötti átmeneti 
intézményt, valamint nyolcról hatra 
csökkentette a tankerületek (Buda, 
Pozsony, Győr. Kassa, Nagyvárad, 
Zágráb16), s ezáltal a tankerületi 
igazgatók számát.

Izgalmasabb változtatások történ
tek azonban a reformkor utolsó pilla

nataiban. bár a kialakult közjogi viszonyokon csupán 
egyetlen momentum változtatott, s az is csak viszonylag 
rövid időre: a magyar egyetemről szóló 1848:19. törvény.

Ez a törvény a korábban, az 1848:3. törvénnyel fel
állított minisztérium (mai szóhasználattal élve: a kor
mány) egyik tagja, a közoktatásügyi miniszter felügye
lete alá helyezte az ország egyetlen egyetemét, és né
miképpen lazított az irányítás, illetve a felügyelet mér
tékén. kimondva az oktatás és tanulás szabadságának__
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A Mátyás király alapította pozsonyi egyetem, 
az Academia Istropolitana épülete

Ürményi József



az elvét. A törvény a végrehajtáshoz szükséges tör
vénytervezet elkészítésének feladatát a közoktatásügyi 
miniszterre (Eötvös József) bízta, de az ismert történel
mi körülmények során annak elfogadására már nem ke
rülhetett sor. A sors különös fintora, hogy Magyaror
szágon az első önálló felsőoktatási törvényre egészen 
1993-ig kellett várni.

A ’48-as szabadságharcot követően, a jogeljátszási 
elméletnek (Verwirkungs-theorie) köszönhetően, az ál
lami irányítás az addigiaktól teljesen eltérő irányt vett, 
bekövetkezett az, amitől Örményi József korábban 
megmentette a magyar oktatást: megkezdődött a biro
dalmi centralizáció. Az 1849. március 4-i olmützi okt
rojált alkotmány -  a benne megfogalmazott számos 
előremutató gondolat ellenére -  a neoabszolutizmus sa
játos stílusjegyeit mutató képződményként a felsőokta
tás ügyét birodalmi ügyként definiálta, s ilyenként a bi
rodalmi tanács (és a császár) alá rendelte. Bár az oktro
jált alkotmányt az uralkodó 1851. december 31-én, az 
ún. szilveszteri pátenssel visszavonta, a felsőoktatás
nak birodalmi ügyként való felfogása egészen 1860-ig 
(az októberi diplomáig) meghatározó. S mivel e korban 
a bécsi udvar kizárólag egy centralizált, egységes ál
lamképben gondolkodott, az egész birodalomban azo
nos elvek mentén szerveződő egyetemfelfogás e politi
kai elképzelésnek egyenes, logikus következménye. A 
teljes oktatási ágazat -  így tehát az egyetem és17 királyi

Jegyzetek—____________________________________

1 Magyar alkotmánytörténet. Szerk.: Mezey Barna (Osiris Kiadó, 
Budapest, 2003. 50. p.)

2 Csizmadia Andor: A magyar varosok oktatásügyi közigazgatása 
(Különlenyomat a Városi Szemle XXV. évfolyamából. Budapest 
Székesfőváros Házinyomdája. 1931. 4. p.)

3 A felsőoktatás fogalmát a ma hatályos jogrendszerben a felsőok
tatási törvény egzakt módon meghatározza, ám ez a kikristályo
sodott fogalom csak a modem jogalkotás gyümölcse, a magyar 
jogrendszerben sokáig maga a fogalom sem létezett, nemhogy 
annak egységes értelmezése. A különböző iskolatípusok (csak 
néhányat említve: egyetem, tanoda, tanintézet, akadémia, kollégi
um stb.) közül az első oktatási tárgyú rendelet, a Ratio Educatio- 
nis (1777) az egyetemet és annak ..előszobáját", az akadémiát is
merte el felsőfokú képzést biztosító intézetként, aminek megfe
lelően mind a mai napig e két intézménytípus tartozik a felsőok
tatáshoz, jóllehet az akadémiák helyét 1961-ben a főiskolák vet
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alizmusát megbontva további intézménytípusokat is teremtett 
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5 Mezey Barna: A modern állam születése (Rubicon, 1997. 8. sz.; a 
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pécsi egyetem a középkorban (História, 1994. 3. szám: 
http://www.tankönyvtár, hu/historia-1994-03/historia-1994-03- 
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akadémiák is -  1850. február 15-ével vált a birodalmi 
irányítás részévé.18 Az egyetem -  majd 1856-tól a cs. 
és kir. József Műegyetem19 (a korábbi József Ipartano
da) -  tanulmányi ügyekben a (bécsi) közoktatásügyi 
minisztériumnak, adminisztratív kérdések tekintetében 
pedig cs. k. biztosnak vettetett alá.

Az 1860. október 20-án kibocsájtott Októberi diplo
ma újraszabályozta a birodalom közjogi viszonyait, s 
ebben a birodalmi tanácsban tárgyalandó ügyek között 
már nem szerepelt a felsőbb oktatás ügye. A helytartó- 
tanács és a magyar kancellária (vagy akár a magyar 
nyelvű oktatás211) visszaállításával jelzett enyhülő lég
kör megkönnyebbülést jelentett az intézmények számá
ra, az azonban semmiképpen sem jelentette a felsőok
tatás új közjogi keretekben történő elhelyezését, sokkal 
inkább annak régibe való visszahelyezése kísérleteként 
volt felfogható. Az oktrojált alkotmánnyal ellentétben 
az oktatás ügye nem jelent meg sem az Októberi diplo
ma szövegében, sem pedig az 1861. február 19-i febru
ári pátensben, sőt még az államtanács statútumában 
sem. A hangsúly összbirodalmi szinten teljes egészé
ben a pénzügyi, katonai és alkotmányjogi kérdésekre 
helyeződött át, hiszen -  ahogy az I. Ratio Educationist 
megelőzően -  úgy közvetlenül a kiegyezés előtt sem 
volt alkalmas az idő és a társadalmi-politikai helyzet 
arra, hogy a felsőbb oktatás kérdése központi rende
zendő kérdés legyen.

8 1729:21. törvénycikk, „hogy a mostani zágrábi püspök ur, mint 
Ő szent felségének ene külön kiküldöttje, az összes, úgy az egy
házi, mint a világi ifjúság részére tett és másféle kegyes alapítvá
nyok felügyeletét v i s e l je 1868:38. törvénycikk a népiskolai köz
oktatás tárgyában, 14.§, 124.§, 1883:30. törvénycikk a középis
kolákról és azok tanárainak képesítéséről. 46.§,

4 Meg kell azonban jegyezni, hogy a teljes magyar oktatási rend
szernek (ide értve az egymásra épülő oktatási intézményeket, 
ezek magyar közigazgatásban elfoglalt helyének és a tananyagá
nak meghatározását és az oktatók kiválasztását egyaránt) egyedi 
uralkodói aktussal történő meghatározása már nem volt teljes 
összhangban az említett 1790/1791. törvénnyel, hiszen az ugyan 
nem kérdőjelezte meg az uralkodó jogát a közoktatás rendszeré
nek meghatározására, de ezt a jogot a .....karok és rendek [...]
előterjesztéséhez képest.....engedte csak át az uralkodónak.

10 „Ennélfogva őseink, miként minden más dologban, akként ebben 
is bölcs előrelátással úgy intézkedtek, hogy a nevelésről való 
legfőbb gondoskodást és a nemes tudományok legfőbb igazgatá
sát hazai törvényeink rendelkezéseiből a fenntartott királyi fel
ségjogok közé iktatták..." Az 1777-iki Ratio Educationis. Ford.: 
dr. Friml Aladár (Kiad.: Kath. Középiskolai Tanáregyesület. 
1913,41.p.)

11 A felsőoktatás mint a „felsőbb tanulmányokat" biztosító komplex 
intézményrendszer azonban sokáig nem volt egységes, sem a rá 
vonatkozó szabályokat, sem pedig annak intézményrendszerét te
kintve. Pl. az oktatás egészét szigorú piramisként elképzelve vi
szonylag nehezen határozható meg abban a tanintézetek vagy a 
líceumok szerepe, melyek valójában inkább az akadémiák előszo
bájaként (líceumok), illetve magasabb fokú (de nem felsőfokú) 
szakmai képzettséget biztosító intézményként (tanintézetek) 
funkcionáltak. Mindazonáltal az akadémiákból és tudományegye
temekből álló felsőoktatási intézményrendszer dualizmusa egé
szen 1961-ig fennmaradt, jóllehet természetesen mind a tudo
mányegyetemek. mind pedig az akadémiák száma és időnként 
feladata is jelentős változásokon ment keresztül.
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Előszó

Az 1635-ben. Pázmány Péter alapította nagyszom
bati, majd 1777-ben Budára. 1787-ben pedig Pestre 
költözött egyetem jogutódja az 1950. esztendőtől az 
Eötvös Loránd nevét viselő tudományegyetem (ELTE) 
lett.

Az ELTE-nek az 1954-1955. tanévben (az első 
Nagy Imre-kormány idején2) öt kara létezett, úgymint:

1. Nyelv- és Irodalomtudományi Kar3
2. Történettudományi Kar4
3. Állam- és Jogtudományi Kar5
4. Matematikai-Fizikai-Kémiai Kar6
5. Élet- és Földtudományi Kar7
Valamennyi Kar számos régi vagy régi-új tanszék

kel és tanszéki oktatóval működött.
E gazdag tárházból, ezúttal az Állam- és Jogtudomá

nyi Kart. továbbá a Történettudományi Kart, valamint 
az Egyetemi Könyvtárat kívánjuk, mintegy pillanatfel
vételben bemutatni.

Az ELTE életében az 1954-1955. tanév különleges
nek tekinthető, több tényező okán is.

Egyrészt e tanév egyetemi értesítője az első volt az 
egyetemi értesítők sorában. Egyfajta „látleletet adott" 
a második világháború következményeiről, valamint az 
1944/45-ös és az 1948/49-es rendszerváltásokról. 
(Mindez, az ELTE vezetői-oktatói garnitúrájában és az 
Egyetemi Könyvtár személyi állományában is valami
képp leképezhető volt).

Másrészt az ELTE 1954-1955. évi egyetemi értesí
tője nem csupán az első, hanem az egyetlen is volt az 
1956. évi forradalom és szabadságharc előtt. (A követ
kező értesítők némán, ám beszédesen mutatják a forra
dalom utáni megtorlások többféle szempontrendszerét, 
alapelveit és ítélkezési gyakorlatát.)

Miért épp e két kart emeltük ki az Egyetemi Könyv
tárral együtt? Talán azért, mert a jogtudomány és a jog
történet, valamint a történettudomány között szinte 
szervesnek (hagyományosnak) tekinthető az „átjárás”, 
mintegy kölcsönösen feltételezik egymást. A könyvtári 
tudományos tevékenység pedig a jogtudomány és a tör
ténettudomány esetében is nehezen nélkülözhető.

Az Intézmény- és adatpublikációban a Testületek, 
Tanszékek, Intézetek, valamint az Oktatók és Kutatók 
találhatók a tények tükrében, az ELTE első egyetemi 
értesítőjében.

JUBILEUM

Föglein Gizella

A z  ELTE Állam - és 
Jogtudományi Kara, 
Történettudományi Kara, 
valamint az  
Egyetemi Könyvtár 
az  első egyetemi értesítő 
tükrében (1 9 5 4 -1 9 5 5 )
(Intézmény- és adatpublikáció) 1

Testületek

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
Rektor: Tamás Lajos egyetemi tanár 
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