
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 
Magyarország legrégebbi folyamatosan működő 
egyeteme, ahol 1635-ben indult meg a tanítás. 

Pázmány Péter érsek Nagyszombatban alapította meg 
az egyetem jogelődjét, amely azóta is megszakítás 
nélkül szolgálja a magyar felsőoktatást, a magyar tu
dományt. Adatok hosszú sorával lehetne érzékeltetni, 
hogy menynyire összefonódott az egyetem a magyar 
kultúrával, a tudománnyal, a művészettel, vagy akár a 
közélettel. Kevés olyan egyetem lehet a világon, ame
lynek alapítása háromszázadik évfordulóján törvénybe 
iktatták a tudomány és nevelésügy terén szerzett érde
meit! Mindemellett ne felejtsük el. hogy az egyetem ko
rábbi diákjai és professzorai közül öten lettek Nobel-dí- 
jasok, az Alkotmánybíróság tagjainak 70%-a kötődik 
profeszszorként egyetemünkhöz, és ha belepillantunk 
egy mai szépirodalmi könyvtoplistába, biztos, hogy 
találunk rajta ELTE-s kötődésű alkotót.1 Nyolc kar. 
harminckétezer hallgató, ezernyolcszáz oktató, nyolc 
közoktatási intézmény, művészeti és sportlétesít
mények, campusok és könyvtárak szegélyeznék 
utunkat, ha körbejárnánk. De a számok önmagukban mit 
sem érnek. Mediatizált világunkban pontosan tudhatjuk, 
mennyit ér. ha nem csupán írásos, hanem egyéb formá
ban megőrzött múl
tunk is van. Fénykép- 
felvételek, videók, 
hangfelvételek is mu
tathatják egy intéz
mény dicső múltját.
2010-ben, az alapítás 
375. évfordulóján két 
könyvben is bemutatta 
az ÉLTE a tárgyi em
lékek fényképes lenyo
matait: az első az egész 
egyetem történetével, 
míg a második a Bölc
sészettudományi Kar 
(BTK) történetével 
foglalkozik.

Jól tudjuk, hogy nem a Pázmány Péter érsek által ala
pított volt az első magyar egyetem, de a korábbi kísérle
tek nem bizonyultak életképesnek. Mind 1. Lajos 1367- 
es pécsi kísérlete, mind a Zsigmond király féle 1395-ös 
óbudai, mind pedig az 1467-es, 1. Mátyás királyhoz kö
tődő pozsonyi egyetem megszűnt rövid működés után. 
Bő százötven évnek kellett eltelni ahhoz, hogy 1635. 
május 12-én Pázmány Péter kiadja az esztergomi érse
kek akkori székhelyén. Nagyszombatban az első hosszú 
történetet megélő egyetem alapítólevelét. Ebben Páz
mány így fogalmazta meg fő célját: „Minden más esz
köznél előbbrevalónak tűnt föl előttünk, hogy Tudomá
nyos Egyetem emeltessék, ahol a harcias nemzet lelkü- 
lete megszelídüljön és az egyházkormányzásra és az ál
lam szolgálatára alkalmas emberek képeztessenek." A 
kétkarú akadémia, amely bölcsészeti és teológiai fakul
tásból állt, nem felelt meg ugyan a korabeli, négykarú 
egyetemi fogalomnak, ám a jezsuita oktatási rendszerbe
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tökéletesen illeszke
dett. A pápai megerő
sítés hiányában II. Fer- 
dinánd volt az. aki fel
ruházta az új akadémi
át minden olyan jog
gal. amellyel a biroda
lom híres, régi egyete
mei bírtak. Így indul
hatott meg 1635. no
vember 13-án a bölcsé
szettudományi karon a 
tanítás. Itt kell megem
líteni az egyetem első 
rektorának, Dobronoki 
Györgynek a nevét, aki 

Pázmány közvetlen munkatársa volt. Röviddel az alapí
tás után. Lósy Imre és Lippay György érsekek végren
deleti hagyatékából. 1667-ben megindulhatott a jogi ok
tatás is az egyetemen, így már három karral rendelkez
ve. csupán az orvosi stúdiumok hiányoztak a klasszikus 
univerzitás fogalmának beteljesítéséhez. Ennek megala
kulásához Mária Terézia 1769-es rendeletéit érdemes 
megemlíteni: a júliusi adománylevél „királyi pártfogás
ba" vette az egyetemet, míg a novemberi rendelet létre
hozta az Orvosi Kart is.

Mindkét kötet hiánypótlónak számít abban a tekintet
ben. hogy bár mind az ELTE, mind a BTK története írott 
forrásokban jól dokumentált.2 a gazdag képanyag mind
két könyvben számos újdonságot kínál az érdeklődők 
számára. A témával foglalkozók által jól ismert tárgyi 
források (mint például az egyetem alapítólevele, ennek 
II. Ferdinánd általi megerősítése, vagy Temple János hí
res 1885-ös festménye az alapítólevél aláírásáról) mel
lett számos érdekességgel is találkozhatunk: Pázmány__
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Péter sétabotját, az egyetem első rektori pédumát, illetve 
a bölcsészkar vagy a teológiai kar díszbotját nem biztos, 
hogy mindenki ismeri. Külön érdekesség egy egyetem- 
történeti képeskönyvben a Nagyszombatban, az alapítás 
centenáriumára Kazy Ferenc által kiadott egyetemtörté
neti kiadvány, a História Universitatis Tymaviensis So- 
cietatis Jesu címlapja’. Korabeli rektori naplók, okleve
lek színesítik az egyik művet, míg a BTK történetének 
képeskönyvében például Szentiványi Márton teológus, 
egyetemi tanár, az egyetem volt rektora egyetemi elő
adásait, teológiai fejtegetéseit ismerhetjük meg.4

Az egyetem történetében az 1700-as évek végén két 
főbb vitapontot lehet kiemelni: az elavult oktatási struk
túra és a székhely kérdését. A nagyszombati székhelyet, 
jól dokumentálhatóan, már Pázmány korában is ideigle
nesnek szánták, amelyet az alapítólevél is megerősít: 
„Ha idő múltával (ha Isten a török igától megszabadítja) 
alkalmasabb város találkoznék az Egyetem számára, 
szabadságában álljon a Jézus Társaságnak ezt a mi ala
pításunkat máshová átvinni, úgy azonban, hogy az esz
tergomi egyházmegyén kívül ne kerüljön." Mária Teré
zia nem ellenezte a költözést, ám úgy gondolta, hogy 
előbb az oktatási-tanulmányi rendet kell megváltoztat
ni. Ráadásul az egyetem fenntartása tekintetében vado
natúj helyzetet teremtett a jezsuita rend 1773-as felszá
molása is. A hosszú vajúdás végül eredményt hozott, és 
a helytartótanács 1777. február 27-én értesítette az egye
temet, hogy a királynő Budára, a királyi palota épülete
ibe helyezte az intézmény székhelyét.5 A költözés, a ta
nulmányi változtatások, az oktatás-kutatás differenciá
lódása vezette Mária Teréziát arra. hogy 1780-ban kiad
ja a Diploma Inauguralét, amely egységesen összefog
lalta az egyetem jogait, és lényegében második alapító- 
levélnek tekinthető. Néhány éven belül azonban ismét 
költözni kellett az egyetemnek, amely így II. József alatt 
lett pesti székhelyű. Az ezt követő évek nem a nyugodt, 
tudományos munka jegyében teltek: az első (1777) és a 
második (1806) Ratio Educationis nem hozta kellemes 
helyzetbe a magyar oktatást. Az egyetem egyre inkább 
a bécsi Universitas hatása alá került, és igen sok döntés
ben vesztette el önállóságát. Mindennek többen hangot 
is adtak a reformkor és a reformországgyűlések kezde
tén, és ez vezetett el ahhoz, hogy az 1848-as márciusi 
események fősodrában találhatjuk az egyetemi ifjúságot 
is. Itt kell megemlíteni az áprilisi törvények közül a 19. 
törvénycikket6, amely kimondta az egyetem független
ségét, s az oktatás liberális alapeszméit foglalta magá
ba: „Az oktatás és tanulás szabadságának azon elve. 
hogy egyrészről a tanuló arra nézve: melly tant. és mely- 
lyik tanártól kívánja hallgatni, szabad választást tehes
sen; másrészről: hogy a rendes tanárokon kívül, más je
les egyének is, a ministerium által ideiglenesen megál
lapítandó, későbben pedig törvény által meghatározan
dó feltételek mellett oktathassanak, törvényesen kimon- 
datik." (2.§) Csodálatos kép- és szöveganyag díszíti ezt 
a részt mindkét könyvben, közte az egyetemi ifjúság ki
lenc pontos követelése a Pesti Hírlap 1848. március 19- 
i számából, egyetemi oklevelek és korabeli tanárok port-

__réi, illetve életútleírásai.
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A kiegyezés utáni korszak végre főleg a tudomány 
jegyében telt az univerzitáson. Az egyetem sokat fej
lődött, így ha be nem is hozta évszázados lemaradását 
a fejlettebb európai államokkal szemben, a különbség 
jelentősen csökkent. Az egyetemi képzés mind tartal
mában, mind szervezetében sokat korszerűsödött. Az 
oktatók között ekkor alakultak ki azok a kategóriák, 
amelyekre ma is előszeretettel hivatkozunk: a nyilvá
nos rendes tanárok, a nyilvános rendkívüli tanárok és a 
magántanárok rendszere. A hallgatói létszám sokszo
rosára nőtt. és kezdett világossá válni, hogy a roham
léptekkel fejlődő ország szakemberszükségletét az 
egyetem nem tudja kielégíteni. Mindez annak fényé
ben is igaz volt. hogy a diákok számát tekintve a bu
dapesti egyetem a világ élvonalába tartozott. A problé
mákat tetézte, hogy sokszor a tanszabadságot liberáli- 
sabban értelmezték a liberálisnál. így a tantervekben, a 
számonkérésben néhány karon komoly problémák 
adódtak. Ráadásul a 20. század első két évtizedének 
kaotikus politikai változásai az egyetemet sem kerül
ték el: egyre több nyomorgó diák, csökkenő oktatói ja
vadalmazások, politikai befolyásolási kísérletek jelle
mezték a korszakot. Pozitívumként említhető mind
ezek mellett, hogy 1900-ban -  Weber Antal, Baum- 
garten Sándor és Herczegh Zsigmond tervei alapján -  
felavatták az egyetem új központi épületét.7 illetve 
hogy a közoktatási miniszter 1895-ben engedélyezte a 
nők beiratkozását az egyetemre. így emlékezhetünk 
meg Glücklieh Vilmáról, akinek személyében az első 
nőhallgató iratkozhatott be az 1895/96-os tanévben a 
bölcsészkarra. A kötetek képanyagának segítségével 
megismerhetjük a korszak jelentősebb tanáregyénisé
geit, és pályamunkák, levelezések, egyetemi kérvé
nyek. tanácsülési jegyzőkönyvek segítségével betekin
tést nyerhetünk a 19. század végének, illetve a 20. szá
zad elejének magyar felsőoktatásába. Külön örömmel 
forgathatjuk a kiadványban a bölcsészkarral kapcso
latban a Nyugatosok arcképcsarnokát.

Az 1920-as években a kormányzat viszonylag nagy 
összegeket költött a magyar felsőoktatásra, ám a forrá
sok jelentős része az új vidéki egyetemeket, és nem az 
1921-től hivatalosan is Pázmány Péter Tudományegye
temnek hívott budapesti univerzitást gazdagította. Ráa
dásul a harmincas évek elejének gazdasági válsága 
egyetemünket is érzékenyen érintette. Nem túl ideális 
körülmények között került sor az egyetem fennállásá
nak háromszázadik évfordulójának megünneplésére, 
amely azonban nagy hazai és nemzetközi elismerést 
szerzett az intézménynek. A kötetből kiderül, hogy 
nyolcvanegy európai és amerikai egyetem küldte el de
legációját az ünnepségre. Az ünnepség egy részlete im
már híradófelvétel formájában is megtekinthető a vi
lághálón: a Magyar Világhíradó 586. része8 foglalko
zott 1935 májusában az eseménnyel. A filmen megte
kinthető részlet kiválóan mutatja a 300 éves egyetem 
és az esemény rangját: „a Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem jubileumán a hercegprímás, az egyetem taná
csa és tanári kara a diákifjúsággal ünnepi menetben vo
nult át a hálaadó istentiszteletre.”



Jog
Mindez! betetézte, hogy a magyar országgyűlés kü

lön emléktörvényben9 emlékezett meg az egyetemről:
1. § Magyarország törvényhozása az Isteni Gondvi

selés iránt való hálaérzéssel iktatja törvénybe Pázmány 
Péternek azt a kimagasló érdemét, hogy a három rész
re tépett Magyarország legválságo
sabb viszonyai között az egyetem ala
pításával lerakta azt a fundamentu
mot, melyből a tudománynak az or
szág szellemi életét hosszú időkön ke
resztül tápláló mai Alma Matere fej
lődött.

2. § A Budapesti Királyi Magyar 
Pázmány Péter Tudományegyetem 
évszázadok viszontagságai közepeit 
is mindig hű maradván alapítójának 
tudományos célkitűzéséhez, hivatásá
nak magasabbrendűségébe vetett hit
tel, gazdag eredményekkel munkálta 
és fejlesztette a tudományt s tíz em
beröltőn keresztül Isten, Haza és a 
Tudomány szolgálatára s a nemzet 
egészének javára nevelte polgárait.
A törvényhozás ezért törvénybe iktat
ja az egyetemnek a magyar tudo
mány és a nevelésügy terén három
száz éven át szerzett érdemeit.

Ráadásul a dicsőséget adományokkal is megerősítet
ték az országgyűlési képviselők, hiszen körülbelül 
húsz, az államkincstár tulajdonában lévő és az egyetem 
céljait szolgáló ingatlant a Budapesti Királyi Magyar 
Pázmány Péter Tudományegyetemnek ajándékoztak 
(köztük például a magyar királyi Csillagvizsgáló Inté
zetet vagy a Budapesti Földrengési Obszervatóriumot 
épületeikkel, tartozékaikkal, mindennemű tudományos 
és egyéb felszereléseikkel együtt).10 Mindezt ráadásul 
igen kedvező formában, hiszen ahogy a törvény fogal
mazott: „ezen ingatlanok tulajdonjogának átszállása és 
telekkönyvi bekebelezése illetékmentes.”11 

A nagy történelmi kataklizma, a második világhábo
rú és a nyilas kormányzat nem segítette elő a minőségi 
felsőoktatás fenntartását, ráadásul a harcok hatalmas 
veszteséget okoztak mind az épületekben, mind pedig a 
könyvekben és egyéb felszerelésekben. Az újjáépítés 
megkezdődött ugyan a világháború befejeztével, de a 
politikai helyzet, a labilis polgári demokrácia nem tud
ta megvédeni az egyetemet a kommunista befolyástól. 
1947-ben megszervezték az esti oktatást, 1951-ben pe
dig a levelező tagozatot, hiszen minél rövidebb idő alatt 
kelleti nagyszámú rendszerhű értelmiségit (ki)képezni. 
Ráadásul 1949-ben megtörtént a bölcsészkar kettévá
lasztása. megalakult a Természettudományi Kar. majd 
1950-ben leválasztották az egyetemtől a Hittudományi 
Kan. 1951-ben az Orvostudományi Kar is önállósult. 
Jegyzetek------------------------------------------------------

így két történelmi karától volt kénytelen búcsúzni egye
temünk. Kezdett kialakulni a szocialista egyetem. 
1950-től immár a világhírű fizikusnak. Eötvös Loránd- 
nak a neve alatt.

Az ötvenes évek az egyetemi autonómia semmibe
vételéről, a felvételi és oktatási rend
szer igazságtalanságairól, és a min
dent elborító ideológiáról marad em
lékezetes. így nem csodálkozhatunk 
azon, hogy az 1956-os forradalomban 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
hallgatóival az első sorokban találko
zunk. Sajnos a forradalom utáni retor
ziók nem éppen szívderítőek az egye
tem történetében. Az ezt követő idő
szakban alakultak ki az egyetemi 
KISZ szervezetek, a pártnak pedig 
sok területen vétójoga volt az egyete
mi döntések tekintetében. A nyolcva
nas évektől láthatóvá vált, hogy a szo
cialista rendszer megreformál hatat- 
lan. így az 1989-es események előtt 
az ELTE tanári kara és hallgatósága 
is kulcsszerepet vállalt a változások
ban. A korszakot - nem meglepő mó
don - főleg jegyzőkönyvek, jelentés
ek, szabályzatok, tájékoztatók doku

mentálják képi formában.
A rendszerváltás után gyökeres változások jellemez

ték mind az egész magyar felsőoktatás, mind pedig az 
ELTE életét. Az oktatást megszabadították ideológiai 
béklyóitól, korszerűsítették, átalakították a curriculu- 
mokat. Új felsőoktatási törvények, a Bolognai-rendszer 
bevezetése, a nemzetközi kapcsolatok újraépítése és az 
egyetemi autonómia visszaállítása jellemezte a kilenc
venes éveket. Az ezredforduló után az ELTE immár 
nyolc karral képviseli magát a magyar felsőoktatási tér
képen. ezzel a legnagyobb képzési kínálatot nyújtó ma
gyar intézmény.

A két kötetben az egyetem és a kar történetének írá
sos és fotóanyaggal illusztrált bemutatását az egyetem 
épületeinek bemutatása, illetve az egyetem rektorainak 
és a kar dékánjainak listája követi. Recenziónk végén 
meg kell említenünk a gazdag felhasznált forrásanya
got, és a két kötet kiváló szerzőit: a szövegeket Szögi 
László és Borsodi Csaba írta. míg a páratlan képanya
got Kassa Melinda és Tüskés Anna válogatta.

Recenzens kifejezi abbéli reményét, hogy ez a két 
szép, igényes kötet meghozza az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem többi karának is a kedvét ahhoz, hogy 
csodálatos múltjukat és kiemelkedő jelenüket képes 
formában is megörökítsék.

Gosztonyi Gergely

A magyar Parlament által a trecentenárium 
alkalmából, 1935-ben elfogadott ünnepi 

törvénycikk első oldala (ELTE Levéltára, 
Egyetemtörténeti Gyűjtemény)

1 hitp://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/melleklet/hirlis- 
la&id=25

; A téma iránt érdeklődőknek a gazdag írott források közül is jó 
szívvel ajánlható Papp József Hagyományok és tárgyi emlékek az

Eötvös Loránd Tudományegyetemen című könyve 1982-ből 
(ISBN 963 461 680 1)

3 Bár a két kiadványban sok helyütt találhatók -  érthető -  átfedé
sek. Kazy Ferenc művéből az ELTE története könyvben egy 1738-



történeti uemle

as, míg a BTK története könyvben egy 1737-es változat címlapja 
szerepel.

J Szentiványi sokoldalú ismeretterjesztő munkájának jogi vonatko
zásai is vannak, hiszen ő volt az, aki (többek között) Werbőczy 
Tripartitumát és az országgyűlési törvénytárat megpróbálta egy
ségbe foglalni, és ezek jelölésére 1696-ban ő használta először a 
Corpus Juris Hungarici (A magyar jog gyűjteménye ["Magyar tör
vénytár"] elnevezést).

5 Érdekesség, hogy az egyetem aulája a budai vár trónterme lett.

6 1848:19. törvénycikk a magyar egyetemről
7 Ez Ina is az ELTE központi épülete a belvárosi Egyelem téren, bár 
impozáns kupolája sajnálatos módon megsemmisült a II. világhá
borúban.

s http://filmhiradok.nava.hu/watch.php?id=1450
9 1935:5. törvénycikk a Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter 
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Magyarország és az Osztrák Birodalom közötti 
évszázados közjogi kapcsolódás gazdagon meg
jelenik a történeti, jogtörténeti szakirodalom

ban. Ezzel szemben Ausztriának az 1918-as különválás 
és az 1955 közötti korszaka már ritkább a magyar nyel
vű literatúrában.1

Szabó István habitusában kiemelkedő elem a heidel- 
bergi és bécsi tanulmányútjai során elsajátított német
osztrák jogtörténeti kultúra. Ezt egyértelműen interiori
zálva találjuk.2 Figyelemre méltó még a szerző kötődé
se az őt szárnyra bocsátó miskolci jogtörténeti műhely
hez, amelyet Stipta professzor jegyez.3

Előzetesen megállapíthatjuk, hogy a monográfiából 
a német-osztrák közjogtörténeti hagyományok legjobb- 
jaiból merítő, pedáns, vegytisztán teoretikus és közjog- 
történeti-dogmatikai elemzést ismerhet meg az olvasó. 
A munka plasztikusságát növeli az európai példák fel
dolgozása.

A monográfia szerkezete kiérlelt és szilárd. A tarta
lomjegyzék bőséges és informatív, az előszó példásan 
kompakt, a rövidítések (közel félszáz) növelik a szöveg 
ökonomikusságát.

Unikumnak tűnik a fordításjegyzék a szakkifejezé
seket illetően. A recenzenst személy szerint is inspirál
ta a fordítási megoldások kiválasztásának értékelése. 
Az alapfogalmak magyarítása átgondolt és korrekt, bár 
szakmai diskurzust is elindíthat.

Az egyes fejezetek igazodnak Ausztria történetének 
periódusaihoz:

1. fejezet: Német-Ausztria államberendezkedése 
(1918-1920)

2. fejezet: Ausztria 
nemzetközi jogi vi
szonyai 1918 és 1933 
között

3. fejezet: Az
1920. évi alkotmány 
és novellái (1925, 
1929)

4. fejezet: Az Osz
trák Szövetségi Ál
lam 1934. évi Alkot
mánya

5. fejezet: A német 
fennhatóság időszaka 
(1938-1945)

6. A négyhatalmi 
megszállás és az

Az anyagot feldolgozó apparátus imponáló.4 A 
tárgymutató nagyon részletes, a német tartalomjegyzék 
keretezi a munkát. Szabó István jelentős európai iro
dalmi transzfert is végrehajtott, hiszen az elemzett 
szakirodalom5 több mint 80%-a német nyelvű. A beé
pített irodalom fele a vizsgált korszakban keletkezett, 
közel fele mai értékelés. Az irodalmi források időhori
zontja 1880—2008-ig terjed.

Terjedelmes részt foglalnak el -  majdnem 100 oldalt 
-  az alkotmányszövegek:

Az Osztrák Köztársaság 1920. október 1-jei alkotmá
nya, az 1925-ös és az 1929-es alkotmánynovellával egy
séges szerkezetbe foglalva (magyar nyelvű fordítás);

Az Osztrák Szövetségi Állam 1934. évi alkotmánya 
és a Hivatásrendi átmenetről szóló 1934. június 19-i al
kotmánytörvény.

A recenzens szerint -  annak ellenére, hogy válasz
tott célkitűzését, Ausztria 1918 és 1955 közötti állam- 
szervezetének bemutatását a szerző maradéktalanul és 
kiemelkedően teljesíti -  tökéletesebbé tenné a munkát, 
ha a pártok és a politikusok személye jobban előtérbe 
került volna. Informatívnak kellene minősítenünk, ha 
Ausztria államszerkezetéről informáló térkép is járult 
volna az értékes munkához.

Összegezve: az a véleményünk, hogy Szabó István 
monográfiája kiérlelt és csiszolt alapmunkával gyarapí
totta az európai alkotmánytörténet magyarországi iro
dalmát -  szakmai reputációját tovább gyarapítva.

Kajtár István

http://filmhiradok.nava.hu/watch.php?id=1450

