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Jubileumi konferencia a 
Nagyszombati Egyetemen

2010-es esztendő nemcsak az Eötvös Loránd Tu
dományegyetem számára jelentette egy fontos 
jubileum, megalapítá

sa 375. évének eljövetelét. A 
Pázmány Péter bíboros, esz
tergomi érsek által alapított 
Nagyszombati Egyetem má
sik két jogutódja (a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem és 
az 1992-ben újjáalapított 
Nagyszombati Egyetem) is 
igyekezett méltóképpen meg
ünnepelni az évfordulót.
Mezey Barna rektor úrnak 
köszönhetően részt vehettem 
az utóbbi által szervezett 
konferencián, amelyről ezen 
írás keretein belül kívánok 
beszámolni.

Az ünnepi konferencia, 
amelyre neves külföldi elő
adókat is meghívtak, 2010. 
szeptember 29-étől október 
1-jéig tartott. Az első napon 
magyarországi és szlovákiai 
oktatók adtak elő változatos 
témákban, társadalom- és 
természettudományi tárgy
köröket egyaránt érintve. A 
második napot Szögi Lász
lónak, a budapesti Egyetemi 
Könyvtár főigazgatójának 
előadása nyitotta meg, aki a 
Nagyszombati Egyetemen 
1635 és 1777 között tanult hallgatókról beszélt. Meg
tudhattuk többek között, hogy a hallgatók döntő több
sége bölcsész volt; kevesebb, mint feleennyien tanultak 
teológiát, ugyanakkor mindössze hét jogász végzettsé
gű személyről, illetve 62 orvostanhallgatóról tudunk. 
Nemzetiségi adatokat ritkán jegyeztek le. de megálla
pítható, hogy a hallgatók több mint háromnegyede ma
gyar anyanyelvű volt. A származási hely és rendi hova
tartozás alapján az egyetemisták döntő többsége Észak- 
nyugat-Magyarországró! származott, körülbelül ötödé 
a Dunántúlról, míg mindössze két százalékuk Erdély
ből. 80%-uk nemesi származású volt, s mindössze 10- 
12%-uk került ki polgári családból.

A Romániából érkezett Iacob Marza a Nagyszomba
ti Egyetemen tanuló erdélyi román hallgatókról, majd 
egy lengyelországi jezsuita pap Gábriel Gruber életéről 
beszélt, aki a Pázmány Péter által alapított egyetem el
végzése után Jézus Társaságának generálisa lett. A szü-
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munkatársa tartott érdekes, információkban gazdag re
ferátumot a Nagyszombati Egyetem Orvosi Karának 
botanikus kertjéről.

A szünetet követő előadások közül kiemelném Me
zey Barna professzor előadását, aki a jogi oktatás kez
deteiről beszélt a Nagyszombati Egyetemen. Kiemelte, 
hogy a jogászképzés az egyik legrégebbi, tradíciókkal 
teli része az egyetemi képzésnek, ugyanakkor a ma

gyarországi jogi képzés sajá
tosságai eltértek a korabeli 
nyugat-európai egyetemeken 
tapasztaltaktól. Ennek okai 
ott keresendők, hogy az egész 
Habsburg Birodalom megle
hetősen rosszul állt az egye
temek alapítása terén; első 
egyetemünk, amely a mai na
pig fennmaradt, csak 1635- 
ben született meg, annak jogi 
kara is csak 1667-ben, amely 
ráadásul meglehetősen soká
ig az egyedüli volt az egész 
országban. Arról sem szabad 
elfeledkeznünk, hogy a Nagy- 
szombati Egyetem is csak 
Mária Terézia uralkodása 
alatt vált állami egyetemmé, 
azt megelőzően a jezsuita 
rend tartotta fenn. Eleinte két 
oktató tanította a hazai jogot, 
egy „elméletileg” (ez alatt az 
anyagi jogot értették), míg 
egy másik „gyakorlatilag” 
(ez az eljárásjogot jelentette). 
Emellett római jogot és egy
házjogot oktattak, s annak el
lenére, hogy a későbbiekben 
a paletta bővült, az oktatás 
fókuszában sokáig a magán
jog állt. Tankönyvek hiányá

ban a korabeli hallgatók a stúdiumok során elhangzot
tak jegyzetelésére szorultak, egészen addig, amíg Husz- 
ti István el nem készítette a hazai jogról szóló első tan
könyvet, amelyet ténylegesen alkalmazni kezdtek az 
oktatás során.

Mezey professzort többségében természettudományi 
területekről érkezett előadók követték; előadásaikból 
megismerhettük Winterl professzor életművét, aki 
nagyban hozzájárult a korabeli metallurgia fejlődésé
hez, illetve láthattunk egy érdekes kísérletet, amelyben 
egy spray segítségével tettek láthatóvá egy papírra írt 
szöveget, ezen kívül az egyetem volt obszervariumáról 
is megtudhattunk érdekes információkat.

Az előadások rendkívül színvonalasak voltak, 
ugyanakkor problémát jelentett a tolmácsolás, illetve a 
magyar vagy német nyelvű rezümék hiánya -  emiatt a 
szlovák előadókat a magyar résztvevők egyáltalán nem 
értették. A szervezők szerint az első napon volt tolmá
csolás -  nem tudom, hogy szervezési vagy egyéb hiba

Nagyszombat, a régi egyetem épülete és az Egyetemi templom 
(képeslap)

A Pázmány Péter alapította nagyszombati egyetem első zászlója, 
Mária jobb lábánál Pázmány családi címere (17. század)
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B
Szögi Lálszló, a budapesti Egyetemi Könyvtár főigazgatója tart 

előadást (a háttérben az új nagyszombati egyetem zászlója)

okozhatta-e, hogy a második napon ezt a lehetőséget 
már nem biztosították.

Az ebédszünetet követően városvezetésen vehettünk 
részt, ahol az idegenvezetőt kísérő, német nyelven be
szélő tolmácsot röviddel a kezdés után én váltottam, 
ami nagy meglepetésként ért. de a túra mindenképpen 
hasznos volt, hiszen sok mindent megtanulhattam a vá
ros történelméről. Körbejártuk a Nagyszombati Egye
tem régi épületét, amelyet jelenleg katonai irattárként 
használnak (meglehetősen méltatlan körülmények kö
zött), majd megnéztük a volt diákszállásokat és az érse
ki hivatalt. Utóbbit nemrég újították fel. rendkívül igé
nyesen.

2010. november 10-én a Nagyszombati Érseki Hiva
talban tartott megemlékezésen vettünk részt. Ez volt az 
ünnepségsorozat záróakkordja, amelyen megjelent a 
teljes egyetemi vezetés, a Szlovák Rektori Konferencia 
elnöke, az ELTE, a Semmelweis Egyetem, valamint a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
rektora, a szlovák tudományos élet több jeles tagja, s 
eljött Rudolf Chmel, a kisebbségi ügyekért felelős szlo
vák miniszterelnök-helyettes és Nagyszombat város 
főbb tisztségviselői is. Valamennyien sikeres jövőt kí
vántak a fiatal egyetemnek, amihez ezúton én is csatla
koznék, remélve, hogy minél szorosabb kapcsolatot tu
dunk a közeljövőben kiépíteni.

Képessy Imre

Az emberiség kollektív emlékezetének, évezredek 
során felhalmozott tudásának legfontosabb for
rásai közé tartoznak a nyomtatott dokumentu

mok. kiemelten a könyvek. Az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dön
téshozói helyeselhető és üdvözlendő döntést hoztak, 
amikor az egyetem jogelődje, az 1635-ben Nagyszom
batban létrehozott, s máig működő -  hazánkban a leg
jelentősebb -  egyetem alapításának 375. évfordulója 
alkalmából az AJK Egyetem téri épületének előcsar
nokában rendezett kiállításon a főszerepet az oktatás
ban és a tudományos kuta
tásban kiemelkedő fontossá
gú könyveknek és szerzőik
nek adták.

A „375 éves az ELTE" ju
bileumi rendezvénysorozat
hoz kapcsolódó, A jogi kar 
professzorainak hozzájárulá
sa a hazai jogtudomány fe j
lődéséhez 1667-1948 című,
2010. október 18-án meg
nyílt időszakos könyvkiállí
tás -  mint rendezői is hang
súlyozták -  nem teljességre 
törekvő kar-, illetve jogtudomány-történet, ugyanakkor 
szemléletes és reprezentatív képet adott arról, hogyan

A  jogi kar professzorai 
és a hazai jogtudomány 
-  Kiállítás az  ELTE 
Állam- és Jogtudományi 
Kar előcsarnokában

bontakozott ki a jogi kar pro
fesszorainak szakirodalmi 
munkássága a 18. század fo
lyamán, hogyan alakult ki a 
19. században a magyar jogi 
műnyelv, és hogyan vált a 
pesti tudományegyetem jogi 
kara a magyar jogtudomány 
meghatározó tényezőjévé.

A jubileumi könyvkiállítást 
szemlélve az élete döntő ré
szét a könyvek világában el
töltő, s így elfogult beszámo
lóíró Vörösmarty Mihálynak 

az akadémiai könyvtárban tett látogatása után, 1844 vé
gén írt. Gondolatok a könyvtárban című versére gon-__

A kiállítás részlete


