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Rigó Kinga Viktória

Kuppis Anna fegyelmi 
ügyének ürügyén

Kuppis Anna, aki 1902. július 26-án Hatvanban, Kup
pis Károly postamester római katolikus leányaként 
született, 1922. június 17-én leérettségizett az esz

tergomi Benedek-rendi Katolikus Főgimnáziumban, majd 
1928. szeptember 13-án beiratkozott a Királyi Magyar Páz
mány Péter Tudományegyetem Orvostudományi Karának 
1928/1929. tanév I. félévére, ahol alapvetően gyógysze
részeti tantárgyakat hallgatott. Beiratkozását nem sokkal 
követi az az 1928. november 9-én kelt rektori átirat, amely 
felszólította dr. Kétly László orvostudomány-kari dékánt 
a Kuppis Anna II. éves gyógyszcrészettan-hallgatónö el
len fegyelmi eljárás lefolytatására.1 Az ügy hátterében egy 
bölcsészettudományi dékáni bejelentés állt. A fegyelmi 
eljárás lefolytatása során, az 1928. november 14-én fel
vett jegyzőkönyv értelmében a megállapított tényállás a 
következő:

192fi. október 29-én   amint társnőivel és társaival
együtt az előadáson megjelent, látták, hogy a tanterem
ben két zsidó nő-hallgató is megjelent s minthogy> neve
zettek a hallgatóság köréből elhangzó felszólítás dacára 
nem akartak a tanteremből eltávozni, az egész hallgatóság 
kivonult a tanteremből a folyosóra, úgyhogy■ a tanterem
ben csak a két zsidó hallgatóm) maradt. [...] folyosón a 
tömeg azt kívánta, hogy a nevezettek távozzanak el. mert 
velük együtt nem vesznek részt az előadáson, és a tömeg
ből felszólítás hangzott el a jelenlevő colleginákhoz. hogy 
közülük valaki menjen be a tanterembe és szólítsa fel a 
kél zsidó-hallgalónőt az eltávozásra. A felszólításnak en
gedve. spontán elhatározásból bement a tanterembe és a 
kél haUgatómöhöz a következő szavakat intézte: »Kedves

__Colleginákl A hallgatóság szívesen venné, ha a teremből
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ellávoznátok.« Erre az illetők kijelentették, hogy/ eltávoz
nak, de csak abban az esetben, ha megnevezem magam. 
Erre nem voltam hajlandó és visszamentem a folyosóra. 
A folyosón már ott volt Winkler professzor úr is, aki azt a 
kérdést intézte a hallgatósághoz: na, hát lesz-e előadás? -  
Midőn megtudta, miről van szó, talán azért, hogy a két zsi
dó hallgatónál az esetleges kellemetlenségektől megóvja, 
beküldte Jenő nevű szolgáját a tanterembe és a két zsidó 
hallgatónőt lakásán át kivezettette a tanteremből.

Arra a kérdésre, hogy meg tudná-e nevezni azokat a 
társait, akiknek a felszólítására követte el a szabálysértést, 
kijelentette, hogy’ se név szerint nem tudná collegáit felso
rolni, sem szembesítés esetén nem tudná határozottsággal 
megjelölni azokat, akik a két zsidó-hallgatónő eltávolítá
sát kívánták, és akiknek felszólítására, meggondolatlanul 
a tanterembe bement és őket az eltávozásra szólította Jel.

Nem volt szándékában semmi rendzavarást elkövetni és 
csak ösztönszeríien engedelmeskedett a tömegből elhang
zó kívánságnak és felszólításnak. ”2

Az ügyet lezáró, 1928. november 15-i keltezésű dékáni 
átirat Kuppis Anna részére rcctori megdorgálás büntetés 
kiszabását javasolta, figyelemmel arra, hogy a nevezett 
hallgató a tettét beismerte, az eltanácsolást spontán elha
tározásból, előre meg nem fontolt szándékkal tette, s „... 
cselekményével semmiféle zavart nem idézett elő...”, hi
szen a hallgatónők csak később, Winkler tanár úr (Winkler 
Lajos, 1863-1939) felszólítására távoztak a teremből.

A fegyelmi eljárás elrendelése és lefolytatása -  mint 
az egyetemeket hagyományosan megillető ítélkezési jog 
maradványa -  egészen a mai napig szerves részét képezi 
az autonóm egyetemek működésének. Az egyetem alap
vető szabályaival nem azonosuló/azonosulni nem tudó, 
vagy az egyetemi léttel együtt járó szabályokat szándéko- 
san/gondatlanságból megsértő hallgató (vagy akár oktató) 
felelősségre vonása és megbüntetése a kora középkortól 
kezdve az egyetemek joga és kötelessége. Ez a felelős
ségre vonás egészen a 19. század derekáig konkrét bün
tetőjogi következmények alkalmazását is jelenthette: az 
egyetemről száműzetés, kicsapatás, néhány hétig terjedő



időre történő elzárás, vagy akár halálbüntetés kiszabása 
egyaránt az egyetemi kvázibíróságok működési körébe 
tartozott.

Az első világi szabályok megjelenésének idejére, a 18. 
század második felére az egyetemi autonómia, önkor
mányzatiság ismérveként -  a világi joghatóság alóli men
tességgel összhangban -  kialakult bíráskodás joga, s az 
azzal szorosan összefüggő pallosjog (ius gladii, a vérha
talom joga) alapvetően a Szentszék atyai fennhatóságának 
volt köszönhető, hiszen az egyház maga nem tartozott a 
világi joghatóság alá, tagjai felett maga ítélkezett, s haj
totta végre kiszabott büntetéseit. Az egyetemet megillető 
mentesség az általános joghatóság alóli mentességet egy
aránt jelentette:  sitid sie var kirchliches oder weltliches
Gericlu nichl zn ziehen " /  Az egyetemi igazságszolgálta
tás kapcsán a pécsi egyetem történetének kutatója, Petro- 
vich Ede valószínűsíti, hogy a 14-15. század fordulóján 
történt -  sajnálatos módon halálos kimenetelű -  diákin
cidens. a hozzá tartozó orvosi szakvéleménnyel együtt 
az. egyetemi bíráskodásnak képezte tárgyát,4 s közismert 
továbbá, hogy a pozsonyi egyetemen (kb. 1465-1490) 
az. egyetemi bíráskodás a kancellárián zajlott.5 A magyar 
egyetemtörténetben elszenvedett több, kisebb-nagyobb 
kényszerszünetet követően az 1635-ben alapított nagy- 
szombati egyetem élesztette újjá az egyetemi bíráskodás 
hagyományát, amelynek bírósága gyakran ténylegesen al
kalmazta a hallgatókkal szemben pallosjogát,0 bár a halál- 
büntetés tényleges végrehajtása -  az egyetem és a város 
közötti hatásköri összetűzés folyományaként megszületett 
1641 -es uralkodói döntés eredményeképpen -  már a váro
si tanács (Nagyszombat) hatáskörébe tartozott.7

Az állami irányítás megjelenését követően a Ratio Edu- 
cationis kimondta, hogy az -  egyébként a Helytartótanács 
irányítása alá helyezett -  egyetem elkülönült egyetemi 
hatósággal bír, amelynek hatáskörébe egyaránt beletarto
zott a jogesetek eldöntése, a rend és az erkölcsi fegyelem 
fenntartása, az. akadémikusok vétségeinek kivizsgálása, 
az egyetem saját közrendjének fenntartása és szükség ese
tén a büntetés kiszabása.8 Az egyetem akadémiai hatósága 
az egyetem tagjaiból -  rektor, titkár, a négy kar dékán
ja. szeniorok, szabad és nemes művészetek prodircktora 
-  állt. egyedül a titkárát nevezte ki az uralkodó. A Ratio 
Educationis az akadémiai hatóság hatáskörét alapvetően 
a komolyabb kihágások számára tartotta fenn; az erkölcsi 
fegyelemmel kapcsolatos ügyekben általában a dékán volt 
a bíróság, csak a bonyolult, komolyabb ügyeket tárgyalta 
maga az egyetemi hatóság, amelynek döntéseit az egyete
mi hivatalszolga, a pedellus hajtotta végre.9

Az egyetemi bíráskodást II. József 1784-ben megszün
tetni rendelte (végül azonban csak egy nem egészen egy 
évtizedes szünetelés lett belőle), amikor egyszerűen el
törölte az egyetemek törvénykezési jogát, és az. egyetem 
tagjainak dcliktumai feletti ítélkezési jogot a nemesek 
esetében a megyei igazságszolgáltatás, nem nemesek ese
tében pedig a városok hatáskörébe utalta."' Kalapos kirá
lyunk halálával. 1792-ben került sor egy újabb rendelke
zés kiadására, mely a jogi karnak tartotta fenn az egyetemi 
bíráskodás feladatát." majd 1816-ban rendelet erősítette 
meg az egyetemi bíráskodás létét.

A 19. század első felében azonban már az Eötvös József 
nevével fémjelzett, és a magyar egyetemről szóló első tör
vényünk végrehajtási rendeletének szánt Alapszabály-ter
vezet is megszüntetni tervezte az egyetemek ilyetén büntető 
hatalmát, s jóllehet az. elzárást (a szabadságvesztés-büntetés 
analógiáját) ismerte, azonban már csak korlátozott esetben 
és mértékben rendelte volna alkalmazni.

A neoabszolutizmus idején, majd az azt követő időkben 
az egyetemek középkori önállósága, vagy ahogy Weszely 
Ödön nevezi: hagyományos önkormányzatisága már a 
múlté. A forradalmakon megedzödött államhatalom nem 
engedhette meg magának, hogy ellenőrzésén kívül is mű
ködni engedje az egyetemeket. Sajátos keveréke alakul 
ki így az autonóm működésnek: az autonómia hangzatos 
elismerésén túlmenően annak alapvető elemei felszámo
lódnak; valamennyi munkaerő kinevezéséhez miniszteri 
vagy uralkodói engedély szükségeltetik, a tanterveket a 
minisztériumban hagyják jóvá, az egyetemi tanácsi jegy
zőkönyveket áttekintés végett be kell küldeni a miniszter 
részére. Az autonóm egyetem talán csak egyetlen terüle
ten bírt még némi autonómiával: ítélhetett saját tagjainak 
ügyei felett.

Egységes szabályok híján, a korábban létrejött jogin
tézmények működtek tovább a 20. században is. azonban 
az egyetemi lét minden egyes elemére -  így a továbbélő 
fegyelmi rendre is -  intézményenként különálló jogsza
bályok vonatkoztak,12 és egyfajta hagyománnyá vált az 
intézmények életének mélységébe történő beavatkozás. 
E korban már komoly intézményrendszerről lehet beszél
ni. Míg évszázadok teltek úgy el, hogy a magyar állam az 
egyetlen magyar egyeteméért küzdött, addig a 20. század 
(illetve a 19. század második fele) már nem egy intézmény, 
hanem egy komplett intézményrendszer kialakulásának 
kora. mely rendszer legalább olyan szétaprózott volt, mint 
amilyen erős centralizált irányítás alatt működött.

Ekkorra már az egyetemek belső szervezete is erősen 
differenciálódott, különösen a 19. század elejéhez képest 
(jóllehet már a Ratio Educationis is egy viszonylag bo
nyolult belső egyetemi struktúrát írt elő, melyben az egye
tem és a kormányzat közötti összekötő kapocs az egyelem 
elnöke lett volna, mely státus azonban hamar kiüresedett, 
s miután Örményi József meghalt, gyakorlatilag meg is 
szűnt).

A 20. század elejének egyetemi tanácsa egyszerre volt 
az egyetem közös ügyeinek intézője, a kultuszminiszter 
felé egyfajta javaslattevő, illetve tanácsadó testület, ille
tőleg -  a bíráskodási jog továbbéléseként -  az egyetem 
másodfokú fegyelmi hatósága.12 Autonóm döntéseit jog
szerűtlenség esetén a rektor volt köteles -  a határozat 
végrehajtásának felfüggesztésével egyidejűleg -  a kul
tuszminiszternek jelenteni, akihez egyébiránt az egyetem 
teljes igazgatási személyzete tartozott, kivéve a gazdasági 
részleget, mivel e felett nem az egyetem rektora, hanem 
a kultuszminszter diszponált. Ez ugyanakkor azt is jelen
tette, hogy az egyetemi tanácsi, kari tanácsi ülések jegy
zőkönyveit a minisztériumhoz „átnézés végett” fel kellett 
terjeszteni.14

Az így kialakult, részben a kialakult szokásokon alapu
ló, részben pedig írott szabályrendszeren nyugvó kömye-



Jog________
történeti szemle^"— '

zctct teszi élövé és kézzelfoghatóvá Kuppis Anna majd’ 
egy évszázaddal -  84 evvel -  ezelőtti, fentebb ismertetett 
fegyelmi ügye, melynek kapcsán -  az ügy ténybeli ismer
tetésén túlmenően -  az alábbiakra érdemes még felhívni 
a figyelmet.

Miután Kuppis Anna nyilvánvalóan megszegte az ál
talános egyetemi magatartási normákat, amikor indoko
latlanul és mindenféle felhatalmazás nélkül a tanteremből 
történő távozásra szólította fel hallgatótársait, a fent rész
letesen ismertetett egyetemi hagyományoknak és belső 
szabályoknak megfelelően fegyelmi eljárás keretében kel
lett számot adnia tettéről az egyetem hatáskörrel bíró dé
kánja, Kétly László előtt. Az eljárás megindítását az egye
tem rektora, Wolkenberg Alajos rendelte el sürgősséggel 
1928. november 9-én, az egyetemi tanács 1901. március 
9-i ülésén kapott felhatalmazás alapján.15 A dékáni eljárás
ban Kuppis Anna, dr. Kétly László dékán, illetve Dunay 
Jenő egyetemi tanácsos vettek részt, utóbbi a jegyzőköny
vet vezette, de a rektori megdorgálás büntetés kiszabását 
javasló dokumentumot már maga a dékán írta alá.

Az egyébként fent részletesen ismertetett jogesetnek 
különös színt két -  első pillantásra nem feltűnő -  körül
mény adott.

Egyrészt a levéltári iratok értelmében az érintett hall
gatót végül a rektor -  a dékáni javaslat ellenében -  nem 
részesítette büntetésben, bár ehelyütt jelezni szükséges, 
hogy a rektori döntés hiányának indoka a levéltári iratok 
megsemmisülése is lehet.

Másrészt figyelemreméltó, hogy bár Kuppis Anna a 
fegyelmi eljárásra okot adó cselekményt -  a távozásra 
felszólítást -  egyedül követte el, jelen lévő hallgatótár
sai mint tulajdonképpeni felbujtók („...folyosón a tömeg 
azt kívánta, hogy a nevezettek távozzanak el, mert velük 
együtt nem vesznek részt az előadáson "), felelősségre vo
nására, illetve felelősségük feltárására nem került sor, és 
a levéltári iratok értelmében sem az egyetemi tanács, sem 
pedig Klebelsbcrg Kunó kultuszminiszter nem vizsgálta 
a hallgatók felelősségét c kérdésben. A felelösségrevonás 
mellőzésének egyik oka nyilván a jegyzőkönyvben is rög
zített tény lehetett, miszerint Kuppis Anna nem volt haj
landó megnevezni felbujtóit, ugyanakkor szomorú tény, 
hogy a történelmi események ismeretében, a numerus 
clausus törvények korában ennek nem is volt realitása. 
Ezt támasztja alá az is, hogy végül az előadást megtartani 
kívánó Winklcr Lajos egyetemi tanárnak kellett az érintett 
hallgatókat lakásán át kimenekítenie a teremből.

R igó, K inga V iktória

Anhand des Disziplinarverfahrens gégén Anna Kuppis
(Zusammcnfassung)

Dér Aufsatz analysiert anhand eines konkreten Falles -  des 
Disziplinarverfahrens gegen Anna Kuppis, Pharmazicstu- 
dentin dér Medizinischen Fakultat dér Königlich Ungari- 
schcn Pázmány Péter Uni versitat int November 1928 -  das 
Disziplinarverfahrcnsrccht dér Univcrsitáten. Die Feststel- 
lung dér Vcrantwortung und die Bcslrafung von Studenten 
(oder sogar Dozenten), die mit den Grundregeln dér Uni
versitaten sieh nicht identifizierten oder dicjcnigen, die ge
gen die mit dem Universitatslcbcn zusammenhángenden 
Regein vorsátzlich/fahrlássig verstoBcn, war seit dem Mit- 
telaltcr Recht und Pfiicht der Univcrsitáten. Das Ratio Edu- 
cationis regelte, dass die Univcrsitat über eine eigene Juris- 
diktion verfügt, unter dérén Zustandigkcil die Entscheidung 
von Rechtsfragcn, die Aufrechtcrhaltung der Ordnung und 
der sittlichcn Disziplin, die Ermittlung der Vcrgchcn der 
Akademiker, die Aufrechtcrhaltung der öffentlichen Ord
nung der Univcrsitat und bei Bedarf das Vcrhángcn von 
Strafen ficl. Joscph II. schaffte 1784 das Rcchtsprechungs-

recht der Univcrsitáten, 1816 wurde jedoch die univcrsitarc 
Gerichtsbarkeit durch ciné Vcrordnung bekráftigt. Der mit 
dem Namen von József Eötvös gekennzeichnetc Satzungs- 
entwurf, der als Vollzugvcrordnung des ersten ungarischen 
Univcrsitatsgesetzes gcdacht war, hatte auch vor, die Straf- 
gcwalt der Universitaten abzuschaffcn. Nach 1849 entfiel 
die traditionelle Selbstverwaltung der Universitaten, Icdig- 
Iich durften sie -  als Rest der Autonomic -  in den Sachen 
der cigcncn Angehörigen verfahren. lm 20. Jahrhundert 
wurde der staatliche Eingriff in die Tiefc des Lebens der 
Lnstilutionen zu regclrcchtcr Tradition. Die Prolokolle der 
Sitzungen von Senat und Fakultatsrat mussten dem Minis- 
terium „zwecks Übcrprüfung'1 vorgclegt werden. Die so 
entstandene, teils auf erbrachten Gcwoluiheiten basierende, 
teils auf niedcrgcsehriebenen Regelwcrkcn ruhende Umge- 
bung wird durch das fást vor cinhundert Jahre abgespicltc 
Disziplinarverfahren gegen Anna Kuppis lebendig und 
handgreifiich gemacht.

Jegyzetek______________________________________

1 Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem, 
3534/1928/1929. sz. irat.
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Bevezetés

adách Imre gondolataival a Jogtudományi Köz
löny egyik példányának olvasása közben ta
lálkoztam. Mondanivalója sok mindenre igaz, 

különösen a válságjogi szabályozásra. Úgy érzem, hogy 
ezzel a sokszínű és sok mindenen keresztülment jogal
kotói szükségintézkedési „rendszerrel" egyrészt részbeni 
megoldást találtak a felmerült problémákra. Másrészt a 
válságjog új kihívásokat és lehetőségeket is tartogat egy 
állam gazdasága és jogrendszere számára egyaránt, ame
lyet György Emö így fogalmazott meg 1933-as művében: 
,, A válságjog nem szükségszerűen rossz, hanem számos 
fejlődési tendencia gyökere is lehet"2.

Tanulmányom a Magyarországon 1933 és 1945 közötti 
válságjogi szabályozást vizsgálja meg. Különös figyelmet 
fordít a valorizáció, valamint a clausula rebus sic stantibus 
elvének megjelenési formájaként értelmezhető gazdasági 
lehetetlenülés elemzésére, de a tanulmány részét képezik 
az egyéb válságmegoldások is.

A válságjogi szabályozás eszközei: 
valorizáció, effektivitási záradék, 
értékállandóság biztosítása

A válságjogi szabályozás eszközei tekintetében számos 
lehetőség állt és áll ma is a jogalkotók részére. Ezek közül 
ebben a részben hármat mutatok be, ezekből is részlete
sebben a valorizációt tekintem át.

A válság megoldására kínálkozó egyik lehetőség az 
értékállandóság hizlositása. Ez nem más, mint egy olyan 
kikötés, amely a pénztartozást állandó értékűnek feltéte
lezett jószágban, általában aranyban, búzában fejezi ki. 
Célja a hitelező védelme a pénz. elértéktelenedésének ve
szélye ellen. A vizsgált korszakban gyakran alkalmazták, 
csakúgy, mint az effektivitási záradékol. Utóbbi esetében 
az adós teljesítéskor ténylegesen abban a pénznemben fi
zet, amelyet a felek a szerződésükben előzőleg kijelöltek.

Mint említettem, a valorizáció, vagy más néven átérté
kelés tanulmányom igazi tárgya a gazdasági lehetetlenülés 
mellett. A valorizációt először a koronára, majd a pengőre, 
később pedig -  az általam már nem tárgyalt korszakban 
-  a forintra vonatkozóan alkalmazták hazánkban, de meg
jegyzendő. hogy először meglehetősen vonakodva.

Talabos Dávidné Lukács Nikolett

Gondolatok a válságjogi 
szabályozásról az 
1933 és 1945 közötti 
Magyarországon1

.. Minden dolognak oly sok színe van, hogy aki 
mindazt végigészleli, kevesebbet tud, mint első 
pillanatra s határozatra jutni rá nem ér"...

(Madách Imre)

A valorizációt a háború idején megjelenő infláció hívta 
életre. Az inflációnak egyaránt vannak lappangó és roha
mos periódusai, Vági József szerint ezek közül az előbbi 
az 1. világháború kitörésétől 1919 augusztusáig tartott, az 
utóbbi 1931. július 14-évci kezdődött, és 1944 végével 
zárult le.' A valorizáció a bírói gyakorlatban fejlődött ki, 
hiszen a törvényi szabályozás 1928-ig váratott magára, 
azonban az 1945 utáni „második valorizációs periódusra” 
ez már nem volt igaz, hiszen ennek már rögtön az ele
jén „megszületett” két aranypengő-rendelet. Sokáig vita 
volt ugyanis abban a jogtudósok között, hogy szükségcs-e 
egyáltalán jogi szabályozás az átértékelés kérdésében. Az 
írott jog „hívei” azzal indokolták szemléletüket, hogy a 
precedensek rendkívül nagy „feszítőerőt” jelenthetnének 
a jogrendszer számára.4

A szokásjoggal szimpatizálók a már György Emö által 
is megfogalmazott kételyt juttatták kifejezésre, mely sze
rint a jogi szabályozás csak újabb szabályok megalkotását 
fogja eredményezni.

A viták eredményeképpen végül 1928-ban életbe lépett 
az átértékelésre vonatkozó törvénycikk. A válság prob
lémáira vonatkozó ilyen megoldás természetesen nem 
volt új keletű, hiszen korábban már Németországban és 
Lengyelországban is megalkottak és bevezettek ilyen jog
szabályt, az első tulajdonképpeni válságszabályozást pe
dig Nagy Frigyes vezette be. 1762-ben elrendelte, hogy 
az adós mondja fel a jó pénzben felvett tartozását, és azt 
vagy a régi jó pénzben, vagy a rosszabb új pénzben fizes
se vissza.'


