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FORRÁS
Előadó a prodékán

309. Ajtai Sándor ny. r. tanár kéri kart, hogy a következő 
tárgyu, a közokt. miniszter úr ő nagy méltóságához tett 
felterjesztéséhez járuljon hozzá a maga részéről is:

Ajtai tnr ellen Budapest főváros polgármestere a buda
pesti királyi törvényszéktől a Szercsényi Irma- féle hulla- 
fertőztetési ügyben könnyelmű vádaskodás és a közkórház 
erkölcsi hitelét sértő rágalmazás miatt fegyelmi eljárás 
megindítását kérte. A törvényszék e kérelmét, mint alap
talant elutasította. E  felmentést azonban Ajtai tanár nem 
tekintheti teljes moralis elégtételnek, kéri azért ő nagymél
tóságát, hogy az ügyet megvizsgálva, annak megszerzésére 
neki alkalmat nyújtani kegyeskedjék. Ez elégtétel megszer
zésére a törvény azt az orvoslatot adja meg, hogy a rágalom 
vádja alól felmentett, az alaptalan feljelentő ellen keresetet 
indíthat meg, ha magán ember önmaga, ha közhivatalnok, 
saját főnöksége beleegyezésével a királyi ügyészség utján.

Ajtai tnr mint törv. orvos jelentetettfel afegyelmi eljárás
ra és a törvényszék ügyét mint birósági tagét döntötte el: 
ennélfogva hivatalból való eljárásnak nem csak helye és az 
ügyészségnek kereset megindítására az igazságügyi minisz
ter engedélyét kellene kikérnie.

Amde Ajtai tnr azon véleményben van, hogy ő mint egyet. 
tanár s igy közhivatalnok, és nem mint birósági tag végzi a
hivatalos........ [olvashatatlan] és így is hivatalból kellvén
eljárni, saját főnökétől. a közokt. miniszter ő nagyméltósá
gától kell kikérnie az engedélyt a kereset megindithatására.

Ezek folytán tehát arra kéri őnagyméltóságát, hogy 
mindenekelőtt az igazságügyi minisztériummal egyetértő- 
le g ........... [olvashatatlan] az, hogy a törv.orvostan taná
ra mint egyet. tanár és nem mint bírósági hivatalnok végzi 
a törvényszéki boncorvoslásokat [bizonytalan], továbbá 
hogy ily módon őnagyméltósága adja meg az utasítást a 
kir.ügyészségnek a kereset megindítására. Ha pedig a tör
vényszékfelfogásához képest az mondatnék ki, hogy ő csak
ugyan bírósági hivatalnok, kegyeskedjék a szükséges enge
dély kiadása iránt az igazságügyi minisztert megkeresni.

Azon esetben, ha ő- 
nagyméltósága az elég
tétel keresése e módjá
hoz nem lenne hajlandó 
beleegyezését megadni, 
kéri, hogy az alaptala
nul feljelentő polgár
mesterrel, illetve kórház- 
igazgatósggal szemben 
a belügyminisztérium 
utján legalább fegyelmi- 
leg szolgáltassék részére 
a teljes moralis elégtétel.

Előadó a tanártestü
let érdekében és szoros 
kötelességében fekvő
ben tartja, hogy így az

Rigó Kinga Viktória

Az egyetemi alkalmazás 
mint közhivatal egyik első 
megjelenéséről
-  forráselemzés -

egyes tanár, mint az egész tanártestület moralis reputati- 
ója igaztalan támadásokkal szemben erélyes védelemben 
részesüljön, inditványozza azért, hogy az ügy a felsoroltak 
értelmében megvizsgálás, illetőleg döntés végett őnagy- 
méltóságához felterjesztessék és amennyiben kiderülne az, 
hogy a törv.orvostan tanára tanári működése közben illet- 
tetett volna igaztalan váddal számára a kért teljes elégtétel 
megadassék. Ugy e felmerült üggyel kapcsolatban mint at
tólfüggetlenül felkérendőnek tartja őnagyméltóságát annak 
konstatálására, hogy a törv.orvostan tanára nem mint biró- 
sági tag, hanem mint egyet. tanár vesz részt a törvényszéki 
és rendőri boncolásokban.

A tanári testület válasza:

A tanártestület a maga részéről hozzájárul Ajtai tnrnak, a 
közokt.miniszter urhoz intézett azon kéréséhez, hogy neki, 
mint a törv. orvostan tanárának a Szercsényi Irma féle ál
lítólagos hullafertőzési ügyben Budapest főváros illetve 
a kórház igazgatósága által ellene támasztott, a törvény
szék által alaptalannak nyilvánított rágalmazási vád ellen 
az általa kért módok valamelyike szerint a teljes moralis 
elégtétel megadassék; a maga részéről is kéri, továbbá ő- 
nagyméltóságát annak konstatálására, hogy a törvényszéki 
orvostan tanára nem mint birósági tag, hanem mint egyet. 
tnr vesz részt a törvényszéki és rendőri boncolásokban.

***

A királyi magyar Fe- 
rencz József Tudo
mányegyetem Orvosi 
Karának 1886/1887-es 
kari tanácsi jegyző
könyvében szereplő 
Ajtai Kovács Sándor 
orvos, egyetemi tanár 
Kolozsváron született 
1845. március 23-án, 
és Abonyban halt meg 
1917. június 4-én.

1868-ban a pesti or
vosi karon szerezte meg
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orvosi oklevelét, 1868-1872-ben a pesti kórbonctani inté
zetben dolgozott, 1872-től Kolozsvárott volt az általános 
kórtan és gyógytan rendkívüli, 1873-tól nyilvános rendes 
tanára, 1874-től pedig a törvényszéki orvostan nyilvános 
rendes tanára. l881-1882-ben a Kolozsvári Tudomány
egyetem, 1906-1907-ben a Budapesti Tudományegyetem 
rektora.*

Már Ajtai Kovács Sándor első rektorságának idejére ki
alakultak a magyar egyetemtörténetben azok a szabályok 
és jogszokások, amelyek az 
elmúlt másfél évszázadban 
mélységében határozták meg 
a felsőoktatásban alkalma
zásra kerülők viszonyait, sőt, 
ha elnevezésükben nem is, 
tartalmukat tekintve tovább 
élnek a mai felsőoktatás jogi 
szabályozásában is.

Az egyetemi alkalmazás 
különböző módozatai -  nyil
vános rendes és rendkívüli 
tanár, egyetemi magántanár, 
egyetemi pedellus stb. -  már 
a Ratio Educationisban is 
megjelentek, az egyetemi al
kalmazással kapcsolatos jog
körök telepítése általában az 
uralkodóhoz történt, jóllehet 
a 16. századot megelőzően 
az egyetemalapításon túlme
nően egyéb jogosultság nem 
volt világi hatalomnál meg
található. Ürményi József is 
bátran merített az egyetem
nek a 17. századra kialakult 
struktúrájából, szokásaiból 
és jogszokásaiból, mégis az 
oktatói munkakörök nagyfo
kú differenciálódására, funkciójuk rendszerszintű, kikris
tályosodott elkülönítésére és szabályozására a 19. század 
közepéig kellett várni. Paradox módon a neoabszolu
tizmus idején a magyar egyetemre (s csak a 19. század 
második felétől egyetemekre) rákényszerített szabályok 
tartalmazták, de főként használták elsőként ezeket a tisz
ta fogalmakat. Az ekkor kialakult rendszert majd csak a 
szovjet típusú tudományos minősítés rendszerének beve
zetését követően szüntették meg, azonban a rendszervál
tozást követő szabályozás sokat megőrzött és újjáélesztett 
belőlük.

„Ajtai Sándor ny.r. tanár” -  kezdődik az 1886/87. 
tanév kari tanácsi jegyzőkönyv 309. bejegyzése. A nyil
vános rendes és rendkívüli tanár (ny. r., illetve rk. tanár) 
ekkorra már bevett jogintézmény, állami alkalmazást és

* Az életrajzi adatok forrása: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/ 
tkt/magyar-orvoseletrajzi/ch03.html

az állam által biztosított fizetést jelentett. Nyilvános ren
des tanárként működött a 19. században, a teljesség igé
nye nélkül, sokak mellett pl. Laky Dezső, Jedlik Ányos, 
Pauler Tivadar, Récsi Emil vagy Kmety Károly.

A nyilvános rendes tanárokat az illetékes miniszter 
(kultusz-, földmívelésügyi vagy pénzügyminiszter) ne
vezte ki, attól függően, hogy mely intézmény keretében 
működtek. A nyilvános rendkívüli tanárok a nyilvános 
rendes tanárokéhoz hasonlóan szintén állandó egyete

mi oktatónak minősültek, 
de nem főtantárgyhoz kap
csolódó tárgyak oktatására 
alkalmazták őket. A nyil
vános rendkívüli tanárság 
gyakran volt a rendes tanár
ság előszobája, maga Ajtai 
Kovács Sándor is „csak” a 
rendkívüli tanárságot nyerte 
el 1873-ban.

Mindkettő esetében szük
ség volt azonban adott egye
tem adott tantárgyához 
kapcsolódó miniszteri kineve
zésre, ami Ajtai esetében azért 
bír különös jelentőséggel, 
mert a Szercsényi Irma-féle 
hullafertőztetési ügyben -  a 
fenti ismertetett iratok tanú
sága szerint -  őt nem mint 
egyetemi oktatót, hanem mint 
bírósági hivatalnokot vette fi
gyelembe a fővárosi törvény
szék. A bírósági hivatalnokra 
vonatkozó szabályok rágal- 
mazási ügyekben pedig tel
jesen máshogyan alakultak, 
mint az egyetemi oktatók ese
tében.

A magyar büntető törvénykönyv, a büntettekről és vét
ségekről szóló 1878:5. törvény (Csemegi Kódex) 271.§-a 
értelmében ugyanis bírósági hivatalnokok esetében bűnvá
di eljárásnak rágalmazás esetében csak hivatalból lehetett 
helye, éspedig csak az igazságügy-miniszter hozzájárulá
sával: „ ...bírósági hivatalnokok... hivatali kötelességeire 
vonatkozó olyan állitás miatt, mely valódisága esetében 
azok ellen bűnvádi, vagy fegyelmi büntetést vonna maga 
után: a bűnvádi eljárás rágalmazásért csak hivatalból, -  
és az igazságügyminister felhatalmazása folytán inditható 
meg...”.

Ajtai azonban állította, hogy ő bizony nem bírósági hi
vatalnok, hanem közhivatalnok, aki az egyetem alkalma
zásában áll, így az ő esetében nem az igazságügy-minisz
ter, hanem a közoktatási miniszter engedélye szükséges. A 
Kari Tanács jóváhagyását és segítségét ahhoz kérte, hogy 
akár az igazságügy-miniszter, akár a közoktatási minisz
ter útján, de elégtételt vehessen; vagyis vélhetően az őt 
korábban feljelentő Budapest főváros polgármestere -  
1886-ban Ráth Károly -  ellen rágalmazás miatt eljárást 
indíthasson.

Kníélyi tfnykrfw* ntá.i
HÁTI! KÁROLY

Ráth Károly budapesti főpolgármester
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Ezt a bűnvádi eljárást azonban a közoktatási miniszte
ren keresztül állt szándékában -  a Kari Tanács jóváhagyá
sával -  megtenni.

A korabeli jogszabályok értelmében ugyan kérdéses 
Ajtai Kari Tanács által is jóváhagyott kérésének a jogi 
alapja, hiszen nem az egyetemi közhivatalnokokra vo
natkozott a Csemegi Kódex azon szakasza, ami az igaz
ságügy-miniszter mint főhatóság engedélyéhez kötötte a 
bűnvádi eljárás megindításának lehetőségét, mégis Ajtai 
ügye nagyon jól rámutat arra, hogy a 19. század második 
felében már nagyon erősen benne gyökerezett a magyar 
egyetemi létben a kultuszminiszter -  egyébként sehol 
nem definiált -  ún. főfelügyeleti joga. Ez a jogosítvány 
a 20. században magától értetődő módon illeti majd meg 
pl. Klebelsberg Kunót, tartalma, fogalma, mélysége, ter
jedelme azonban nem körülhatárolt. Jelentett mindent, 
ami egy egyetemen történhet: jegyzőkönyvek jóváha
gyásának, áttekintésének jogát, munkáltatói jogokat, 
szervezeti egységek létrehozása feletti kvázi vétójogot, 
tanulmányi ügyekben intézkedés jogát stb. A 19. szá

zad második felének egyetemi gyakorlatában nincs an
nál természetesebb, mint a probléma felmerülése esetén 
azonnal a főhatóság véleményét vagy adott esetben jóvá
hagyását kérni.

A főhatóság erejét pedig nagyon jól szemlélteti a fő
felügyeleti jog részét képező, az egyetemen alkalmazot
takkal kapcsolatos jogok gyakorlása. A kinevezés joga 
szinte minden esetben az egyetemen kívüli hatósághoz, 
a kultuszminiszterhez kapcsolódott: a kultuszminiszter 
adományozta a nyilvános rendkívüli tanári és a magánta
nári címet, hozzá tartoztak az előadói, a helyettes előadói 
munkakörbe történő kinevezések, sőt a kultuszminiszterre 
volt szükség a tanszéki adminisztratív személyzet kineve
zéséhez is.

Bár elmondható, hogy a munkáltatói jogok ilyen mér
tékű koncentrálásának háttérindoka nyilván fiskális szem
pontokban keresendő (a státuszokhoz, címekhez kapcso
lódó finanszírozás a kincstárhoz kapcsolódott), ez azonban 
nem változtat az egyetemi alkalmazás önálló közhivatal
noki minőségén a 19. század második felében.

Dr. Orsós Ferenc professzor ellen a Budapesti Páz
mány Péter Tudományegyetem 1946-ban háborús 
bűnösség vádjával indított pert. Orsós professzor 
még 1944-ben elhagyta Magyarországot, Németország

ban telepedett le, s a mainzi egyetem tanára lett, ugyanott 
hunyt el 1962-ben.

Orsós Ferenc (1879-1962)]

DISPUTA
Vincze János

Váratlan jogi fordulat 
az Orsós-perben -  66 év 
után
Katyh -  1943: mindazok, akik visszaemlékeznek a II. vi
lágháború borzalmaira, ez a szó-szám kapcsolat számukra 
egy tömeggyilkosságot jelöl. E tömeggyilkosságot vizs
gáló nemzetközi bizottságnak volt tagja Dr. Orsós Ferenc 
törvényszéki orvos, és elsősorban az ő véleménye alapján 
állapították meg azt, hogy a katyni tömegsírokban találha
tó sok ezer lengyel tiszt meggyilkolása nem Németország, 
hanem a Szovjetunió bűne. Erre a megállapításra a kiásott 
holttestek szakmai vizsgálata alapján jutottak. Természe
tesen a szovjet vezetés tagadta a nemzetközi orvosbizott
ság megállapításait, és a német katonai vezetést hibáztat
ták a tömeggyilkosságért. Az amerikai és brit politikusok 
1945 után mégis elfogadták a szovjetek által beterjesztett 
hivatalos verziót, amely szerint a Barbarossa-hadművelet 
során a németek követték el a katyni tömegmészárlást. 
Persze az Amerikai Egyesült Államok, Anglia, Francia
ország „falaztak” Nürnbergben Sztálinnak, noha tökéle
tesen tisztában voltak a valós felelősök, illetve gyilkosok 
kilétével.1
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