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Közismert, hogy a magyar felsőoktatás önálló tör
vényi szabályozására első alkalommal viszonylag 
későn, a rendszerváltást követően, 1993-ban került 

sor. Jóllehet 1961-ben a Magyar Népköztársaság oktatási 
rendszerének elemeként törvény rendelkezett a felsőokta
tásról, az azonban nem kizárólag a felsőoktatás működé
sét szabályozta, ráadásul a kor szokásainak megfelelően, 
csak néhány fontosabb szabályt rögzített, a részletes ren
delkezéseket törvényerejű rendeletre bízta.1 Szintén isme
retes az 1848-as magyar egyetemről szóló törvény,2 ami 
mint ilyen az első ágazati törvénynek is tekinthető lenne, 
azonban nem fedte le a korabeli felsőfokú oktatás teljes 
vertikumát, hiszen kizárólag az akkoriban egyedüliként 
működő magyar egyetem vonatkozásában rögzítette a 
tanszabadság alapelvét, és rendelte az intézményt a köz
oktatásügyi miniszter alá.

A felsőbb oktatás tehát, annak intézményrendszerével 
együtt viszonylag hosszú időn keresztül működött egysé
ges szabályok megalkotása nélkül, pedig a 19. század vé
gére már igen széleskörűen differenciálódott intézmény-

FORRÁS
Rigó Kinga

Egy ritkán emlegetett 
tervezet
Az egyetemekről és az egyetemi 
főiskolákról szóló törvénytervezet 
előadói javaslata a Fejérváry-kormány 
idejéből

Az egyetem fogalmának lényege, hogy az el
méleti tudományok összességét felölelje.

(Királyi M agyar Tudományegyetem Jog- 
és Á llamtudományi Karának kari véleménye 
a 1764 sz. 1905-1906. számú beadványhoz)
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rendszer jött létre. Tudományegyetemek, akadémiák, 
líceumok, főiskolák, tanodák, kollégiumok igen vegyes 
vertikuma alkotta az intézményrendszer gerincét, válto
zó szabályokkal és persze változó színvonalú oktatással. 
A századfordulóra már meghaladta az intézmények szá
ma a százat, működésük kérdéseit azonban nagyrészt az 
egyes intézményekre -  esetleg néhány intézményre -  ki
terjedő hatállyal bíró rendeletek vagy törvények tartal
mazták. A működés során nagy súllyal estek számításba 
a szokásjogi alapokon nyugvó belső normarendszerek, a 
formális joganyag mellett. A 20. század elejére már olyan 
szabálytömeg alakult ki e téren, hogy az egységes struktú
rába foglalás szükségessége a jogalkotónak sem kerülhet
te el a figyelmét. E szükséglet manifesztációjaként 1906. 
február 15-én érkezett a Budapesti Királyi Tudomány
egyetemhez az 1764 sz. 1905-1906. számon iktatott bead
vány, az egyetemekről és az egyetemi főiskolákról szóló 
törvénytervezet előadói javaslata.

A törvénytervezet -  amiről a minisztériumi kérésnek 
megfelelően a Jog- és Államtudományi Kar nyilvánított 
véleményt - , valamint a hozzá fűzött indokolás a kora
beli szokásjogi alapon összeálló intézményrendszerhez 
képest eltérő struktúra kidolgozására tett javaslatot. Új
ragondolta nem csupán az intézményrendszert, illetve 
az egyetemi önkormányzatiság és tanszabadság fogalmi 
elemeit is.

A meglévő heterogén intézményrendszert a felsőokta
tási intézmények két típusával váltotta volna fel: az egye
temekkel és az egyetemi főiskolákkal, azzal természete
sen, hogy a meglévő intézményeket az új jogszabály nem 
kívánta érinteni. A tervezet négy elméleti tudománykört 
határozott meg, mint az egyetemeken, illetve egyetemi fő
iskolákon tanítandó területeket: a nyelv és irodalom körét, 
a társadalmi tudományok és történelem körét, a matema
tika és természettudományok körét, valamint a filozófia 
körét, vagyis kifejezetten szakított azzal az időről időre 
amúgy is megnyirbált elvvel, hogy mindezek meghatá
rozása az egyetemek feladata lenne. Az egyetemek és az 
egyetemi főiskolák közötti különbözőséget is e tudomány
körök mentén kívánta meghatározni, hiszen a javaslat ér
telmében az egyetemeken valamennyi, míg az egyetemi 
főiskolákon -  a filozófiával együtt -  három tudománykör 
oktatása lett volna megkövetelendő. Az egyetemi főiskola 
nem készített volna fel valamely magas közhivatali pályá
ra (az egyetem igen), azonban létének előzetes feltétele
ként legalább két tudománykörben doktori fokozat ado
mányozását kívánták meghatározni.

Az egyetemek alapvető feladata a tervezet értelmében 
a magasabb képzést igénylő közhivatali és egyéb köz
pályára (úgymint egyházi, igazságügyi, közigazgatási, 
tanári, orvosi, állatorvosi, műszaki, mezőgazdasági stb.) 
történő felkészítés, a karok szervezésének lehetősége ki
fejezetten ennek érdekében lett volna biztosított. E karok 
értelemszerűen csatlakoznak az ún. elméleti tudománykö
rökhöz, a tervezet így kívánta összekapcsolni az elméleti 
képzést a gyakorlattal: közigazgatási, igazságügyi és taná
ri hivatásra azok a karok jogosultak, melyek a társadalmi 
tudományok és történelem tudománykörében oktatnak, 
orvosi, állatorvosi, műszaki, mezőgazdasági, tanári stb.
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kar fűzhető a matematika és természettudományok köré
hez, míg a nyelv- és irodalomtudományok köréhez a teo
lógiai és a tanári hivatásra felkészítés köthető.

„...De az egyetem valójában nem szakiskola, nem akar 
szakiskola lenni, csak átveszi néha a szakiskola feladatát, 
helyesebben feladatának egy részét, amennyiben meg
adja a szakszerű kiképzés tudományos alapjait... " Hogy 
az egyetem nem iskola, az kifejezésre ju t abban is, hogy 
már az első egyetem mindjárt megalakulása után névben 
is megkülönbözteti magát az iskolától, nem „ scola ", ha
nem „studium", s később, mikor a „studium" elnevezést 
kezdték általában a tanintézet megjelölésére használni: 
„studium generale". Főképpen három tulajdonságban 
mutatkozik a különbség a többi tanintézet és az egyetem 
között: Az egyik az, hogy egészen más a szervezete, mint 
az iskoláé, a másik pedig az, hogy más a célja, a harmadik 
pedig az, hogy más a módszere.3

Bár Weszely Ödön a fenti gondolatokat később írja rek
tori székfoglaló beszédében, szinte szóról szóra visszaadja 
azon véleményt, amit az érintett jogi kar 1906-ban a terve
zet e koncepcionális részéhez fűzött.

A tervezet részletesen szabályozza az intézményalapí
tás eljárásrendjét is, ami évszázadokon keresztül folya
matosan formálódott, és fokozatosan kikerült az egyház 
hatásköréből. A magyar államalapítást követően a korai 
feudális-patrimoniális-teokratikus államban az uralkodó 
egyházszervező tevékenysége keretében szabta meg az 
oktatás rendjét. Ebben a rendben az állam csak áttétele
sen vett részt az oktatásirányításban: „ . a  királyi iskola
felügyelet... az állam és egyház szoros kapcsolata idején 
nem különült el az egyházi iskolafelügyelettől, mert a ki
rály a maga jogát az egyházi hatóságok, püspökök útján 
gyakorolta... ", az oktatás -  a korabeli nyugati mintának 
megfelelően -  az egyházi tevékenység tartozéka volt. 
A korabeli felsőoktatás, az egyetem (bár ismeretes más 
magas szintű oktatást nyújtó intézmény is a korból, pél
dául a budavári domonkos rendi főiskola) szintén egyhá
zi vonásokat mutatott (összes tanára és sokáig hallgatója 
is pap, illetve papnövendék volt), jóllehet már ekkor ön
kormányzattal bírt, s az uralkodó magánjogi természetű 
hatalma is kiterjedt már, igaz, csak közvetve, az egye
temalapítási kísérleteken (1395: Óbudai Egyetem, 1465: 
Pozsonyi Egyetem, 1367: Pécsi Egyetem) keresztül. En
nek során a két alapító, az uralkodó és a „pápa azt tette 
bele” az új intézménybe, ami rendelkezésére állt: a pápa 
a tartalmat (az előadások tartásának és az akadémiai fo
kozat adományozásának jogát), az uralkodó pedig -  ele
inte magánjogi alapokon nyugvó közhatalmi funkcióját 
gyakorolva -  a jogi formát és azzal együtt az egyetemen 
oktatók és tanulók jogi védelmét. Az egyetemalapítás e 
konstrukciójában a pápai privilégium, gyakorlatilag vál
tozatlan formában, egészen az oktatás állami üggyé nyil
vánításáig -  sőt a teológiai fakultás tekintetében még azt 
követően is -  fennmaradt (bár annak erodálódását már 
jelzik a nagyszombati egyetem alapításának pápai enge
dély nélküli körülményei), az uralkodó jogosítványait 
azonban csak az abszolutizmus alakította át kizárólagos 
állami hatáskörré. Az 1777-es Ratio Educationis sem 
szentelt ugyanakkor külön fejezetet, avagy külön kimun-
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kált eljárásrendet az intézményalapításnak. Egyértelmű
en kivette az egyház kezéből ugyan az intézményeket, 
azonban elsősorban a létező egyetemekre, akadémiákra 
később líceumokra koncentrált. Ennek megfelelően a 
későbbiekben a József Ipartanoda, a Kolozsvári, a Deb
receni Egyetem stb. létrehozása egyszerűen a szokásos 
eljárást alkalmazta: döntött róla a törvényhozás.

Egyetem és egyetemi 
jellegű főiskola a tervezet 
értelmében már felekeze
ti -  mely esetben a tanárok 
az adott felekezethez tartoz
nak - , avagy állami jelleget 
ölthet, mely utóbbi esetben 
csak azt az általános megkö
tést írta elő, hogy az intéz
ményben tanár, tisztviselő 
kizárólag magyar állampol
gár lehet. Intézményt alapí
tani a tervezet értelmében 
az állam, a törvényhatósá
gok, azok társulásai, törvé
nyesen bevett felekezetek, 
magánszemélyek és magyar 
állampolgároknak egyesüle
tei jogosultak, valamennyi 
esetben megjelent azonban 
követelményként a törvény
hozás által történő becikke
lyezés.

Az egyetemek és az 
egyetemi főiskolák létesí
tésének kérdése rávilágított 
azonban nem csupán egy 
viszonylag egyszerű eljárás
rendre, hanem magának az 
egyetemi autonómiának, il
letve korabeli elnevezéssel 
önkormányzatiságának kérdésére is. A tervezet ugyanis 
kifejezetten akként rendelkezett, hogy az alapítók jogosul
tak megállapítani az egyetem jogi képviseletére, kormány
zatára vonatkozó testületnek, az egyetemnek és egyetemi 
jellegű főiskolának mint tantestületnek teljes szervezetét, 
az ellátandó tudományokat, a közhivatali és egyéb közpá
lyák érdekéből szervezendő karokat, a tanulmányi vizsgá
latoknak és doktori szigorlatoknak a sorát, a magántanári 
képesítés megszerzésének a feltételeit és egyéb alapvető 
intézkedéseket. Természetesen ezen rendelkezéseknek a 
vallás- és közoktatásügyi miniszternek történő bemutatása 
is kötelező volt. Ugyanakkor a doktori szigorlatot és az azt 
esetleg megelőző egyéb tudományos fokozat, valamint a 
magántanári képesítés rendje -  a vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek jóváhagyásának terhe mellett -  az intézmé
nyek tanártestületét illette volna meg.

A karok szerepe kapcsán -  melyeket egyértelműen 
magas hivatali pályákra szánt szakemberek képzési he
lyeként, nem pedig afféle tudományos műhelyként vagy 
oktatási centrumként definiál -  külön is és ismételten ér
demes Weszely Ödönt idézni:

„Az egyetem e kezdeti állapotában voltakép állami ma
gasabb funkcionáriusok kiképzését szolgálja, a tudomány
nyal, melyet tanít, azt akarja elérni, hogy a legmagasabb 
állások betöltői a legkiválóbbak, a legtudósabbak legyenek. 
Négy fakultásra való osztása is a négy legfontosabb szelle
mi pálya szerint alakult. Papokat, jogászokat, azaz állami 
tisztviselőket és ügyvédeket, orvosokat és tanárokat akart

kiképezni. Az egyetem egy
szerű szakiskolává lesz, ha 
csak a különféle pályákra 
való előkészítést tűzi célul. 
Ezt talán a szakiskolák még 
tökéletesebben is tudnák vé
gezni. Papot, orvost, tiszt
viselőt, tanárt nemcsak az 
egyetem képezhet, s az egye
tem nem azért egyetem, mert 
ezekre a pályákra nevel...

Ha az egyetemet gyakor
lati szakiskolává tesszük, ak
kor egy egyetemfölötti egye
temet kell fölállítani, vagy az 
egyetem mellé külön szakis
kolát tudósok számára.

A fakultások lényeges al
kotó elemei az egyetemnek, 
hiszen eredetileg úgy kelet
keztek az egyetemek, hogy a 
fakultásokegyesültek... ”

A venia legendi, a dok
tori és más (baccalauresi, 
magistrátusi) fokozat ado
mányozásának joga hagyo
mányosan az európai uni- 
versitasok sine qua nonja. 
Figyelemmel azonban arra, 
hogy a tervezet az egyete
mi fakultásokat valójában 

közhivatalokra felkészítő szervezeti egységeknek tekin
ti, logikusan következik, hogy minden olyan tanulmányi 
vizsgát, amely valamely magasabb képzettséget igénylő 
közhivatalra stb. megkívánt elméleti képzettség igazolá
sára szolgál, azt az egyetemtől függetlenül megszervezett 
államvizsgán kellett volna bizonyítani, amire a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter is jogosult lett volna vizsgabi
zottsági elnököt delegálni. Amennyiben tehát a tansza
badságon értjük egyrészt amit a magyar egyetemről szóló 
1848:19. törvény tartalmaz, vagyis, hogy „Az oktatás és 
tanulás szabadságának azon elve, hogy egyrészről a  ta
nuló arra nézve: melly tant, és mellyik tanártól kívánja 
hallgatni, szabad választást tehessen; másrészről: hogy a 
rendes tanárokon kivül, más jeles egyének is, a  ministe- 
rium által ideiglenesen megállapítandó, későbben pedig 
törvény által meghatározandó feltételek mellett oktathas
sanak, törvényesen kimondatik”, valamint azt, az egyéb
ként bizony csak időnként alkalmazott, de búvópatakként 
időről időre felbukkanó igényt, hogy a tanrend meghatáro
zása az egyetem kizárólagos hatásköre, úgy ezen követel
ményt a tervezet csak részben tartja megvalósítandónak.

Weszely Ödön
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A vallás- és közoktatási miniszter hatáskörei egyébként 
is széles kört ölelnek fel a javaslatban. Ezek közül csak 
néhányat említve: egyetemi ifjúsági szerveződések, egyéb 
intézetek (pl. convictusok) állami felügyeletének szabá
lyozása, hivatalvesztés fegyelmi határozattal szembeni 
vétójog, törvényi feltételeknek meg nem felelés esetén 
„megintés” jogintézményének alkalmazása, engedélyok
irat visszavonása, illetve intézkedés kezdeményezése a 
törvényhozás irányába, általános szabályszerűségi ellen
őrzési jogkör az egyetem felett, államvizsga bizottsági el
nök jelölésének joga, hazai magántanári képesítéssel nem 
bírók esetében engedély adásának joga legfeljebb kétévi 
időtartamra magántanári státusban alkalmazásra (rende
letalkotásban), és általában jellemző volt a belső egyetemi 
szabályzatoknak a vallás- és közoktatásügyi miniszter ál
tali jóváhagyása.

És bár a tervezet részben szó szerint visszaidézi a ma
gyar egyetemről szóló 1848:19. törvénycikket a tansza
badságról: a rendes és rendkívüli tanárokon kívüli más 
jeles egyének is oktathassanak az egyetemeken és a fő 
iskolákon, a hallgatóknak szabad választás adandó arra 
nézve, hogy mely tárgyat mely oktatótól kívánják hallgat
ni, új elemként jelenik meg az a rendelkezés, mely szerint 
a tanrend mindenkori megállapításának joga a tanártestü
letnek biztosítandó ugyan, de a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez való bejelentés terhe mellett.

A budapesti tudományegyetem jogi kara számos kri
tikát fogalmazott meg a tervezettel kapcsolatban, olyany- 
nyira, hogy a kritikai észrevételek terjedelme meghaladja 
magának az alaptervezetnek a terjedelmét. Ennek során 
többek között kifejtette -  és talán ez volt az egyik leg
sarkalatosabb pontja az észrevételeinek - , hogy az egye
temek esetében kevésbé a szakiskolai jellegű felkészítés
nek kellene előtérbe kerülnie, sokkal inkább a tudomány 
művelésének hivatása, és ezzel összefüggésben nehezmé
nyezte a tanszabadság elvének visszafogását is -  különös
képpen a tanulmányi rend megállapításának terén -  vala
miféle minőségbiztosítást látva az egyedi törvényhozási 
aktusok megalkotásában:

„ Vagy arra az alapra kell helyezkednünk, hogy nálunk 
nincs igazi egyetem, hanem az egyetem csak tanszabadság 
nélküli szakiskolák gyűjtőneve, s ekkor a törvényhozást 
megilleti, hogy egyetemeinknek tanulmányi rendjét álta
lánosságban törvényileg szabályozza.

Vagy pedig arra kell helyezkednünk, hogy részesei aka
runk lenni a nyugat-európai műveltség fő  irányainak, 
hogy egyetemeinket a tanszabadság elve alapján akarjuk 
felépíteni. Ekkor azonban törvényhozásunkat megilleti, 
hogy minden egyetem engedélyezését külön bírálja meg. ”

Jegyzetek___________________________________________
1 Lásd a felsőoktatási intézményekről szóló 1962. évi 22. törvényerejű 

rendeletet.
2 Lásd a magyar egyetemről szóló 1848:19. törvényczikket.
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2014. szeptember 17-én a Debreceni Törvényszék 
és a Debreceni Járásbíróság bíróságtörténeti kon
ferenciát és kiállítást rendezett. A „Jogszolgáltatás 
Debrecenben” című nyolcvanoldalas, képekkel gazdagon 

illusztrált díszes kötetbe a konferencia előadóinak tanul
mányai kerültek.

Az Országos Bírósági Hivatal „Bírósági történelem és 
hagyományápolás” címmel pályázatot hirdetett. A Deb
receni Törvényszék és a Debreceni Járásbíróság lelkes 
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előadás, Minerva, VIII. évf., 4-7. sz., Budapest, 1929, 125-171. o.; 
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munkatársai a Debreceni Ítélőtábla, a Magyar Nemzeti 
Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára, a Debreceni Ön
kormányzat, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudomá
nyi Kara, a debreceni Városi Könyvtár, valamint a Déri 
Múzeum hasonlóan lelkes munkatársaival összefogva egy 
bíróságtörténeti munkacsoportot hoztak létre. A kutatók 
olyan forrásokat, dokumentumokat tártak fel, amelyek
ből megismerhető a város jogszolgáltatásának fejlődése.

Szendiné Orvos Erzsébet: 
Jogszolgáltatás Debrecenben a kora 
újkorban
Debrecen Nagy Lajos és Zsigmond király privilégiumai 
alapján nyert ítélkezési jogot, anyajogként a budai jogot 
kapta meg a város. Joghatósága a polgári és a büntető
ügyekre egyaránt kiterjedt. A XVI. század közepétől pe
dig már nemcsak a városi polgárok, hanem a nemesek 
ügyeiben is eljárt.

Az ítélkezés helyszíne kezdetben a bíró háza, majd a 
városháza volt. A jogkereső közönség kedden, csütörtö-
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