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_________ Jog

A z egyetemek irányításával járó felelősséget meg
alapozó szabályok kialakulása és érvényesülé
se elválaszthatatlan az „universitas” fogalmától, 
amely az évszázados fejlődés során a külső fenyegetés

sel szemben is fellépni, a privilégiumokat gyakorolni, a 
belső igazságszolgáltatást megvalósítani, a demokratikus 
működést biztosítani és a közösséget „kifelé” képviselni 
képes testületté formálódott.1 Ebből sarjadt ki az intéz
ményi tanács mint az egyetemek legfőbb döntéshozatali 
hatáskörével (ma csak korlátozottan) rendelkező testüle- 
te. Ugyanakkor a középkori felsőoktatásból az is látható, 
hogy az alapító, illetve később a fenntartó következetesen 
ragaszkodott ahhoz, hogy a vezetők tevékenységét ellen
őrizze, annak kereteit szabályozza, megalapozva ezzel 
esetleges felelősségre vonásukat.2

A különböző egyetemekre vonatkozó részletes előírá
sok, konkrét ügyekben a végrehajtás feladatai a vallás- és 
közoktatásügyi miniszteri rendeletekben (a továbbiakban: 
VKM-rendelet) jelennek meg a vezetői hatáskörökre, az 
egyetemi és kari testületekre is kiterjedően. Sajátosságuk, 
hogy a felelősséget az ún. akadémiai vagy egyetemi ható
ság vezetői (rektor, prorektor, dékán) esetében nem, csu
pán a gazdasági területen, valamint az Egyetemi Könyvtár

MŰHELY
Rónay Zoltán

Az egyetemi tanács és 
a rektor felelősségének 
alapjai a vallás- és 
közoktatásügyi miniszteri 
rendelkezések tükrében 
(1867-1945)

vonatkozásában rögzítik. Azonban abból az alaptételből, 
hogy akinek hatásköre van, az felelős annak ellátásért, va
lamint a VKM-rendeletek egyes rendelkezéseiből kiindul
va, e hatásköri szabályok alkalmasak voltak a felelősség 
megalapozására. Hasonló a helyzet a testületek esetében
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is azzal, hogy a kollektív felelősség érdemben fel sem me
rült, a tagok egyéni felelőssége pedig erre irányadó norma 
hiányában inkább morális elvárásként jelent meg, sem
mint számonkérhető és szankcionálható alkalmazotti kö
telezettségként.

Az egyes VKM-rendeletek szerkezete és tartalma sok
szor hasonló, de az is szembetűnő, hogy a Királyi Magyar 
Tudományegyetem (pesti egyetem) esetében e szabályo
zás csak a tanulmányi ügyekre, valamint a gazdasági szer
vezetre tér ki, a Műegyetem, a Debreceni és a Pozsonyi 
Egyetem esetében viszont szervezeti szabályokat is talá
lunk. Bár a testületi és egyszemélyi felelősség VKM-ren- 
deletekben történő megalapozásáról akkor kapunk teljes 
képet, ha a kari tanács, valamint a dékán és a gazdasá
gi-igazgatási terület vezetőinek hatáskörét is vizsgáljuk, a 
jelen tanulmányban -  terjedelmi okokból -  csak egy szű- 
kebb keresztmetszetre nyílik lehetőség. Azonban a szerző 
reményei szerint az alapoknál kezdődő bemutatás itt nem 
ér véget, s a későbbiekben további elemző ismertetésre is 
mód lesz.

A dualizmus kori VKM-rendeletek három pilléren áll
tak: 1. az egyes képzési ágakra vonatkozó egységes mi
niszteri rendelkezések (pl. államvizsga-szabályzat, dokto
ri szigorlati szabályzat) kiadása; 2. egy adott intézmény 
tanulmányi és fegyelmi rendjére vonatkozó, részben igaz
gatási, részben követelményjellegű szabályok; 3. a külön
böző intézmények szervezeti szabályai. Emellett számos 
egyéb kérdés (pl. habilitáció, magántanárok foglalkozta
tása) adott intézményre szabott szabályozására is sor ke- 
rült.3 Ezt a megoldást egységes és átfogó törvény híján a 
Horthy-korszak miniszterei is alkalmazták.4 Mindemellett 
-  amint arra később utalok -  a rendeleti szabályozás nem 
zárta ki az intézmények beleszólási lehetőségét.5

A rektor és az egyetemi tanács hatásköri szabályai lé
nyegében négy nagy csoportba rendezhetők: a) intéz
ményvezetés, -irányítás; b) munkáltatói jogkörgyakorlás; 
c) tanulmányi adminisztráció; d) a fegyelmi rend biztosí
tása. Ezek többnyire nem különülnek rektori vagy egyete
mi tanácsi feladatra, hiszen gyakran egy egységes folya
mat különböző állomásait jelentik. Ezért a továbbiakban 
is a fenti feladatcsoportok szerinti tárgyalást választom.

Az egyetem vezetése, irányítása
A Ratio Educationis az egyszemélyi vezetést megosz
totta az általános irányítást ellátó elnök és az akadémiai 
hatóságot irányító rektor között. A II. Ratio Educationis 
(I. Ferenc 1806. évi tanügyi szabályzata) előírta, hogy 
az egyetem élén „az udvari hatóságoknak felelős teljha
talmú elnök” áll.6 Az elnök -  szemben a választott tiszt
ségviselőként működő rektorral -  „a kormány oktatás
politikájának képviselője és keresztülvivője volt”.7 1849 
után betöltetlen maradt a pozíció, ezt követően pedig a 
kemény közvetlen beavatkozás feleslegessé, az 1860-ban 
meginduló enyhülés célszerűtlenné tette az elnök kineve
zését, így végül Ferenc József -  alapvetően politikai dön
tést hozva -  úgy határozott, hogy az egyetem újjászerve
zéséig az függőben marad, s mivel ez konkrét határidőt 
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nem jelentett, a kérdés lényegében lekerült a napirendről.8 
A pesti egyetem szervezeti szabályai mind a kolozsvári, 
mind a debreceni és a pozsonyi egyetemek alapításakor 
mintaként szolgáltak a miniszter számára, aki szervezeti 
szabályzatukat, tanulmányi és vizsgarendjüket az alapján, 
az adott viszonyoknak megfelelő módosításokkal állapít
hatta meg.9 Ugyanakkor az utóbbi két intézmény esetében 
a VKM-rendeletek már részletesen is kitértek a vezetői 
hatáskörökre. Ugyanez az eltérés figyelhető meg a Mű
egyetem esetében is. Az 1856-ban felsőfokú tanintézetté 
vált intézmény egyetemmé szervezésére Eötvös József 
kultuszminiszter által tett javaslat országgyűlési elfogadá
sa után10 kiadott szervezeti szabályzat11 már arról rendel
kezett, hogy élén az egyetemi tanács és az általa választott 
rektor áll.12

Később, minthogy mind az Eötvös programjában sze
replő visszafogottabb egyetemi törvény,13 mind Trefort 
előremutató javaslata14 csak terv maradt,15 a minisztérium 
rendeleti keretek közé szorította az intézményi működést. 
Bár mind a Trefort, mind a magukat politikai örököseinek 
valló miniszterek16 által kiadott VKM-rendeletek tükröz
ték a felsőoktatás tanulmányi és szervezeti kérdéseinek 
központi mivoltát, ez a folyamat élesen szemben állt az 
egyetemi autonómia szélesítését, az egyetemi tanács ha
táskörének a kiemelten fontos tanulmányi kérdésekre ki
terjesztését szorgalmazó, valamint a korszerűtlen belső 
struktúra, és nehézkes irányítási szerkezet átalakításának 
elmaradását kifogásoló egyetemvezetői állásponttal.17 
Trefort új tanulmányi, vizsga- és fegyelmi szabályzata is 
az egyetem egységesítését célozta.18 Lényegében e sorba 
illeszkedtek a tanulmányi követelményeket rögzítő szá
zadfordulós rendelkezések is, bár vitathatatlan, hogy „[a] 
z új bölcsészdoktori (1892), majd az új orvosi szigorlati 
szabályzat (1901) kiadása (...) hozzájárult az oktatás tar
talmának és módszereinek fejlődéséhez”.19

Ezzel magyarázható, hogy bár a rektori hatáskörök kö
zött értelemszerűen operatívakat is találunk, nagyobb ré
szük a képviselettel függ össze, tartalmukat tekintve pedig 
inkább adminisztratív jellegűek. A rektori vezetői felelős
ségnek eltérő elemei a különböző intézményekre vonatko
zó rendeletekben megjelennek ugyan, de az összes meg
létére egyik esetében sem találunk példát. Kifejezetten 
érdemi irányítást jelentett Debrecen és Pozsony esetében 
az egyetemre vonatkozó törvények, rendeletek és tanácsi 
határozatok végrehajtásáról gondoskodást, illetve a jog
szabályba ütköző egyetemi tanácsi határozatok felfüg
gesztését, az egyetemi igazgatás tárgyában javaslattételt, 
a miniszter felé az egyetemet illető ügyekben véleménye
zési jogot, illetve az altisztek és szolgák fölött fegyelmi 
hatóságot rektori hatáskörbe adó szabály.20 A műegyetemi 
rektor a műegyetemi (1916 után a rektori) irodát vezető 
titkár főnökeként a hivatali működést irányította.21

A legtöbb norma kimondta, hogy az egyetem, sőt a 
Műegyetemen a rektori tanácsnak is az elnöke a rektor.22 
E körben a műegyetemi szabályok a legrészletesebbek,23 
amelyek előírták a rektor számára a műegyetemi és a rek
tori tanács határozatainak foganatosítását, javaslataik és 
véleményük felterjesztését.24 A rektor felügyelte a quaes- 
tori hivatal munkáját, őrködött a szabályzatok megtartása
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és megtartatása fölött, továbbá minden tanév végén be
számolt a Műegyetem működéséről, valamint a fontosabb 
eseményekről. Emellett minden tekintetben felügyelt arra, 
hogy a Műegyetem rendeltetésének lehetőleg megfelel
jen.25 A rektor hatásköre a gazdálkodásra annyiban terjedt 
ki, hogy köteles volt a műegyetemi gazdasági előadó tevé
kenységét ellenőrizni, illetve előzetes beleegyezést adni a 
fontosabb személyi és elvi vagy nagyobb horderejű anya
gi kérdésekben történő intézkedéshez. A gazdasági előadó 
által készített számadások, valamint az azok lezárása után 
előterjesztett, a Műegyetem pénzügyi helyzetéről szóló je
lentés összeállításához a műegyetemi iroda és a quaestori 
hivatal személyzete rendelkezésre állását szintén a rektor 
biztosította.26 A pesti egyetemen a fölszereléseket képező 
tárgyak leltári nyilvántartásáért állt fenn gazdasági típu
sú felelőssége.27 A gazdálkodási hatáskör teher lehetett a 
rektorok számára -  legalábbis erre utal a debreceni rektor 
kezdeményezése 1930-ban a kancellári pozíció bevezeté
se a rektorok általános gazdasági és igazgatási teendőkkel 
való túlterhelésére hivatkozással. Az egyetemi irányítást -  
különösen a pesti egyetemen -  nehézkesnek tartották, így 
az állam beavatkozott: elvetették a Budapesti Tudomány
egyetem javaslatát, hogy a gazdasági ügyek az egyetemi 
tanácsnak alárendelt segédhivatalhoz kerüljenek, a Mű
egyetemen pedig a miniszternek közvetlenül alárendelt 
hivatal vette át a gazdasági igazgatást.28

A rektori hatáskör második fajtájába tartozott általá
ban az egyetem és az egyetemi tanács képviselete a kor
mánnyal, a hatóságokkal és a „közönséggel” szemben.29 
A pesti egyetemen a rektor továbbította a minisztérium 
által a gazdasági hivatal részére szóló leiratokat, és tá
jékoztatta azokról az egyetemi tanácsot, felterjesztette a 
gazdasági hivatal számadói jelentéseit és minden egyéb

természetű előterjesztését, szükség szerint saját jelentéssel 
kiegészítette, valamint a gazdasági hivatal által sürgősnek 
jelzett minden ügyet 24 órán belül felterjesztett a minisz
terhez.30 A debreceni és a pozsonyi egyetemen pedig a tu
dománykarok miniszterhez intézett felterjesztéseit kellett 
a rektornak az egyetemi tanács nevében továbbítani és lát- 
tamozni, szükség esetén pedig az egyetemi tanács részére 
bemutatni.31

Az egyetemi tanács dualizmus idején betöltött szerepét 
jól mutatja a Műegyetem új szervezeti szabályainak meg
alkotásához vezető folyamat. 1880-ban annak előkészíté
sére az egyetemi tanács bizottságot hozott létre. Az így, 
két év alatt előállt szöveget erősítette meg az uralkodó, 
majd hirdette ki a miniszter.32 Még a Horthy-korszakban 
is találunk arra példát, hogy egy, az egyetemre kötelező 
miniszteri leiratot az egyetemi tanács megtárgyal és el
utasít (!).33 Az egyetemeket érintő különböző jogszabály
tervezetek elfogadása előtt mód nyílt azok véleményezé
sére, azokat az egyetemi tanácsok rendre megtárgyalták, 
gyakorta módosító javaslatokat indítványozva.34 Azonban 
a harmincas évekre a felsőoktatást átfogóan szabályozó 
törvény hiányában a rendeleti szintű szabályozás túlsúlya 
az intézmények irányításában növelte az állami befolyás 
mértékét, az autonómia nem csupán a gazdasági kérdések
ben, de a személyzeti és tanulmányi ügyekben is erőtel
jesen zsugorodott.35 Pedig korábban még az abszolutista 
felsőoktatás-irányítás lenyomatát leginkább magán viselő 
pesti egyetem esetében is előírás volt, hogy a gazdasági 
igazgató előterjesztéseit, különösen az éves költségvetést 
a tanács megtárgyalja.36 A gazdálkodással összefüggő ha
táskörök részletesebben jelentek meg a Műegyetemnél.37 
Ennek tanácsa hatáskörébe tartozott 1916-ig a határozat-, 
illetve javaslattétel a Műegyetem épületeit illető kérdések-
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ben. Emellett az évi költségvetés megállapítása és -  1916 
után -  az évi átalány szétosztásán túl a következőkben 
felsorolt számos döntés is komoly pénzügyi konzekven
ciákkal járt: tanszékek, gyűjtemények, szertárak, labora
tóriumok, műhelyek felállítása, átalakítása; a személyzet 
fizetésének szabályozása; utazási ösztöndíjak odaítélése 
és döntés tudományos kiküldetésekről. A gazdasági tárgyú 
határozatok mellett pedig a szervezetet és működést érintő 
legfontosabb döntések is a műegyetemi tanács hatásköré
be tartoztak: a szervezet és a szabályzatok változtatása;38 
a tanterv és tanrend megállapítása, illetve módosítása; a 
rektor megválasztása; döntés a műegyetemi tanácstagok 
indítványairól; valamint ha egy ügyben a rektori tanács 
a műegyetemi tanács határozatát szükségesnek tartotta.39 
A műegyetemi tanács és rektori tanács üléseire vonatkozó 
részletes előírásokat az ülésszabályzatok rögzítették.40

A debreceni és a pozsonyi egyetemek esetében a 
VKM-rendelet rögzítette, hogy az egyetemi tanács a legfel
sőbb egyetemi hatóság. Ennek ellenére esetükben költség
vetés-megállapítási jogkört nem találunk. A rendelet viszont 
hatáskörükbe utalta az egyetem testületi, közigazgatási, 
valamint a karok egyéb közös ügyeinek tárgyalását és in
tézését, a döntést a tudománykarok között felmerült hatás
köri összeütközésekről, a véleménynyilvánítást -  a karok 
meghallgatásával -  a miniszter számára az egyetemet érintő 
minden kérdésben felhívásra vagy saját kezdeményezésre. 
Feladata volt a tudomány népszerűsítéséről és az újabb tu
dományos vívmányok megismertetéséről gondoskodni és 
e célból bizottságot alakítani, amelynek útján előadásokat, 
előadás-sorozatokat és tanfolyamokat rendeztek. Emellett a 
rektori kezdeményezésre véleményezte a tudománykarok
nak a miniszterhez intézett felterjesztéseit.41

A Pesti (Királyi Magyar) Tudományegyetem 1909-ben
56
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működő intézmény felügyelete alá került az Országos 
Földrengési Observatórium42 és a Konkoly-Thege Ala
pítványi Csillagvizsgáló Intézet,43 az egyetemi tanács ha
tásköre lett az állásfoglalás és a határozat a szakbizottság 
javaslatai, valamint az igazgatók közvetlen előterjesztései 
tárgyában, a működésükről szóló jelentés jóváhagyása, 
miniszter elé terjesztése; az igazgató által készített, a szak
bizottság által megtárgyalt házi- és ügyrend elfogadása.44 
Végül említendő még egy sajátos szabály: a pesti egyetem 
tanácsának hatáskörébe tartozott a könyvtári könyvek biz
tosíték nélküli kölcsönzésének engedélyezése.45

Személyzeti hatáskörök
Az egyetemeken a munkáltatói jogkörök hagyományo
san az uralkodó, a miniszter, a rektor és a szakszemélyzet 
esetében a gazdasági vezető, illetve a könyvtár igazgatója 
között oszlottak meg. Az uralkodót kizárólag a gazdasági 
vezető kinevezési joga illette meg, mely hatáskört a pesti 
egyetemen az egyetemi tanács meghallgatása után gya- 
korolta.46 A miniszter a gazdasági és könyvtári személy
zet tagjai felett bírta ugyanezen jogkört: a hatásköre az 
egyetem által választott személyek, így a rektor, valamint 
a nem gazdasági hivatali személyzet, illetve az oktatók 
rektori kinevezésének megerősítésére is kiterjedt.47 Utób
binak azért is volt különös jelentősége, mert a személyi 
ügyeket érintő döntési folyamatokra rányomta a bélye
gét a katolikus egyház térvesztése a felsőoktatásban, ami 
elsősorban azzal állt összefüggésben, hogy a Budapesti 
Tudományegyetem jogelődjét még Pázmány mint kato
likus egyházi vezető alapította, azonban Mária Terézia 
1769-ben tulajdonképpen államosította.48 A pesti egyetem 
szekularizációs folyamata lassan, de biztosan ment vég
be a XIX. század utolsó évtizedeiben és a századfordulón, 
noha maga a Szentszék is több alkalommal fellépett a re- 
katolizációt sürgetve.49 Ehhez igazodva a katolikus egy
ház folyamatosan megkísérelte megakadályozni a nem 
katolikus személyek oktatói megbízását, nem csupán a 
pesti egyetem esetében, hanem a pozsonyi és a debreceni 
intézmény alakulásakor is (a debreceni egyetemen pedig 
a református egyház oldaláról szintén történtek hasonló 
kezdeményezések).50

A rektor a műegyetemi iroda főnökeként, valamint a qu- 
aestori hivatal fölött felügyeletet gyakorló munkáltatóként 
járt el. Rektori hatáskör volt egy oktatói állás megüresedése 
esetén -  az illető osztály döntésének megfelelően -  a he
lyettes meghívása, az altisztek és ún. szolgaszemélyzet (a 
pesti egyetemen a gazdasági is) kinevezése, szolgálattételre 
beosztása, illetve a tisztviselők helyettesítéséről gondosko
dás is.51 A rektor ezenfelül felügyeletet gyakorolt e szemé
lyek (Debrecenben és Pozsonyban az egyetemi könyvtár 
igazgatója és egyéb tisztviselői, rektori hivatal, a quaestura 
tisztviselői, valamint a gazdasági ügyek ellátására rendelt 
közegek)52 felett. Ez a pesti egyetemen kiterjedt a gazdasá
gi szolgaszemélyzet által a gazdálkodás rovására elkövetett 
visszaélés, illetőleg az Egyetemi Könyvtár szolgaszemély
zetének fegyelmi vétsége esetén szükséges eljárás megindí

tására, és adott esetben a fizetés felfüggesztésére, illetőleg 
szolgálatvesztés büntetés kiszabására is.53

A korszaknak megfelelően a kinevezetteknek esküt 
kellett tenniük a rektor előtt: a pesti egyetemi gazdasági 
hivatal tisztviselői az általuk tett hivatali esküről szóló es
küokmányt előtte írták alá,54 illetőleg később az egyetem 
gazdasági igazgatóját, helyettes igazgatóját,55 továbbá az 
Obszervatórium és a Csillagvizsgáló igazgatóját szintén 
feleskette,56 akárcsak a Műegyetemen (a rektori tanács je
lenlétében) a kinevezett tanárokat és tisztviselőket.57

A vonatkozó VKM-rendeletek szerint a magántanári ál
lás feltétele -  legalábbis a Műegyetemen -  a Decretum ha- 
bilitationis (magántanári képesítő oklevél) rektori kiadása 
volt,58 bár a rektor eleinte csupán ellenjegyezte a dékán 
által kiállított okmányt.59 A rektor feladata volt hivatalo
san értesíteni a jelöltet (és az illetékes kart) a Műegyetemi 
Tanács által elutasított magántanári folyamodványról,60 
valamint a Műegyetem illetékes kara vagy a Tanács ma
gántanári jogosítvány megvonását kimondó határozatát 
végleges döntés céljából a miniszterhez felterjeszteni, és 
erről az érintettet értesíteni.61

A személyzeti ügyekben az egyetemi tanácsok vélemé
nyező és kezdeményező szerepe látható. A Műegyetem 
Tanácsa javaslatot tett a magántanári képesítésekre, meg
üresedett tanszékek és tanítói, adjunktusi állások betölté
sére, konstruktőrök meghívására, rendes vagy rendkívüli 
tanári cím adományozására.62 Ezzel szemben a debreceni 
és a pozsonyi egyetemi tanács a tudománykaroknak a tan
székek betöltésére, valamint a segédtanszemélyzet megvá
lasztására vonatkozó határozatait érdemlegesen nem bírál
hatta felül, és a betöltésre nézve sem tehetett javaslatot.63 
A kérdéshez hozzátartozik, hogy az egyetemi professzori 
álláshelyek és tanszékvezetői pozíciók betöltése veszé
lyeztetett, helyenként pedig terhelt volt a protekcioniz
mustól, ezért Klebelsberg kifejezetten a pályázati eljárást 
támogatta, amely elvének 1924-ben miniszteri leirattal is 
érvényt kívánt szerezni. Ennek ellenére folyamatosan vol
tak példák a meghívás útján történő alkalmazásra. Ezért 
a harmincas évek közepére szabályrendelet (műegyetemi 
szervezeti szabályzat) és miniszteri leirat is rögzítette a 
meghívás kivételes mivoltát. Érdekesség, hogy utóbbiról a 
pesti egyetem karai, majd tanácsa is állást foglalt, gyakor
latilag visszautasítva azt. Minden törekvés ellenére tovább
ra is gyakori maradt az üres tanszékek meghívás útján való 
betöltése.64 Mindazonáltal e korszakban is találunk példát 
arra, hogy a tanszék betöltését megelőzően az egyház köz
beavatkozott, és a kinevezés az érsek nyomására történt 
(Vargha Damján), vagy éppen megakadályozták azt (Mar
ton Géza).65 Később pedig a püspöki kar kifejezetten kö
vetelte az egyenlő helyre rangsorolt pályázók közül a ka
tolikusok előnyben részesítését.66 Adott esetben azonban a 
miniszter a klérussal szemben is hajlandó volt a magasabb 
kvalitással bíró személyt kinevezni, azonban ez Hóman 
idejében a „határozott, az állami befolyás, az állami hatás
körök érvényesítését szándékozó, miniszteri működésére 
általában jellemző” politikájával magyarázható.67

A Pázmány Egyetem tanácsára tartozott az obszer
vatóriumi és csillagvizsgálói szakbizottság tudományos 
tisztviselői (gyakornoki) állások betöltésére, a tudomá-
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nyos személyzet ki- és visszarendelésére vonatkozó ja
vaslatának, valamint az igazgatóra vonatkozó jelölésének 
megerősítése.68 Hasonló jogköre volt a debreceni és a 
pozsonyi egyetemek tanácsának is az egyetem igazgatá
si személyzete, valamint a könyvtári bizottság véleménye 
alapján az egyetemi könyvtár igazgatója és többi tisztvi
selője vonatkozásában.69 A magántanári képesítéssel kap
csolatos eljárásban a műegyetemi tanács érdemi hatáskört 
(képesítő eljárás megindítása, magántanár jogosítványá
nak megvonása) gyakorolt, és a nevében történt az ügy
iratok miniszter elé terjesztése.70 Sajátos munkajogi hatás
kör volt a Pázmány Egyetemen az Obszervatórium, illetve 
a Csillagvizsgáló munkatársai részére egy hónapnál nem 
hosszabb rendkívüli szabadság engedélyezése.71

Az egyetemi tanácsok fegyelmi hatósági jogkört is 
gyakoroltak: Debrecenben és Pozsonyban másod- és utol
só fokon az altisztek és szolgák fölött,72 a pesti egyetemen 
a gazdasági hivatal tisztviselője fegyelmi vétsége esetén 
(1928-tól a gazdasági bizottság tagjaiból alakított három
tagú fegyelmi bizottság véleményének meghallgatása 
után) első fokon.73

Tanulmányi igazgatás
A századfordulón a különféle, alapvetően formalizált 
szigorlati és vizsgaszabályzatok nem csupán erőteljesen 
korlátozták az intézmények mozgásterét, de „többek meg- 
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ítélése szerint a szakfőiskolák irányába módosították az 
egyetemi képzést”.74 A Műegyetemen és az orvosi karon 
a teljes tanszabadságot -  egyes vélemények szerint ész- 
szerűségi okokból -  kötött tanterv váltotta fel.75 E norma
tív keretek között a hallgatók tanulmányaival kapcsolatos 
rektori hatáskörök alapvetően szűkre szabottak, a jogvi
szony létesítéséhez és megszüntetéséhez kapcsolódtak, 
leginkább az erre vonatkozó dokumentumok aláírásával, 
valamint a rendkívüli hallgatók esetében néhány, a rendes 
hallgatóknál a dékánt terhelő feladatban jelentek meg.76 
A Műegyetemen a rektor vette fel a hallgatót, aki nála je
lentkezett, és ezen alkalommal kötelezte magát a fegyelmi 
szabályzat megtartására.77 Ha a rektor a hallgató által be
mutatott igazoló okiratokat rendben találta, aláírta a kitöl
tött származási íveket, és gondoskodott a nyilvántartásba 
vételről.78 Ugyanez Debrecenben és Pozsonyban mint a 
hallgatók egyetemi polgárok közé beiktatásának hatáskö
re jelent meg.79 A pesti egyetemen ezzel szemben az egye
temi polgárok közé beiktatás az illetékes kar dékánjának 
feladata volt -  igaz, e jogot a rektor nevében gyakorol
ta.80 Az utólagos felvétel és beíratás engedélyezéséről a 
Műegyetemen, valamint Debrecenben és Pozsonyban is 
a rektor döntött, azonban az előbbi intézményben a ha
táridőn túli kérelmet felterjesztette a miniszterhez, míg az 
utóbbi két egyetemen a végső határidőn túli beiratkozás 
iránt beadott kérvényeket feltétlenül és végérvényesen el
utasította, az ezen határidő után beadott kérvényeket pedig 
iktatás nélkül visszautasította.81
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táskör alapvetően a távozási és végbizonyítvány aláírására 
korlátozódott,82 ami a Műegyetemen 1935 után már kizá
rólag dékáni hatáskör volt.83 A Műegyetemen 1898 után a 
kilépést is a rektor vezettette be a leckekönyvbe, és erről a 
dékánt és a tanárokat értesítette. Ha a kilépett hallgató is
mét be kívánt lépni, a felvétel érdekében ismét a rektornál 
kellett jelentkeznie.84

A hallgatókkal kapcsolatos egyetemi tanácsi hatáskör 
főként a felfolyamodások elbírálása volt.85 Másodfokon 
járt el a pesti egyetemi tanács az utólagos beiratkozást el
utasító kari tanártestületi határozat86 és az előadás (kurzus) 
félbeszakítása esetén a tanpénz visszafizetésével összefüg
gésben a félbeszakítás okainak felülvizsgálata körében,87 
a műegyetemi tanács a dékán, illetve az osztály szigorlatra 
bocsátást megtagadó döntése elleni folyamodás, valamint 
a kar határozatával szembeni hallgatói felfolyamodások 
elbírálása során.88 Emellett tanácsi hatáskör volt az okle
vél-honosítás műegyetemi szakosztály általi megtagadás 
elleni folyamodás elbírálása is.89

A fegyelem biztosítása
A fegyelem biztosításával kapcsolatos hatáskörök egy
aránt három csoportba sorolhatóak: a fegyelem biztosítá
sa általában, eljárás konkrét fegyelmi vétség esetén és az 
egyetemi ifjúsági szervezetek működésének ellenőrzése. 
Valamennyi egyetemen a rektor hatásköre volt az egyete
mi épületben a hallgatók által tartani kívánt gyűlésekhez a 
helyiség biztosítása, engedélyezésük, ellenőrzésük, vala
mint az egyetemi rendbe vagy törvényekbe ütközés esetén 
feloszlatásuk.90 A műegyetemi hallgatók és egyesületeik 
az intézményen belül hirdetést csak a rektor engedélyével 
tehettek ki.91 A rektor hatásköre volt ezenfelül a Műegye
tem egészét érintő, a rend és fegyelem fenntartása körébe 
eső intézkedések megtétele.92 A debreceni és a pozsonyi 
egyetemeken is a rektor gyakorolt felügyeletet az egyetem 
összes hallgatója fölött.93

E rektori feladatokat az egyetemi tanács is segítette: 
valamennyi egyetemen joga volt az akadémiai fegyelem 
érdekében szükséges intézkedések megtételére, a fegyel
mi rendszabályok kibocsátására, illetve a Műegyetemen 
az e körben hozott rektori intézkedésekhez való hozzájá
rulásra.94 1935-ben a Műegyetem e hatáskör kiegészült a 
hallgatói számára az egyetemi hatóságok felügyelete alatt 
nem álló egyesületi tagság engedélyezésével és házirend 
megállapításával.95

Az egyedi hallgatói ügyekben a műegyetemi rektor 
feladatai közé tartozott a fegyelmi ítéletek kihirdetése, il
letve később a Rektori Tanácsnál fegyelmi eljárás kezde
ményezése.96 A Műegyetemen egyetemi tanácsi hatáskör 
volt a fegyelmi büntető hatalom gyakorlása, a büntetések 
kiszabása, a fegyelmi ítéletek elleni felfolyamodások elbí

rálása, valamint később a műegyetemi hallgató ellen a fe
gyelmi eljárás kezdeményezése.97 Emellett 1935 után arra 
is lehetőség nyílt, hogy a tanács a házirend megállapítása 
keretében annak megsértőivel szemben mérsékelt összegű 
rendbüntetést szabjon ki, és döntsön az így befolyt összeg 
felhasználásáról.98 A nagyobb súlyú fegyelmi vétségek 
elbírálása és szankcionálása, a fegyelmi büntető hatalom 
gyakorlása (büntetés kiszabása) a pesti egyetem tanácsát 
is megillette.99 Érdekes módon a debreceni és a pozsonyi 
egyetemi tanács csak a másodfokú fegyelmi hatósági jog
kört kapta meg az egyetem, az összes hallgató, illetve a 
vizsgázók fölött.100

Az egyetemeken működő ifjúsági egyesületek101 általá
nos felügyeleti joga mint rektori hatáskör először a Deb
receni és Pozsonyi Egyetem szabályai között jelent meg, 
1935-től pedig a Műegyetemen is: ott a rektor minden tan
év végén köteles volt bejelenteni a Műegyetemi Tanácsnak 
az ifjúsági egyesületek ellenőrzése során szerzett tapasz
talatait, és javaslatokat tett az általa esetleg szükségesnek 
tartott intézkedésekre.102 Az egyesületek egyetemi tanácsi 
ellenőrzése azonban már a kezdetektől előírás volt. A pes
ti egyetemen, majd később a többi esetben is ez magában 
foglalta az egyleti alapszabályok egyetemi szabályokkal 
összhangban álló mivoltának vizsgálatát, összeütközés 
esetén a módosítás kezdeményezését a minisztériumnál, 
ennek elintézéséig pedig az adott alapszabály felfüggesz- 
tését.103 A Műegyetem esetében ez a hatáskör 1935-ben 
kiegészült az egyetemi ifjúsági egyesületek megalaku
lásának engedélyezésével, a működésük ellenőrzésével, 
szükség esetén annak felfüggesztésével vagy az egyesület 
végleges feloszlatása iránt javaslattétellel, a közös, nem
csak az egyes karokon (osztályokon) belül működő ifjú
sági egyesületek tanárelnökeinek kiküldésével, valamint a 
tisztikarának megerősítésével.104

Záró gondolatok
A fenti áttekintésből a felsőoktatási intézmények működé
se tekintetében is levonható tanulság, hogy bár sokan az 
egyetemi autonómia aranykoraként tekintenek a tárgyalt 
időszakra, ez -  kiemelten a gazdálkodás tekintetében és 
különösen a két világháború között -  nem helytálló meg
állapítás. Látható, hogy az állam -  az egyetemek ellenál
lása dacára -  a működésbe folyamatosan beavatkozott, és 
a gazdálkodást közvetlenül irányította. Ugyanakkor egy 
lényeges különbség megfigyelhető napjainkhoz képest. 
A rektor és az egyetemi tanács rendkívül komoly tekintély- 
lyel bírt, utóbbi képes volt a miniszteri akarattal is szem
beszállni. Súlya többek között abban észlelhető, hogy a 
kormányzat az egyetemet érintő döntései előtt érdemben, 
kellő időt adva kikérte véleményét, s arra tekintettel volt. 
Ez pedig példaként szolgálhat a jelenkori akadémiai veze
tés és a felsőoktatási kormányzat számára egyaránt.
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Grundlagen der Verantwortung von Universitatsrat und Rektor im Spiegel der Anordnungen 
des Ministers für Religion und Bildungswesen (1867-1945)
(Zusammenfassung)
Der berühmte Rechtshistoriker József Illés meinte, dass 
der Zweck der Rechtsgeschichte einerseits die Untersu- 
chung der Regel der Rechtsentwicklung, andererseits die 
Unterstützung der Gesetzgebung ist. Heutzutage formt 
sich das Hochschulwesen fortlaufend um, deshalb soll 
man die damaligen Lösungen untersuchen. Die Religi- 
ons- und Kultusministerverordnungen von 1867 bis 1945 
bieten einen Standpunkt zu dieser Arbeit, und dazu wird 
die Aufmerksamkeit auf einen wichtigen Umstand hinge- 
lenkt: viele denken an diesen Zeitraum, wie das Goldene 
Zeitalter des ungarischen Hochschulwesens. Obwohl der 
Rat der Universitat breiten Wirkungsbereich besaB, der

auf das Wirtschaftswesen auch erstreckte, konnte man 
über finanzielle Autonomie nicht sprechen.
Die Studie bearbeitet fast zwanzig Verordnungen, und sie 
demonstriert kategorisch den Wirkungsbereich des Rek- 
tors und des Rats der Universitat in Beziehung mit der 
Leitung, mit den Personalsachen, mit der Studienverwal- 
tung, und mit den disziplinarischen Sachen. Man hat die 
Möglichkeit, Informationen nicht nur über die zeitgenös- 
sische Funktion der Universitaten zu bekommen, sondern 
auch die alten Regeln mit den jetzigen Vorschriften ver- 
gleichen. So werden alle Áhnlichkeiten und Unterschiede 
sichtbar.
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KÖNYVEKRŐL
Tanulmány és 

forrásgyűjtemény 
az első magyar 

proletárdiktatúráról
Biró Aurél: A Tanácsköztársaság fővárosi karhatalmai 

Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjt. és Galéria, Budapest, 2014, 247 p.
ISBN: 978-963-89994-0-5

A  valódi történetírás a „sine ira et studio” szellemé
ben tárja fel és örökíti meg a múltat. Ezen alapelv
vel szemben azonban a magyar történelemnek több 

olyan korszaka van, amelyhez haraggal és elfogultsággal 
nyúltak az azzal foglalkozó szerzők és nyomukban a törté
nelem iránt érdeklődő olvasók. Márpedig a múlt tényeinek 
megismerése és a belőlük való következtetések, tanulságok 
levonása megköveteli az alapos forrásfeltárást, s ezek alap
ján a történtek hiteles megörökítését, magyarázatát.

Történelmünk egyik legszélsőségesebben megítélt kor
szaka az első magyar proletárdiktatúra néhány hónapj a, az 
országban 1919 tavaszán és nyarán történtek értékelése. 
Ezen 133 napnak az ezt követő negyedszázadban a meg
vetés és a teljes elítélés volt a sorsa. Az ezt váltó 1945 
utáni időkben annak dicsőségesnek állított volta nyert ki
domborítást, míg az utóbbi 25 évben ismét az elutasítás, 
de leginkább a felejtés lett a sorsa.

Az I. világháború befejeződése után az országban és 
az országgal történtek alapvetően meghatározták a XX. 
század magyar történelmét. A kortársak számára felfog
hatatlan volt, hogy az egy évezrede létrejött, évtizedek óta
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nyugalomban és gyarapodásban létezett ország hónapok 
alatt szertefoszlott, s olyanok történtek, amelyek addig el
képzelhetetlennek tűntek. E viharos változások között kü
lönösen súlyos csapásként élte meg a társadalom jelentős 
része a Tanácsköztársaságot, amelynek működése radikális 
szakítást jelentett az addig ismert világgal. Mint az e kor
szakot követő büntetőjogi felelősségre vonások egyik pe
rének vádbeszédében elhangzott -  jól jellemezve az 1919 
tavaszán és nyarán történteket - , „kétségbeesve láttuk mint 
semmisülnek meg egymásután mind azon értékek, melye
ken addig állami és társadalmi életünk nyugodott. Vallás, 
erkölcs, hazaszeretet, magántulajdon, élő törvényeink egy
szerre értéktelen fogalommá váltak.”

Ezen majd száz évvel ezelőtti korszaknak a ténysze
rű megismeréséhez járulnak hozzá azok a kutatások, s az 
ezek alapján készült tanulmányok, amelyek az eredeti for
rások alapján kívánják megismertetni a történteket. De az 
is kutatói utat jelent, ha már máshol közölt, ismert tények 
új szempontú összegyűjtésére, s az azokból vonható követ
keztetésekre kerül sor. Így csak üdvözölni lehet az olyan 
kiadványt, amely egyrészt az eredeti források felkutatása 
alapján, másrészt az eddig ismert adatok új felhasználásával 
megírva alapos ismereteket ad e viharos időszak történései
hez. Ilyen könyv Budapest Főváros Levéltára munkatársá
nak, Biró Aurélnak 2014 decemberében megjelent „A Ta
nácsköztársaság fővárosi karhatalmai” című kötete.

A szerző munkája a címén túlmutatva két önálló részt 
tartalmaz, amelyekkel megvilágítja a proletárdiktatúra idő
szakát.

A kötet bevezetése szerint a szerző a minden államban 
létező, akkor vörös karhatalommal kapcsolatban célul tűzte 
ki történelmünk néhány hónapos budapesti eseményeinek 
térbeli elhelyezését, az adott időszakban létezett kormány
zat fenntartását, belső rendjét garantálni kívánó fegyveres 
szervezetek létrejöttének és működésének ábrázolásán ke
resztül. Ennek eléréséhez változatos forrásanyagot hasz
nált. Ezek közül kiemelendő a levéltárban őrzött büntető
peres és közigazgatási iratok felhasználása, amik elsődleges


