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Katolikus egyetemalapítási törekvések
Magyarországon

A katolikus egyetemi mozgalom Európában és Amerikában

A 19. század második felében, az erőteljes ipari és technikai fejlődés időszakában

felértékelődötta tudomány szerepe és minden országban egyre nagyobb támogatásban
részesültek az állami univerzitások. Sok újonnan született közép- és dél-európai államban,
de Európán kívül is ekkor építették ki a modern egyetemeket, amelyeken természetesen
az állam által képviselt és elismert szellembenfolyt az oktatás. Aliberalizmus egyetempoli
tikájának alappillére a tanszabadság eszméje volt, azaz a szabad tanítás és tanulás elve,
amellyel természetesen együtt járt az egyetem állami jellegének, s így felekezetektől való
teljes függetlenségének követelménye. Az állam újonnan alapított egyetemein ezeket az
elveket következetesen érvényesíthette, vita inkább a már évszázadok óta létezőkorábbi
univerzitások jellege körül alakulhatott ki. A liberalizmusból következően a felekezetek
jogosultak voltak önerejükból főiskolákat fenntartani, vagy felállítani. A legkorábbi
egyetemalapítás 1834-ben Belgiumban történt. A Malines-ban (Mechelen) megalapított
katolikus egyetem 1835-ben az ősi egyetemi városba Leuven(Löwen)-be került ésma is
ott működík.!

A löweni egyetem nem kis harc után elérte, hogy diplomáit az állami egyetemekével
egyenjogúnak ismerjék el, s később az összes alapítás közül a legéletképesebbnek és
legerősebbnek bizonyult. Franciaországban nagy küzdelem zajlott le a katolikus egyete
mek ügyében. 1875-ben a francia kormány engedélyt adott katolikus univerzitások
alapítására, azzal a feltétellel, hogy teológián kívül még legalább három karral kell
rendelkezniük. Ezután jöttek létre 1876-ban a párizsi és liUe-i,majd 1877·bcn az angers-i,
lyoni és toulouse-i katolikus egyetemek. A kultúrharc során 1880-ban megvonták ezen
intézményektől az államvizsgáztatás jogát, így ettől kezdve érthetően csökkent a
hallgatóság száma, s bár fennmaradt a párizsi és toulouse-i Institut Catholique, befolyásuk
igen csekély maradt a francia felsőoktatásra. A franciaországinál jelentősebb kísérlet
történt Svájcban, ahol Freiburg (Fribourg) kanton közpénzből nemzetközi katolikus
egyetemet alapított 1889-ben. Itt kezdetben jogi és bölcsészkarműködött, majd teológia,
amelyet a domonkos rendre bíztak. Az egyetem fejlődésétazonban a századforduló idején
itt is több tényező akadályozta, így a német-francia nemzetiségi ellentétek és a
domonkos rendi vezetés, valamint a világi tanárok közöttí feszültségek. 2 Ugyanebben a
tanévben nyílt meg Washingtonban 1889. november B-án az első amerikai katolikus
egyetem három fakultással.3 Dél-Amerikában is alakultak későbbkatolikus egyetemek, így
például 1910-ben Argentínában, Buenos Airesben.

A magyar felsőoktatás és a hazai egyetemi kérdés szempontjából azonban sokkal
fontosabb, hogy miként alakult e problémakör a közép-európai térségben, elsősorbana
magyar fejlődésre döntő hatást gyakorló német területeken és az örökös tartományokban.
A 48-as forradalmak Közép-Europa nagy részén, így a német nyelvterületen is lezárták az
úgynevezett "államegyház" korszakát és általában nagyobb mozgásszabadságot biztosítot
tak: a különböző felekezetek, így a katolikus egyház számára is. 1848 októberében
rendezték meg az első német katolikus napot Mainzban, és már a másodikon 1849-ben
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Breslauban felvetették egy német katolikus egyetem alapításának gondolatát. E célból
előkészítő bizottságot alakítottak, s Luxemburg városa ajánlkozott is az egyetem
elhelyezésére. Aporosz kultúrharc kiéleződéseután az önálló német katolikus univerzitás
létesítése egyre kevésbé látszott megvalósíthatónak, s így a törekvés 1882 után végleg
lekerült a katolikus nagygyűlések napirendjéről.'Bismarck távozása után a kilencvenes
években fokozatosan konszolidálódott a német katolikus egyház helyzete, de ekkor már a
katolikusok egyetempolitikai törekvésének fő célja a katolikus pozíciók erősítése lett a
meglévő állami egyetemeken. Ezt aktív tudományos ösztöndíjpolitikával és többek között
az egyesületi élet fejlesztésével kívánták elérni, s a századfordulóra több egyetemen már
jelentősbefolyásra tettek szert.

A katolikus többségű Ausztriát később érte el az egyház hagyományos pozícióit
megrendítőeurópai válság. Az el Rómától mozgalom itt éppen a századforduló éveiben
tetözött,' s tömeges elpártolást eredményezett. A katolikus pozíciók meglehetősen

erősekvoltak a bécsi és az innsbrucki egyetemeken az ottani teológiai fakultások révén.
Ennek ellenére az osztrák katolikusok már 1881-ben megalakították a salzburgi kacolíkus
egyetem megszervezésére hivatott bizottságot, amelynele- célja az 1850 óta csak egy
karból, a bencések vezette katolikus hittudományi fakultásból álló intézmény igazi
egyetemmé fejlesztése lett volna.s Erre azonban az első világháború előtt nem kerül
hetett sor.

Érdemes még megemlíteni, hogy 1918-ban állították fel az újjászületett független
Lengyelország első, s máig is múködő katolikus egyetemét Lublínban.? Természetesen a
felsoroltakon kívül még több intézményt is megemlíthetnénk, így például az írországi
Dublin katolikus egyetemét, de ezek az univerzitások az egykori magyar egyetemalapítási
tervekben nem szerepeltek példaként.

A magyarországi egyetemek jellege a századforduló elött

A dualizmus időszakában a magyarországi katolikus felsőoktatási intézmények az
egyházmegyei szemináriumokból és legfelsőbb fokon a budapesti egyetem Hittudományi
Karából álltak. Katolikus kézben volt még az egri érseki és a pécsi püspöki joglíceum, a
tanítóképző intézetekről nem is szólva. Természetesen a katolikus egyház befolyása ennél
sokkal nagyobb volt, de e befolyás már csak áttételesen, s nem közvetlen intézményesült
formákban érvényesülhetett. Ebben az időszakban is sok kispap és teológus tanult tovább
a már említett külföldi katolikus tanintézetekben, illetve azokon kívül a bécsi Pazma
neumban és a különbözö római egyetemeken. Az ottani törekvéseket megismerve, sok
teológusunk vélte úgy, hogy Magyarországon is időszerű az egyházpolitika megváltozta
tása, életbevágó kérdés a papképzés korszerűsítéses az értelmiség megnyerése.

A kiegyezésig Magyarországon mindössze a budapesti univerzitás létezett, Mária
Terézia óta állami, pontosabban: királyi magyar tudományegyetemként. Az egyetem
azonban a 17. században Pázmány Péter személyes alapítványából alakult, és fejlődéséhez

is nagyban járultakhozzá a későbbi esztergomi érsekek. Mindez vitathatatlanná tette, hogy
az egyetemi alap egy része katolikus egyházi vagyon, amint ezt Deák Ferenc 1868.
november 13-i beszédében is megállapította. A vagyonjogi problémákon túl politikai
okokból sem volt könnyű tisztázni a pesti egyetem jellegér. A liberális politikusok
többsége, így EötvösJózsef is elvileg azt tartotta volna célszerűnek,ha a teológia kiválik az
egyetem szervezetéből,azzal érvelve, hogy a hitelvek dogmái a tanszabadság eszméjével
össze nem egyeztethetők. Az állami befolyásolás érdekében ugyanakkor az látszott
célszerűnek, ha inkább minden felekezet papi elitjét az állami egyetemen, az általa
kívánatos szellemben nevelik, s ezért három, katolikus, protestáns és görögkeleti teológiai
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fakultást állítanak fel. E javaslat persze egyetlen érdekelt félnek sem tetszett, hiszen
mindegyik féltette meglévővagyvélt hatalmi pozícióját, így minden maradt a régiben.

A pesti egyetem jellegérőlfolytatott disputák az országgyűlés költségvetési vitáin újból
és újból előkerültekés az egyetemi kérdés fokozatosan egyik gyújtópontja lett a liberális és
konzervatív politikai csoportosulások közötti küzdelemnek. Az e témakörben 1888-ban
folyt sajtóvita hangja már mindkét fél részéről keményebb, de végeredményben mindkét
fél - persze más-más okból - arra a következtetésre jut, hogy önálló katolikus egyetemet
kell felállítani.8 A Hittudományi Kar legnagyobb problémája egyébként az oktatás alacsony
színvonala volt. A négyéves képzés a soknemzetiségű karon még a századfordulón is
zömében latinul folyt. Az ultramontanizmus vádjával sokszor indokolatlanul illették a
hagyományosan nemzeti szellemű tanári kart és hallgatóságot."

1882-ben a püspöki kar a középiskolai törvény országgyűlésivitája kapcsán komoly for
mában foglalkozott a katolikus felsőoktatás kérdésével. 1882 februárjában hat püspök
sürgette a hercegprímást, hogyfoglaljon állást egykatolikus tanárképző intézetnek Budapes
ten való felállítása ügyében. A tanárképző ügye később lekerült a napirendről, de ez év őszén

már valódi egyetemalapítási terv ötlete merült fel. 1882. szeptember 3-án gróf Esterházy
István pozsonyi föispán látogatta meg Esztergomban Simor János érseket és tárgyalásaikon
Esterházy vetette fel egykatolikus tudományegyetemnek Pozsonyban való felállítását. Simor
úgy látta, hogy az egyetemalapítás Magyarországon is keresztülvihető, de nehézségekkel kell
számolni. Éppen ezért az ügyben tanácskozást csakaz általános alapelvekkidolgozása céljából
tartott szükségesnek, hiszen a tervek megvalósításához országos összefogásra lenne szükség,
Simor saját levelét megküldte a püspöki kar minden tagjának, azok állásfoglalását kérve. Annak
okát, hogy a nyolcvanas években mégsem került sor az ügy komolyabb tárgyalásáril, éppen
Simor álláspontjában találhatjuk: meg, aki az elvi helyeslés mellett így nyilatkozott: "kénytelen
vagyok egyúttal újólag ama kétségbevonhatatlan igazságot is. .. nyomatékosan hangoztat
ni ... , hogy meggyőződésem szerint van Magyarországnak egyeteme, mely eredetileg
egésZen katholikus volt és ha az újabb korban történt toldásoktól eltekintünk, még most is
túlnyomóan az - s ez a budapesti Thdományegyetem."10

A katolikus tanárképzés dolgában a tanítörendek szükségszerűengyorsabban reagáltak
és.sorra hoztákIetre rendi székhelyeiken, vagy később Budapesten az egyetem mellett
saját rendi föiskoláikat. A bencések föiskolája változatlanul Pannonhalmán működött,de
jelentőségüketmutatja, hogy Budapest és Kolozsvár mellett itt volt a harmadik, méghozzá
az állam által is elismert Középiskolai Tanárképző Intézet. A ciszterci rend föiskoláját, a
Bernardinumot eredetileg Zircen alapították, de 1889-ben Budapestre költöztették. A
premontreiek 1894-ben állították fel budapesti rendházukat, majd 1902-ben a Norberti
numot, ahol a rend tanári és tudósi utánpótlását biztosította szintén a Thdományegyetem
segítségével. A számában legjelentősebb piarista tanítórend 1894-ben két föiskolát
alapított a két egyetemi városban, 1916-ban azonban ezek egyesültek és a budapesti
Kalazantinum lett az egyetlen és legtöbb oktatási központ. E rendi föiskolák azonban
távolról sem helyettesíthettek egy esetlegesen létesítendőkatolikus egyetemet. Hogyez a
terv mennyire erősen foglalkoztatta a kor közvéleményét, azt Csáky Albin vallás- és
közoktatásügyi miniszter 1893-as nyilatkozata igazolja, aki ekkor ígéretet tett a katolikus
egyházi alapítványok kiadására egy majdani katolikus egyetem céljaira.

A katolikus egyetemért inditott orsZágos akdók

A miniszteri ígéret természetesen nem sokat jelentett, hiszen ilyen fontos kérdésben úgyis
az országgyűlésnek kellett volna döntenie. Az állami hatóságokhoz azonban sohasem
érkezett ilyen jellegűmegkeresés, jóllehet évtizedeken át változó intenzitással ugyan, de
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állandóan napirenden volt e kérdés a nagy átalakulását élő magyar katolikus egyházban és
a katolikus közvéleményben.

Az esztergomi fóegyházmegye papsága 1894 tavaszán nyomtatott felhívást tett közzé,
amelyben anyagi és erkölcsi támogatást kért a leendő katolikus egyetem számára.!'

A felhívást nyilván a prímás beleegyezésével tették közzé, de bizonyos, hogy a
kérdésben még nem alakult ki a prímás és a püspöki kar végleges álláspontja. A terv az
1900-tól megrendezett Országos Katolikus Nagygyűlésenkerült előtérbe.Ettőlkezdve a
katolikus egyetemi mozgalom vezetője, irányítója és a részletes tervek kidolgozója
MihályfiÁkos ciszterci szerzetes tanár lett, aki 1906-ban kapott katedrát a pesti Teológiai
Karon, majd 1916j17-ben az egyetem rektora is volt. Mihályfi korábban meglátogatta
Nyugat-Európa katolikus és más egyetemeit, s így konkrét tapasztalatok alapján életképes
és célszerű tevékenységet folytató katolikus egyetem tervét fogalmazta meg.P "A
katolicizmus hazánkban eleddig nagyon keveset törődött az intelligens osztályokkal,
ezeket hagyta kisiklani kezei közül" - állapítja meg önkritikusan, és az egyetem céljaként
a katolikus tudomány védelmét, s egyben fejlesztését jelöli meg. Az új katolikus
egyetemnek magas tudományos színvonalával, újszeru egyetemi szervezetével, a diákok
kal való törődés korszeru formáival kell példát mutatnia és azzal erjesztőleg hatnia.
Mihályfi szerint a leendő egyetem alapkérdése a tanárok kiválasztása, akik nem lehetnek
középszerüek, s nem lehet elegendőnáluk a katolikus buzgalom, "igazi tudósoknak kell
lenniük". Az eszmény itt az angol mintájú egyetem, a campus rendszerben a nagyvároson
kívül felépült egyetemi város, ahol az igazi egyetemi élet kialakítáSára lehetőségvan.A kor
egyetemi életének erre az időre már Budapesten is jellemzőjévé vált a diáknyomor.
Mihályfi erre is kitér és internátusok rendszerének létesítését veszi fel tervébé:-A leendő

egyetem szerkezetét sem a hagyományos formában képzeli el, hanem olyan régóta
hiányzó fakultások szervezésére - például mezógazdaságira - tesz javaslatot, amely
teljesebbé tenné az új egyetemet.

A Mihályfi által kidolgozott koncepció egy korszeru, a hazai egyetemektől eltérő

szerkezetű,magas nívójú tudományos intézmény képét rajzolják elénk. Kérdés azonban,
hogy ennek megvalósítása mennyire volt reális. Mihályfi mindenkinél jobban óvott egy
alacsony színvonalú katolikus egyetem elsietett létesítésétől.Mivel egyelőre - írta 1903
ban - az igazi tudós-tanári kar kinevezéséhez nincsenek meg a személyi feltételek,
egyelőre a német példát kell követni. Ösztöndíjakkal, alapítványokkal biztosítani kell
katolikus ifjak külföldi tanulmányait, s minél több tehetséges szakembert támogatni kell
abban, hogy az állami egyetemeken magántanárságot szerezzenek. Tervezetében nem
helyeselte azt, hogy kikérve az egyetemi alap katolikus részét, az egyház kivonuljon a
budapesti Thdomáilyegyetemről,hiszen azzal ott meglévó befolyását teljesen elveszítené.

Nézzük, milyen erőforrások álltak egyáltalán rendelkezésre a terv megvai6sításához. A
századforduló előtt a csanádi, a váci, a kassai püspök, majd a kalocsai tOkáptalan tett nagy
0SSZegÚ alapítványt a katolikus egyetem javára. Hetyey Sámuel pécsi püspök szintén e célra
gondolva gyarapította a líceumalaptókéjét Azegyéb felajánlásokkal együtt Mihályfi számítása
szerint 1900-ban kb. egymillió koronára már számíthattak az egyetem szervezöí, Ez
kétségtelenül j6val kevesebb volt, mint amennyi egy életképes egyetemhez kellett volna, de
mindez még nagyobb országos akció nélkül jött ÖSSZe, így a nagygyúlések résztvevői úgy
gondoltak, hogyha a pOSpöki kar támogatja a szándékot és országos mozgalmat Indít a
katolikus egyetem létesítéséért, akkor anyagi szempontból sem reménytelen az ügy.Azl és ll.
Országos Katolikus Nagygyúlés ilyen értelmű határozatot fogadott el, és kérte a pOSpökikart
egy országos katolikus egyetemi bizottság kiküldésére. A kérés azonban hiába került a
pOSpöki kar elé, és 1903. április 23-án az esztergomi nagyprépost is hiába kérle az ügy
tárgyalását, még az említett egyetemi bizottság kiküldésére sem került sor, pedig ezekben az
években az ország egyre több részébőlérkeztek újabb és újabb tervekről hírek.
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1903-ban jelent meg Hanuy Ferenc pécsi teológia tanár alapos tanulmánya, amely már
címében jelezte sZándékát: Katolikus egyetem Pécsett.v» A tervezet szerint a meglévő

pécsi teológiai íntézetböl, a jogi-líceumból és a ciszterci gimnáZiumból rövid úton, s
minden államí hozzájárulás nélkül létre lehetne hozni a háromkarú katolikus egyetemet. E
tervezetet Mihályfikemény bírálatban részesítette a Katolikus Szemle hasábjain, 14 hiszen
legtöbb pontjában ellentmondott mindannak, amit korábbi javaslataiban követel
ményként állított egy leendő egyetem elé, s így alighanem csak egy provinciális, alacsony
nívójú intézmény lehetett volna.

Ugyancsak 1903-ban érkezett a hír egy erdélyi kezdeményezésről.Fogarasy Mihály az
1882-ben elhunyt erdélyi püspök tett még alapítványt Gyulafehérvárott egy leendő

katolikus egyetem céljára. Az "Erdélyi római katolikus státus igazgatótanácsa" 1903.
október 23-án határozatot fogadott el arról, hogy a püspöki székhelyen fokozatosan
megnyit egy teológiai, bölcsészeti és jogi karokból álló katolikus egyetemet. IS Az okok
közé tartozott, hogy a századforduló körül katolikus részről bírálatok érték a kolozsvári
egyetemet, ahol "protestáns és szaadkőmúves többségű" tanári kar kialakulásától
tartottak.w Az erdélyiek tervezetéről ugyancsak Mihályfi mondott nyilvános bírálatot. A
tervezetet jobbnak értékelte, mint a pécsit, de országos jellegű katolikus egyetem
felállítására Gyulafehérvárt alkalmatlannak tartotta. Éppen ezért célszerűbbnek látta
csupán egy bölcseleti-líceum és kapcsolódó tanárképző intézet felállítására fordítani a
Fogarasy-féle alapítványt.J7 A javaslatokat a püspöki kar érdemben nem tárgyalta, bár
kétségtelen, amint ez Mihályfi bírálataiból is kitűnik, egyik sem ütötte meg azt a
színvonalat, amelyet az országos közvélemény elé lehetett volna bocsátani. A későbbiek

ben a katolikus egyetemalapítás ügye egyre inkább háttérbe szorult. 1907-ben még
gyűjtést rendeztek e célra a szécsényi kerületben.w majd 1911-ben a XI. Országos
Nagygyűlésen újra határozatot fogadtak el, ismét Mihályfi indítványára, egy katolikus
egyetemi bizottság kikilldésére vonatkozó kérelemről. de ezek már a mozgalom
utórezgései voltak

A mozgalom sikertelenségének. okai

A katolikus egyetem tervének papíron maradásában több tényező is közrejátszott.
Belpolitikai okként elsősorban az autonómia-tárgyalások megfeneklését nevezhetjük
meg, hiszen a katolikus iskolaügy ennek szerves részét képezte, s a püspöki kar láthatólag
nem óhajtotta különválasztani az egyetem kérdését a többi problémától. A külföldí példák
közül a francia katolikus egyetemek helyzete inkább riasztólag hatott, a belga és svájci
intézetbe ugyan küldtek növendékeket, de nem tekintették mintának. A Magyarországon
sokkal inkább követendőnek tartott német és osztrák példa pedig azt sugallta az egyházi
vezetőknek, hogy célszerűbb a katolikus befolyást erősíteni a meglévő egyetemeken. A
püspöki karban is nyilváfl ez a vélemény jutott többségre, hiszen az említett 1911-es
nagygyűléshatározatát éppen Várady Lipót Árpád győri püspök egészítette ki azzal, hogy
"a bizottság gondoskodjék arról is, hogy a katolíkus érdekek az egyetemeken kellőképpen

megövassanak"." A sikertelenségben kétségtelen szerepe volt a liberális és protestáns
politikai és tudományos vezető személyiségek ellenérzésének is, de aligha utolsósorban
annak, hogy a püspöki kar többsége visszariadt az egyetemalapítással járó nem jelentékte
len anyagi áldozatoktól.

A felekezeti egyetem megvalósítása pedig nem volt a korabeli Magyarországon
lehetetlen gondolat, hiszen az 1912. évi 36. tc-kel felállított új pozsonyi és debreceni
egyetemek közül a debreceni, minden állami jellege ellenére, határozott református
karakterrel (s természetesen református Hittudományi Karral) bírt, tegyük hozzá éppena
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református egyház altat a korábbi évtizedekben hozott jelentős fejlesztések és anyagi
áldozatok következményeképpen.20 Mint említettük, az ideológiai, politikai küzdelmek
egyikkeménycsatakat hozó színtere éppena budapesti egyetem lett. Apolitikai küzdelem
élesedése lehetetlenné tette, hogy a szabadelvúnek hirdetett rendszerben a másik fél
pozitív vonásait is figyelembe vevő csoportok jussanak vezető szerephez. Mindez a
tanárok kiválasztásában a csoportérdekeket helyezte a tisztán tudományos szempontok
elé, vagy egyes diákkörök és mozgalmakvezetésében a szélsőséges csoportoknak juttatott
vezető szerepet. így a korábbi, politikai szempontból még érdektelen diákegyesületeket
új, polítízalö, világnézetileg egymással szemben álló diákkörök és szervezetekYáltották fel.

Az egyetemi befolyás erősítése érdekében az ifjúság körében a Pesten megtelepült
jezsuita szerzetesek fejtettek ki élénk agitációs tevékenységet. A rend az ifjúságot a Szent
Imre Egylet keretében szervezte, amely később a polgári radikálisok elleni harc egyik
bázisa lett. A jezsuita Tomcsányi Lajos 1896/97-ben hívta életre a budapesti egyetemi
Mária Kongregációt. A századforuló után a Regnum Marianum egyesület az egyetemi ,
hallgatók hozzá csatlakozó tagjait és a végzetteket is a Regnumi Egyetemiek Szövetségébe
tömörítette.u Katolikus jellegű önképző és segélyező egyesilletként működöttaz 1888
ban alakult, majd 19Q4-ben megújított Szent Imre Kör, amely széles hallgatói rétegre
terjesztette ki befoly.1sát. 1895 után, amikor a nők előtt is megnyiltak egyes fakultások,
Farkas Edit szervezte meg az Egyetemi HallgatónőkSZent Margit Körét, a SZent Imre Kör
női megfelelőjét.

Mihályfi tervéból bizonyos részletek Budapesten is megvalósultak. Ilyen például a
hallgatói intemátusok ügye,melyek létesítését a püspöki kar és különösen Vaszary Kolos
hercegprímás is támogatta 1902-ben nyílt meg az első SZent Imre Kollégium, és az első

világháborúig felépült mind budai, mind pedig pesti önálló kollégiumi épületük. E
mozgalom segítésére és az építések Urnogatásá.ra alakult meg 1901-ben a Katolikus
FőiskolaiInternátus Egyesület, amelyalapszabályai szerint a raszorulöegyetemi hallgatók
nak kedvezményes vagyalW' ingyenes ellát:ast is biztosíthatott.22 Fontos vá1tozis volt a
katolikus befolyás növelésében az "egyetemi hitszónoki" állas visszaállításának elérése,
amelyre 1908-ban került sor a hitszónoklati rendkívüli tanszék feWlítasával. E tanszékre
Glattfelder Gyulát, a SZent Imre Kollégium megszervezőjétés első ~óját nevezték
ki, aki 1909 szeptemberében mar e tisztségében szólt a hallgat6sághoz az egyetemi
templom sz6székéról. csak érintőlegesen említem, hogy a Hittudományi Kar oktatási
rendjének - melyről korábban Mihályfi Ákos is komoly bírálatot mondott - reformjára
is ebben az időszakban került sor, igaz 1913-ig elhúzódva, amikor is a tanulmányi időt öt
évre emelték fel.

Ezek a vá1toZásokis azt mutatják, hogyaz 1910-es évek elejére az egyházi vezetés végleg
letett az önálló katolikus egyetem alapításának gondolatáról, s megfelelóbbnek látta a
katolikus egyetemi pozíciók erősítését.

Az első világháború utáni vá1tozisok jelentős mértékben érintették a hazai egyeteme:
ket, így a teológiai képzést is. A Magyar Thnácsköztár'saság idején a Közoktatásügyi
NépbiztOSIlága budapesti Hittudományi Kart 1919. június 17-i rendeletével megszüntette
és a rendelet végreltajtas4t szeptember elejére tervezte. Egyben tervbe vették egy
"hittudományi kutatóintézet" létesítését.23 A Kar tanárai közül Hanuy Ferenc fogalmazott
egy úgynevezett "jogfenntartó nyilatkozatot", amelyben kérte az egyetemi alapból a
katolikus rész kiada§t és külföldi példákra hivatkozva a katolikus egyetemek pozitív
szerepét is hangsúlyozta.24

Miután a pozsonyi egyetem csehszloWk irinyítás alá került, tanárainak egy része
Budapestre menekült és Wneneti pesti tartózkodás után 1923-ban Pécsett nyitották meg
az Erzsébet Thdományegyetemet. A csehszloWk a.llam Pozsonyban katolikus Hittudomá
nyi Kart akart nyitni, de ezt Csemochprímás ekkor megakadályozta. Ugyanígy Pécsett sem
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helyeselte teológiai kar létesítését, de azt is kikötötte, hogy az 1920-ban már megalakult
Evangélikus Hittudományi Kar székhelye ne Pécs, hanem Sopron legyen.25 Az Erzsébet
Thdományegyetem azután 1923 és 1950 között valóban ebben a sajátos formában, kettős
székhellyel működött.

Ugyancsak a háború befejezése után vetette fel Vass József vallás- és közoktatásügyi
miniszter azt az ötletet, hogy "a pannonhalmi tanárképzőt egyetemi rangra emelve,
megvesse alapját a csonka katolikus egyetemnek",» A terv szerint egyelőre csupán egy
bölcsészeti kar szervezéséröl lettvolna szó, s a püspöki kar 1921 őszén,bár csak elvileg, de
pártfogoita a gondolatot. A nyilvánvalóan irreális elképzelés későbbmár nem került szóba.

Akétvilágháború között, az úgynevezett "kereszténykurzus" időszakábanaz oktatásügy
szervezeti kereteivel az egyház lényegében elégedett volt, így változtatásokra nem is
késZült.

Az 1920-as évek legvégén ismét újabb helyszínnel kapcsolatban vetődött fel egy
katolikus vagy inkább katolikus jellegű egyetem kifejlesztésének gondolata. Glattfelder
Gyula szeged-csanádi püspök tudósításából értesülhetünk arról, hogy Klebelsberg Kunó
vallás- és közoktatásügyi miniszter, aki a szegedi egyetem egyik nagy pártfogója is volt,
1928végén azzal a tervvel foglalkozott, hogy a szegedi egyetemen teológiai kart hoz létre.
A miniszter és az őt támogató Glattfelder terve az volt, hogy e karon az oktatást a jezsuita
rendre bízzák. 27 A csanádi püspök úgy vélte, hogy a szegedi egyetemnek "még Erdélyból
magával hozott erősen protestáns tanári összetétele az új kar által lényegesen javulna
katolikus irányban, s így az Alföldön "egy katolikus kultúr-központ létesülne", melynek
súlyát a jezsuita rend "tudományos és lelki téren egyaránt biztosítaná". A rend a szegedi
teológiai kar létrehoZását hosszú távú feladatként képzelte el, amelyet csak évek során
lehet megvalósítani. Serédi attól tartott, hogy esetleg Szegeden összpontosulna ateolögíaí
képzés, s akkor a budapesti "egyetemek katolikus jellegének úgyszólván egyetlen emléke
is ... eltünnek". Éppen ezért egyelőre legfeljebb egy szeminárium nyitását ajánlotta, s azt,
hogy egy esetleges határkiigazítás után új helyzetben térjenek vissza a kérdésre. A
püspökkari konferencia 1930. március 3-4-i ülésén tárgyalta az ügyet, s a püspökök
többsége nem osztotta Serédi ismételten hangoztatott aggodalmait. Szrnrecsányi Lajos
egri érsek üdvözölte, hogy a fakultás a jezsuiták vezetése alatt állna, és mellette szólt Rott
Nándor veszprémi püspök is. A határozat ennek ellenére a javaslatnál jóvalóvatosabb volt,
s végül úgy került kiadásra, hogy "a püspöki kar jelenlévő tagjainak többsége nem emel
kifogást a szegedi teológiai fakultás létesítése ellen".28

A gazdasági válság következtében a harmincas évek elején a kultusztárca beruházási
lehetőségelis megcsappantak. Klebelsberg 1931-es leköszönése után a szegedi teológiai
kar. ügye gyakorlatilag lekerült a napirendről.

Az egri katolikus egyetem terve 1945 után

1945 után az egyetemeken is egyre nagyobb politikai harc bontakozott ki. A sokáig
konzervatív tudományegyetemekre nagy számban kerültek baloldali tudósok, értelmi
ségiek s hasonló gondolkodású diákok A kor politikai viszonyai között azonban szó sem
lehetett az eszmék és elgondolások tudományos vitájár6l, békés összevetéséről. A
tudományos vitát a politikai harc helyettesítette, és a kizáróiagosságra törekvő baloldal
egyre keményebben, sokszor kíméletlenül szorította ki az egyetemekről a vele egyetérte
ni nem akarókat. Érdekes jelensége a kornak a katolikus és protestáns oldalról egyaránt
igen megerősödő egyetemi lelkészségek intézménye, amelyek 1945-1948 közöttí
történetének megírása még számos tanulsággal szolgálhatna.
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A húszas évek 6ta a magyar katolikus egyháZ felügyelete alatt - a tanítóképző

intézeteket leszámítva - míndössze egyvilági főiskolamaradt: az egri érseki jogakadémia.
A többi a tudományegyetemekbe olvadt be. Az egyháZ vezetése érthetőenragaszkodott az
egri taníntézethez, s amikor 1946 tavasZán már komoly formában került szöba a
jogakadémiák megszüntetése, olyan megoldást kerestek, amely hosszú távra biztosíthatta
volna egy katolikus felsőfokú tanintézet fennmaradását. A püspöki kar 1946. március 14-i
tanácskozásánvetette fel előszörCzapik Gyula egri érsek azt a javaslatát, hogyamennyiben
az egri jogakadémia megszüntetését állami vonalon kezdeményeznék, úgy "a püspöki kar
követelje katolikus egyetem felállítását".29 Kezdetben a terv nem szolgált egyéb célt, mint
az akadémia megmentését, s az önáll6 egyetem terve ekkor még nem került kidolgoZásra.
Czapik javaslatára a püspöki kar 1946. július 20-án az egri tanintézetet "Magyar Katolikus
Jogakadémiá"-vá nyilvánította, országos jelleggel. Az intézet a kor politikai harcaiban
precedenssé vált, amellyel az egYháZ dokumentálhatta, hogy "mindenneműiskolát" joga
van fenntartani. Vliági vonalon ezzel párhuzamosan szervezték meg a "Katolikus Egyetem
Baráti Körét", amely már ekkor célként tűzteki egy ilyen főiskolapropagálását. A püspöki
kar akci6ja eredeti célját elérte. 1946 nyarán sikeres tárgyalásokat folytattak a minisz
tériummal, és elnyerték a jogakadémiafenntartásához szükséges államsegélyt.'Aminiszter
- Keresztury Dezső - csupán azt kérte, hogy az egyház egyelőre csak a Katolikus
Főiskolaelnevezést használja a nyilvánosság előtt.A tervelőrehaladtátmutatja, hogy 1946.
szeptemberében már felmerült egy közgazdasági fakultás létesítésének gondolata, a
pannonhalmi főapát pedig felvetette annak Iehetöségét, hogy "a pannonhalmi fílozöfíaí
főiskolát át lehetne telepíteni Egerbe".30 1947 elején azután Czapik érsek úgy vélte, hogy
teljes erővel meg lehet indítani a katolikus egyetemért folytatott mozgalmat. Az 1947
februári püspökkari értekezlet elé már olyan javaslattal állt, hogy egyelőreelvben mondja
ki a konferencia, hogy "az Egerben már múködőkatolikus jog- és államtudományi karnak
egyelőreközgazdaságtudományi, valamint bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karral
val6 kiegészítésével Szent István Thdományegyetem néven, átmenetileg három fakultásos
magyar katolikus egyetemet" létesít. Czapik szerint az 1947j48-as tanévben a jogi és a
közgazdasági karokat lehetett volna megnyitni. A határozat elvi kimondása azt jelentette,
hogy csak a megfelelő pillanatban akartak ezzel a nyilvánosság elé lépni." A javaslatot a
prímás is lelkesen támogatta, és hamarosan országos akci6 kezdődöttaz ogy támogatására.
Az Új Ember ugyan csakmájus 25-én hozta nyilvánosságra a terv részleteít,v de Egerben
már e hónap közepén katolikus egyetemi napokat rendeztek.

Az ügy fontos fejleménye volt, hogy 1947. szeptember 25-én az esztergomi egyházköz
ségek központi tanácsa a Szent István Thdományegyetem szerkezetének kibővítéséretett
javaslatot. Eszerint Esztergomban az egyetemnek kihelyezett orvosi fakultását szerették
volna felállítani, amelyhez a város vezetőségének támogatását is megnyerték33 A
mozgalom, amely sokkal inkább lelkesedésen, mintsem a reális helyzet felméréséri
alapult, az egyetem kijelölt kancellárjának, Czapik Gyulának elvi egyetértésével találko
zott, bár ő is kijelentette, hogy az orvosi kar létesítése 6riási nehézségekkel járna. Az egri
érsek az évvégénúgy vélte, hogy elóbb persze az univerZitás egészének a gondolatát kell a
hazai közvéleménnyel elfogadtatni, és kérle az esztergomiakat, hogy az egyetemes
katolikus érdekeket legalább ideiglenesen helyezzék a helyi érdekek elé. A leendő

egyetemen a bölcsészeti kar helyzetét látta a legkedvezóbbnek A jogi kar jövőjétnem látta
kedvezőnek,s helyette a közgazdasági oktatás fejlesztését tanácsolta.34 Ebben az időben

már létezett mintegy 26 taggal a Szent István Thdományegyetem SzervezőBizottsága is,
vagyis azt mondhatjuk, 1947-48 fordul6ján már meglehetősenelőrehaladottstádium
ban volt egy három, illetve négy karú magyar katolikus egyetem tervezése. A részletes
tervek persze még nem készültek el, s teológiai fakultás létesítéséről - ismereteim
szerint - nemvolt sz6, hiszen a budapesti teológiai kar fenntartásához az egyháZ vezetése
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változatlanul ragaszkodott, és a pesti egyetem tanári kara részére ilyen irányban tett
megnyugtató nyilatkozatot. Annyit megállapíthatunk, hogy az egyház a bölcsészeti és
közgazdasági kar megnyitásához és a jogi kar fenntartásához rendelkezett megfelelő

szakemberekkel, más kérdés, hogy az egyetem működtetésénekanyagi alapjait miként
tudta volna biztosítani. A fő kérdés valójában az a társadalmi, politikai fejlődés volt,
amelynek logikájába 1948·ban már nyilvánvalóan nem fért bele egy ilyen egyházi
befolyású hazai egyetem létezése. Az egyházi iskolák államosítása során azután az egri
érseki jogakadémia is állami kezelésbe került, majd megszúnt.

Az 1948 utáni egyházellenes akciók kezdetben még nem érintették a budapesti
Hittudományi Kart. Az 1949/50-es tanévben a kar az ekkor még változatlanul Pázmány
Péter nevét viselő Thdományegyetem öt fakultásának egyikeként működött. A kar
felsZámolása része volt az állam és az egyház közötti, kényszerhelyzetben létrejött
megállapodásnak, és ennek megfelelőenaz 1950. évi 23. tc. függetlenítette a teológiai
fakultást az egyetem szervezetétől. Bánk József dékán ezt a kari tanácsülésen jelentette
be,35 s a kar ezzel kapcsolatban egy memorandumot fogalmazott meg, melyben elfogadta a
kényszeríntézkedést, de jogainak elvi fenntartására is utalást tett. A minisztérium 1950.
augusztus 23-án azonnali hatállyal felmentette a kar valamennyi tanárát, s ezzel az egyetem
egyik alapító fakultása megszúnt működni.36
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katolikus egyetem tervére lásd:Esztergonú I'tímási Lt. Simor Cat. 41. 1. tétel Universitas Budapestinensis 4420/1882. sz. A Itat püspök
levele Bp. 1882. febr, 28. Az idézetek: Uo. Simor levele Eszterbázy István pozsonyi llllspanhoz. Bajcs, 1882. szept. 13. Ezt a levelet küldte
meg a püspöki kar tagjainak. Vö. 4503/1882. sz. Esztergom 1882. szept. 20. A forrilsok szerint Eszterh:izy Pozsonyban tarton egy
tamcsko~ az ügyről, később a tárgy lekerült a napirendr6L - ll. Esztergonú Prímási Ll. Vaszary Cat. 41. 1710/1894. Esztergom,
1894. május l. - 12. A tov.lbbí idézetek: Mihályfi Ákos: A katholikus egyetem kérdései hazánkban. Bp. 1912.251-306. p. c.
munkájllbóL Egyes fejezetei külön is megjelentek. - 13. Hanuy Im. Pécs, 1903. 181. p.; - 14. Mihályfi Ákos: Katholikus egyetem
Pécsen = Katolikus szemle 1903. VIIl. füzet; - 15. A tervezet: Esztergomi Prímási Ll. Vaszary Cat. 41. 1758/1903. sz.; - 16.l.admyi
Andris Im. 203. p.; -17.MihályfiÁkos:AkatholikusegyetemróI21-22.p.; -18. Esztergomí Prímásí Ll.VaszaryCat. 41. 75OOjl907.
sz.; - 19. Mihályfi Ákos: A katholikus egyetem kérdése hazankban 306. p.; - 20. A pozsonyi egyetemen teol6glaí kart eredetileg nem
állítottak fel.; - 21. Vö. Szántó Konrild int 504. p.; - 22. Esztergonúl'tímási Ll.VaszaryCat.41. 2061/1906. és 3046jl906. sz.; - 23.
1.adányiAndor:Az 1918-1919. évi forradalmak időszaka= ELTEtörténete Im. 285. p.; - 24. Esztergonú I'tímási Ll.Csernoch Cat. 41.
2481j 1919. sz. Hanuy jelentése a prímásnak Bp. 1919. szept. 18.; - 25. A pozsonyi katolikus teol6glára Iasd Esztergomi Prímasi Ll.
Csernoch Cat. 41. 2316j1920. sz. A pécsi, 111. soproni evangélikus fakultásra 2374j1920. sz. és 720jI922. sz.; - 26. Apannoultalmi
főapát levele, Esztergomll'tímási Ll. Csernoch Cat. 41. 1110/1922. sz.; - 7:1.Glattfelder levele SerédiJusztinián hercegprínl1shoz.
SZeged, 1930. febr. ll. =Esztergomi Prímási Ll. Serédi Cat. 41.3445/1932. aIapsz.A későbbiekben az üggyel kapcsolatban idézett
valamennyi levél ez alan a jelzet alatt taWltató a I'tímási Levéltarban. - 28. EPL pkari jegykv. iratai ad 1062j1930. sz. Az eredeti
határozati javaslat még az volt, hogy a pOSpöki kar .a szegedi fakultás kláUítasa mellett fOgIa1 :lllást'. Ezt kihúzva adták ki az idézett
óvatosabb szöveget. - 29. Püspökkari jegyzőkönyvek(továbbiakban: Pl(J) 1946. marc, 14.6. o. Ezen a helyen mondok köszönetet
Balogh Margitnak az információkért. - 30. Pl(J. 1946. szept. 6. 29-30. p.; - 31. Pl(J. 1947. febr. 25-26. 58-59. p.; - 32. Új Ember
1947. máj. 25. 5. p., Vö. még 1947. jún. 22.; - 33. Pl(J. 1947. okt. 8.14-15. p.; - 34.Czapik részletes véleménye. Pl(J. 1948. dec. 10.
35-39. p.; - 35. Híttudományí Akadémía Levéltára. 1ja Kari jegyzőkönyvek 1950. júl. 12.; - 36.ELTELevéltára. 1ja Rekt. Hiv. iratai
2332j 1950. sz.
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