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A pozsonyi Magyar Királyi 
Erzsébet Tudományegyetem 
megalakulásának történetéhez 

Ha felmerül a pozsonyi egyetem megnevezés, a hallgatók, olvasók zöme automatikusan a XV. századi, 
Mátyás király létesítette Academia Istropolitanára gondol.1 Nagyon kevesen ismerik a másikat, a mai 
Komensky Egyetem eló'tt, századunk elején létesített Erzsébet Tudományegyetemet. 

Az egyetem megalakulásának hosszú előtörténete van. Már a múlt század végén felmerült egy új magyar 
egyetem létrehozásának kérdése. Lukinich Imre pécsi professzor 1933-ban a pécsi Erzsébet Tudomány-
egyetem gondozásában megjelent munkájában emlékezik vissza a pécsi és a pozsonyi egyetem megalapítá-
sának több évtizedes huzavonájára. Rámutat arra, hogy a sajtó egy része ellenezte a Pozsonyban 
felállítandó egyetem tervét, helyette Kassa, Debrecen, Pécs, Győr s főleg Szeged mellett kardoskodott . 

1884-ben jelent meg Pávay Vajna Gábor: Pozsony és a harmadik egyetem c. tanulmánya, amelyben a 
szerző azt bizonygatja, hogy Budapest után Pozsony az egyetlen s minden tekintetben alkalmas hely a 
gyakorlati orvosképzésre. Pávay előtt már Trefort Ágost kultuszminiszter is komolyan foglalkozott a 
pozsonyi egyetem kérdésével. 1878-ban leiratot intézett gróf Esterházy István pozsonyi főispánhoz a 
Pozsonyban létesítendő tudományegyetem tervéről; ugyanakkor „pozsonyi tudomány egyetemi bizott-
ság" alakult. Rövidesen elkészült „Pozsony város és Pozsonyvármegye felségfolyamodványa I. Ferenc 
József őfelségéhez", aki Trefort miniszter és Pozsony város és vármegye kérését megértéssel fogadta, 
1880. április 15-én felhatalmazta Trefort minisztert, hogy további alkotmányos lépéseket tegyen a 
pozsonyi egyetem létesítésére. A képviselőház közoktatásügyi bizottsága 1883-ban foglalkozott az üggyel, 
de csak két évvel később 1885-ben jutot t előbbre az egyetem felállításának kérdése. Trefort miniszter 
törvényjavaslata szerint az 1885/86-os tanévvel megnyílt volna az orvosi kar első évfolyama, majd 
fokozatosan a többi, azonban betegsége, majd bekövetkezett halála miatt a szép terv keresztülvitele 
abbamaradt, mivel utódait az ügy nem érdekelte. 

1894-ben jelent meg Berzeviczy Albert Közművelődésünk és a harmadik egyetem c. munkája, 
amelyben állást foglal egy új egyetem megalapítása mellett, s székhelyéül Pozsonyt jelöli meg. 

Az ügy megvalósításában a legnagyobb lökést a budapesti orvostudományi karnak 1906-ban s a 
budapesti egyetem tanácsának 1910-ben történt határozott állásfoglalása adta meg. Az ügyet gróf Zichy 
János kultuszminiszter támogatta, s terjesztette elő a képviselőházban. Beszédéből a következő részt 
idézem: 

„Az új egyetemeknek, melyeknek a jelen törvényjavaslat mintegy alapkövét teszi le, amikor egyrészt a 
régi egyetemek túlterheltségén könnyíteni fognak, másrészt a tudományok művelése, a magasabb 
szakképzettség számára új gócpontokat fognak alkotni: a magyar közművelődés ügyét lényegesen előbbre 
viszik. Folytonos, kitartó, előrelátó munkára, a nemzetnek, az egész magyar társadalomnak áldozatképes-
ségére és az összes egyetemi körök lelkes kötelesség teljesítésére lesz szükség, hogy a magunk elé kitűzött 
magasztos célt elérhessük." (Nyugat, Hír. 1912. jún. 8.) 

Az ügy tárgyalása azonban botrányba fulladt, rendőri beavatkozásra került sor. 1912. jún. 5-én az 
országház terét gyalogos és lovas rendőrök, katonák és csendőrök szállták meg, amikor gr. Zichy János 

1 Erről lásd Vörösmarty Géza írását a Honismeret 1979. 1. számában. (Szerk.) 
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