
ÉVFORDULÓK 

A 375 éves egyetem 
„ Egy nemzet oly magasan áll, mint egyetemei. " 

(Kautz Gyula 1873) 

,,Dr. Hudecz Ferenc az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora és dr. Fodor György a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem rektora közös nyilatkozatot adott ki 2010. 02. 09-én, amelyben rögzítik, hogy 
2010. május 12-én a két egyetem közös szenátusi üléssel emlékezik meg a Nagyszombati Egyetem Páz-
mány Péter általi alapításának 375 éves évfordulójáról. " (Egyetemi Hírlevél, részlet 2010. 02. 17.) 

Ezalatt a csaknem négy évszázad alatt az egyetem neve a magyar tudományos élet és művelődés ma-
gas színvonalának garanciájává vált. A nagyszombati alapítással olyan intézmény jött létre, mely a tör-
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ténelmi helyzetek változásaival dacolva folyamatosan működött. Korábban is történtek próbálkozások 
a hazai felsőoktatás megteremtésére, de a kezdeti sikerek nem hozták meg a várt eredményt. 

A magyarországi diákok a XIV. században, a már akkor jelentős közép-európai - bécsi, prágai, krak-
kói - egyetemeken tanulhattak. Az első magyar kezdeményezés I. (Nagy) Lajos király nevéhez fűző-
dik, aki 1367-ben - V. Orbán pápa engedélyével - hozta létre a pécsi egyetemet, ami 1390-ig jogi és 
bölcsészkarral rendelkezett. Ezt követően Luxemburgi Zsigmond Óbudán alapított egyetemet 
1395-ben. kancellárja Szántai Lukács óbudai prépost lett. Az intézmény - amely a bolognai és párizsi 
társaihoz hasonló kiváltságokkal rendelkezett - négy karon oktatott. Jogi, teológiai, orvosi és bölcsé-
szeti tanulmányokat megszűnéséig, 1420-ig lehetett itt hallgatni. Mátyás király 1465-ben II. Pius pápá-
tól kérte egy magyarországi universitas engedélyezését, mert „ Magyarországon, jóllehet terjedelmes és 
termékeny, nincs egyetem." Az intézmény azonban csak rövid ideig létezett. Mátyás, aki jelentős mű-
veltséggel rendelkezett -latinul, németül, olaszul csehül beszélt - elengedhetetlenül fontosnak tartotta a 
magyar felsőoktatás ügyét. 1471-ben a budai Domokos-rend főiskoláját kezdte támogatni és elképzelé-
sei között szerepelt egy új oktatási központ alapítása is. A cél érdekében hatalmas szervezőmunkába és 
építkezésekbe kezdett, ám halála miatt a munkálatok félbeszakadtak. 

A XVI. században a történelmi események akadályozták a művelődés fejlődését. 1541-ben 
Szulejmán csellel elfoglalta Budát, s a magyar főváros másfél évszázadra a török kezén maradt, a Moh-
ács után kettévált ország három részre szakadt. Megnőtt a kereskedelmi szempontból is jelentős szabad 
királyi városok jelentősége. 1543-ban az esztergomi érsekség Nagyszombatba költözött. Oláh Miklós, 
esztergomi érsek 1554-ben itt hozta létre a káptalani-városi iskolát, és tervei között szerepelt, hogy a 
későbbiekben egyetemmé fejlessze. Az ő nevéhez fűződik az Egyetemi Könyvtár - ismereteink szerint 
1561. évi - alapítása is. Hat évvel később tűzvész pusztított a városban, ami nem kímélte a kollégiumot 
sem, azonban - úgy tudjuk - a bibliotéka nem vált a lángok martalékává. Ebből az időből a mai gyűjte-
ményben sajnos csak egy - az érsek tulajdonjegyével ellátott - könyvet őriznek. Erdélyben is történtek 
kísérletek a jezsuita szellemű oktatás megteremtésére, hiszen a fejedelmek mindig kiemelten fontosnak 
tartották, hogy birodalmukban megfelelő színvonalú tanítás folyjék. Elismerték és támogatták a jezsui-
ta rend oktatáspolitikáját, melynek alapjául, központilag szabályozott, egységes iskolarendszer szol-
gált. Ennek értelmében, minden intézményükben egyazon oktatási módszert és tantervet alkalmaztak. 
Pedagógiai elveiket 1599-ben a,. Ratio atque Instituto Studiorum Societatis Jesu " című művükben fog-
lalták össze. János Zsigmond, aki az iskolafejlesztések lelkes pártfogója volt, egy gyulafehérvári főis-
kola álmát dédelgette. Korai halála után, Báthory' István támogatásával Kolozsvárott rendházat és isko-
lát is hoztak létre, azzal a céllal, hogy - ez utóbbit - a későbbiekben mint akadémiát működtessék. Bá-
thory István utóda, Báthory Zsigmond azonban már nem tekintette fontosnak az oktatás ügyét. Ezt ki-
használva a protestáns rendek elérték, hogy a patrónus nélkül maradt jezsuitákat kitiltsák Erdélyből. 

„Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való. " A Bibliából vett idézet mintha pontosan a 
XVI-XVI1. századi Magyarországról szólna. E korból fennmaradt levelek, versek, emlékiratok szinte 
kivétel nélkül a hosszú ideje tartó háborút és ebből következő létbizonytalanságot említik. Az ország je-
lentős része a Hódoltság területére esett, ahol a közép-, és felsőfokú oktatás gyakorlatilag szünetelt. Er-
délyben. ahol a reformáció eszméi terjedtek el. nem volt ilyen szomorú a helyzet. Bethlen Gábor udva-
rában a művelődés és tudás a társadalmi felemelkedés eszközévé vált. A királyi országrészben - a ne-
hézségek ellenére - építkezések indultak, nyomdák, könyvtárak létesültek, élt és fejlődött a magyar 
nyelv, alakult a barokk irodalmi próza. A kultúra és a művelődés új korszaka kezdődött, melyben Páz-
mány !'éternek - az 1616-ban kinevezett esztergomi érseknek - kiemelten fontos szerep jutott. Céljai 
között nemcsak a papnevelés megoldása, hanem egy vezető értelmiségi réteg létrehozása is szerepelt. 
Felmérte az oktatás fő hiányosságait, hiszen az 1614-ben alapított nagyszombati jezsuita kollégiumon 
kívül nem működött az országban főiskola. Az ugyanitt funkcionáló papnevelő intézetet az utolsó évek 
eseményei tették tönkre. A paphiány hihetetlen méreteket öltött, s a csekély számú papság képzettsége, 
műveltségi és erkölcsi állapota sem volt megfelelő. A főpap a megoldásra hat pontból álló javaslatot 
dolgozott ki. amiből négy a (elsősorban pap) nevelésre, kettő a népmisszióra vonatkozott. „ Mivel alig 
van nép, amely olyan nagyon óhajtaná gyermekeit latin műveltségben részesíteni, mint a magyar, segít-
ségre volna szükség, hogy a szegényebb nemesség és mások is taníthassák gyermekeiket. " 

A Szentatya segítségét kérte a tanítás problémájának megoldásához: „Azért, ha Őszentsége évi 
két-kétezer aranyat juttatna a nagyszombati nemesi kollégiumnak és a papnevelőnek, rövidesen meg-
változnék a helyzet Magyarországon. Szükség volna azonban alkalmas helyen, még eg)' másik kollégi-
umra is; szükség volna a Rómában tanuló magyar kispapok támogatására, és - a magyar főpapok költ-
ségén - még egy papnevelő-intézet alapítására. " 
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Pázmány 1619-töl szerette volna megvalósítani dédelgetett álmát, a központi magyar papnevelő in-
tézet létrehozását. A kedvezőtlen politikai helyzet miatt, azonban csak 1623. szeptember 20-án bocsá-
tották ki a bécsi Pázmáneum alapítólevelét, melyben részletesen szabályozta a papnevelde célját és mű-
ködési rendjét. Kitartó és következetes munkával elérte a papképzés fellendülését, azonban felismerte, 
hogy a drága külföldi oktatás mellett szükséges egy magyarországi egyetem létrehozása, amely a hely-
zet végleges és megnyugtató megoldását jelentené. Az alapítólevélben - melyet 1635. május 12-én lá-
tott el kézjegyével - a következőképpen fogalmazott: „Gyakran aggódva fontolgattam magamban, ho-
gyan lehetne Magyarországon előbbre vinni a katolikus vallást, és hogyan szolgálhatnék a nemes ma-
g)'ar nemzet méltóságának is. Minden más eszköznél előbbrevalónak tűnt fel előttem, eg}' tudományos 
egyetem felállítása, hogy ott a harcias nemzet lelkülete szelídüljön és az egy:ház és állam szolgálatára 
alkalmas emberek képeztessenek. " 

A százezer forintos költséggel alapított tanintézet székhelyéül Nagyszombatot jelölte meg. de enge-
délyezte. hogy amenny iben az ország felszabadulna a török uralom alól, az egyetem más - az esztergo-
mi egyházmegy éhez tartozó - városba is átköltöztethető legyen. Ahhoz, hogy az egyetemi végzettséget 
elismerjék a pápától és a császártól kellett megerősítést kérni. Az oktatás megindulása azonban nem 
várt nehézségekbe ütközött, mert VIII. Orbán jóváhagyása csak nem akart megérkezni. Mivel a korabe-
li egyetemek négy karon tanítottak, de Nagyszombatban csak teológiai és filozófiai oktatást terveztek, 
felmerült a gyanú, hogy talán ez az oka a pápai engedély elmaradásának. Azonban a jezsuita felsőokta-
tásban nem volt szokatlan, hogy orvosi és jogi kar nélkül működtek. A pápai engedély késésének, majd 
elmaradásának oka talán a kényes politikai helyzetben, valamint Pázmány és a Szentaty a között -
1632-ben, egy diplomáciai ügy során - kialakult véleménykülönbségben keresendő. Ennek ellenére II. 
Ferdinánd felruházta az egyetemet mindazokkal a jogokkal és kiváltságokkal, amelyek segítségével a 
német birodalmi és az osztrák tartománybeli intézményekkel egyenrangúvá válhatott. Az iskola vezeté-
sét az érsek a iézustársaságra bízta, akik garantálták - az eleinte kis létszámú - megfelelően képzett ta-
nári kan. A rendi generális feladata volt az egyetemi rektor kinevezése, akinek munkáját a kancellár se-
gítette és egyben a tanulmányi ügyeket is felügyelte. A tanmenetet, illetve a tanítás alapját itt is a - már 
említett - szigorú szabályokba foglalt, „Ratio atque Instituto Studiorum Societatis Jesu " írta elő. 

Az alapító megterveztette az egyetemi pecsétet is, amelyen Mária látható, karján a kis Jézussal. Fel-
iratán ez olvasható:,,Patrona Hungáriáé. Mater (Jniversitatis Tyrnaviae", azaz „Magyarok védőasszo-
nya. a nagyszombati egyetem anyja " 

A nagyszabású megnyitó 1635. november 13-án. Pázmány Péter, a Szent Miklós Székesegyházban 
celebrált miséjével kezdődött. Ezután, az érsek átadta az alapító és megerősítő okiratot Dobronoky 
György rektornak, majd Jászberényi Tamás, a Bölcsészettudományi Kar dékánja mondott beszédet. 
Másnap a bölcsészeti karon megindult az oktatás, melyhez a teológiai kar csak az 1636/37-es tanévben 
csatlakozott. Dobronoky feljegyzéseiből tudjuk, hogy az első félév végén ünnepélyes disputát rendez-
tek, melyen az érsek is megjelent, és kétszer is közbeszólva hozta zavarba a magyarázó professzort. 
Ilyen, a vizsgák részét képező nyilvános vitákon lehetett megszerezni a tudományos fokozatokat. Első-
ként. a babérkoszorús (baccalaureatus), másodikként a magister, majd a teológiai doktor címért kellett 
vizsgát tenni. 

Létrejött a magyar egyetemi szintű képzés, azonban - az idö múlásával - egyre inkább szükségessé 
vált a karok bővítése. A jogi kar alapításának feltételeit Lósy Imre és Lippay György teremtette meg mi-
kor - e nemes célra - végrendeletükben, mindketten 15 000 - 15 000 Ft-ot ajánlottak fel. Az ünnepi 
megnyitót 1667. január 16-án tartották, másnap megkezdődött a tanítás. (Teológiát csak azok hallgat-
hattak. akik a bölcsészeti kart elvégezték. A jogon nem volt ilyen kötelezettség, de gyakran előfordult, 
hogy a tanulók a filozófia elvégzése után kezdték meg jogi tanulmányaikat.) 

Az intézet önállóan igazgatta magát, bíráskodási joggal rendelkezett, ami azt jelentette, hogy a váro-
si bíróság nem vonhatta sem a diákokat, sem az ott dolgozókat felelősségre. Az egyetemi bíróság azon-
ban akár halálbüntetést is kiszabhatott. 

Nagyszombatban - az universitas létrejöttével párhuzamosan - építkezések kezdődtek. 1637-re Es-
terházy Miklós nádor támogatásával felépült az egyetemi székesegyház. Pozsonyból a városba költö-
zött az érseki nyomda, mely 1669-ben új épületet kapott, valamint elkészült a csillagvizsgáló is. 

Mária Terézia oktatáspolitikája jelentős előrelépést hozott az egyetem életében. 1769. december 
14-én alapítólevélben mondta ki az orvosi képzés megindítását: ,, Ő császári királyi felségének az a jó-
ságos akarata, hogy a nagyszombati egyetemen a jövőben mindennemű tanulmány (az orvosi karon) a 
bécsi egyetemen bevezetett módszer és szabály szerint szabályoztassék és megfelelően alakíttassék... " 
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A Budai Egyetem ünnepélyes megnyitása 1780. június 25-én 

Az orvosi kar létrehozásával a nagyszombati intézet teljessé vált. 1773 nyarán XIV. Kelemen pápa 
feloszlatta a jezsuita rendet. A királynő még az ősszel elrendelte egy új országos tanulmányi szabályzat 
kidolgozását, valamint felmerült az egyetem Budára helyezésének gondolata. Azt, hogy a magyar köz-
vélemény a kezdetektől fogva érdeklődéssel figyelte az egyetem életét, bizonyítja, hogy az átköltözés-
sel kapcsolatosan az összes vármegye felemelte szavát. Az intézmény a hazai tudományos élet jelkép-
évé vált. ,. Békés vármegye az országgyűléshez intézett 1794-i feliratában az egyetemet a nemzet szent 
letéteményének (sacrum nationis depositum) nevezte. " 

A Magyar Királyi Egyetem az Egyetemi Könyvtárral karöltve 1777-ben költözött Budára, majd 
1784-ben Pestre. 1780-ban a Diploma Inaugurale-ban - ami a második alapítólevelének tekinthető -
Mária Terézia megerősítette és kiegészítette az intézetre vonatkozó a jogokat és kiv áltságokat, valamint 
új pecsétet és címert adományozott. Előtérbe került a tudományos képzés, amit nemzetközileg elismert 
tanári kar garantált. „A Diploma Inaugurate átadása korszakforduló volt: lezárult a század közepétől 
kezdődő folyamat, amelynek során a nagyszombati érseki egyetem átalakult budai királyi egyetemmé. " 

Az universitas, „ mely a fővárost művelődési központtá tette " - a történelem során - többször is ne-
héz helyzetbe került, amikor megpróbálták működését korlátok közé szorítani, központilag szabályo-
zott tananyag tanítására kötelezni, megkísérelték elszigetelni más, európai egyetemektől. Nem egyszer 
változott az elnevezése. 1921-től felvette alapítója nevét és Pázmány Péter, majd 1950-től Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetemként dolgozott és dolgozik tovább. 1950-től a Hittudományi Kart leválasztották 
és megszűntették. (Negyvenkét év után, 1992-ben indult újra, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.) 

Azonban minden nehézség ellenére az intézmény végig megőrizte a magyar felsőoktatásban megha-
tározó, vezető helyét. Elsők között hozta létre doktori iskoláit. Színvonalas, a mai kor követelményeit 
minden szinten kielégítő képzést nyújt. Tanárai országosan, sőt nemzetközileg is elismertek, többen 
akadémikusok. PhD fokozattal rendelkező szakemberek. Diplomája nemcsak belföldön, külföldön is 
elfogadott. Jelenleg nyolc karon folyik az oktatás, hallgatóinak száma, társadalmi megbecsültsége je-
lentős. A 375 év alatt hü maradt az alapítói elképzelésekhez, a rábízott feladatot, mint a magas művelt-
ség elsajátításának segítését, a tudományos képzést, sikerrel teljesítette és teljesíti a mai napig. Össze-
foglalva elmondható, hogy nemcsak múltja és jelene, hanem reményteljes jövője is van. 

Az Egyetemi Könyvtár - az ország első nyilvános könyvtára - 1876 óta a Ferenciek terén található. 
Gyűjteményében számos ritkaságot, közöttük igazi kincseket - kódexeket. Corvinákat, ősnyomtatvá-
nyokat - őriz. 
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Az ELTE és a PPKE rektorai következőképpen foglalták össze közös céljaikat: „A két egyetem rek-
tora fontosnak tartja az alapító Pázmány Péter példáját a tudomány és az ország iránti odaadása terén. 
Mindkét felsőoktatási intézmény vállalt feladata, hogy korszerű tudással rendelkező, sokoldalúan mű-
velt. felelős értelmiségieket képezzen, akiket az elemzőkészség, konszenzuskeresés, etikus és értékorien-
tált viselkedés jellemez." 

Kedves ELTE! Sok boldog, sikeres évfordulót! 
M. Pázmány Kata 

Felhasznált szakirodalom: Bitskey István: Pázmány Péter Gondolat Kiadó. Bp. 1986.; Dr Őry Miklós S.J.: Páz-
mány Péter, a nemzetnevelő; Farkas Gábor Farkas: A nagyszombati egyetemi könyvtár az alapításkor. Országos 
Széchenyi Könyvtár. Budapest-Szeged 2001.; Hekter Antal: A Budapesti Pázmány Egyetem sorskérdései. Királyi 
Magyar Egyetemi Nyomda. Bp. 1931.: Nemeskürty István: Mi magyarok Történelmünk ezerszáz éve. Akadémiai 
Kiadó. Bp. 2006.; Schultheis: Emil-Magyar László András: Orvosképzés a Nagyszombati Egyetemen 1769-1777. 
MTI. Piliscsaba 2005.: Sík Sándor: Pázmány az ember és az író. Szent István Társulat. Bp. 1939.; Szögi László 
(szerk.): Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története 1635-2002. ELTE Eötvös Kiadó Bp. 2003. 

Nyolcvan nyelvművelő írás -
nyolcvan év után 
A nyelvművelő Kosztolányit újraolvasva 

Eleve elrendelés - folyamatos értékőrzés 
Saját tulajdonú Kosztolányi Dezső Nyelv és lélek című (Szépirodalmi Könyvkiadó. Budapest. 

1971.) könyvem elején szép beírás van: „Balázs Géza VIII. o. tanulónak az irodalmi szakkörben végzett 
kiv áló munkájáért. Bp. 1974. jún. 8. Rácz Béláné igazgató". Akkor még aligha gondoltam, hogy igazán 
értékes könyvet kaptam, és sorsom valahogy összefonódik vele. Vagyis, hogy valaha engem is nyelv-
művelőnek fognak tekinteni. Többször is elolvastam Kosztolányi nyelvművelő írásainak gyűjteményét, 
először középiskolásként, később felnőtt korban, sokféle ceruzás aláhúzás található benne, a hetvenes 
és talán a kilencvenes évekből... 

Mi fogott meg a nyelvművelő Kosztolányiban? Talán az írás világos volta. A nyelvre való okos fi-
gyelmeztetés. A nem föltétlenül okítás-tanítás, hanem a gondolkodtatás. Bevallom, gyermekkoromban 
sem szerettem túlzottan a nyelvművelő irodalmat. Hogy ezt ne, azt ne. ezt másképp, azt másképp. 
Kosztolányi nem ilyen. 

A Nyelv és lélekben nyolcvan hosszabb-rövidebb, nyelvről szóló írás található. Tudjuk, hogy Kosz-
tolányi maga is külön gyűjtötte nyelvészeti-nvelvesztétikai írásait, s Illyés Gyula rendezte ezeket sajtó 
alá. az általa adott Hátrahagyott művek. Erős várunk a nyelv (1940). illetve Ábécé címmel. Az újabb ki-
adás-amelyet iskolásként kap tam-már Réz Pál gyűjteménye (1971). s benne további esztétikai írások 
kaptak helyet az írásról, az olvasásról, a versről, a prózáról és a fordításról. 

Kosztolányit újraolvasva minden alkalommal frissessége és modernsége győzött meg. A szervezett 
nyelvművelés idestova több mint kétszáz éves történetének egyik legfontosabb üzenete ugyanis az. 
hogy először okosan, a nyelv törvényszerűségeit ismerve-ismertetve kell vizsgálódni, s csak azután kell 
(ha egyáltalán kell) véleményt mondani. Ha a nyelvművelő véleményt mond, akkor soha ne legyen 
„vaskalapos", ma azt mondanánk: „legyen nyitott", mérlegeljen, semmiképpen se bántson. Kosztolányi 
messzemenően képviselte a magyar nyelvművelés egyik etalonjának számító Kazinczy Ferenc maga-
tartásmódját: a nyelvművelő legyen elegáns, nagyvonalú, legföljebb a jelenségre dühös, de sohasem az 
emberre. És persze legyen vitatkozó, ha arra van szükség. És a vitában is elegáns, nagyvonalú. 

Kosztolányiban ezt szerettem, s ha nyelvművelő írásait újraolvasom, ismét ezt találom bennük: nem 
lettek porosak, avíttak az elmúlt nyolcvan év alatt. 

A laikus nyelvművelők egyik hibája, hogy a nyelvi változást nem vagy csak nehezen fogadják el. 
Kosztolányi távol állt ettől: „Hérakleitosz mondása semmire sem áll inkább, mint a nyelvre. Minden fo-
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