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Törvény a Nemzeti Katonai Akadémiáról
Az 1808. évi VII. törvénycikk

Kétszáz évvel ezelõtt az 1808. évi VII. törvénycikk létrehozta ugyan a nemzet által követelt és

támogatott katonai felsõoktatási intézményt a Nemzeti Katonai Akadémiát, de megnyitását

és a magyar nyelven folyó tisztképzést a Habsburg Birodalom érdekeit féltõ uralkodó megaka-

dályozta. A szerzõ cikkében vázlatosan bemutatja a törvény születésének körülményeit, törté-

netének fontosabb állomásait és jellemzõit.

Az utóbbi idõben a kutatás már sok mindent feltárt abból a hosszú és rögös, válsá-

gokkal és kihagyásokkal terhes történelmi útból, amelyet megtettünk az elmúlt két

évszázadban, a törvénnyel létrehozott nemzeti katonai akadémiától a ma mûködõ

nemzetvédelmi egyetemig. Ám diszciplínánk mûvelõinek még sok a tennivalója,

fontos, hogy további kutatásaikkal még részletesebben feltárják, feldolgozzák és

bemutassák a két évszázados katonai felsõoktatásunk históriáját. A gondolat meghir-

detésétõl a megvalósításig; a különbözõ katonai felsõoktatási koncepcióktól, a látszó-

lag létezõ katonai felsõoktatási intézménytõl, a valóban élõ, mûködõ, a kutatás és

tanítás, a tudomány és oktatás egységét hordozó és megvalósító, korszerû felsõfokú

hadiiskola, az egyetem létrejöttéig. Rövid írásomban arra vállalkozom, hogy vázlato-

san bemutassam az elsõ magyar katonai felsõoktatási törvény megszületése történe-

tének néhány fontos tartalmi jellemzõjét.

Az augusztus 31-tõl november 5-ig tartó 1808. évi országgyûlés, amely 25. ülé-

sén, az alkotmány sérelmek dacára a franciákkal szemben a régi rend megvédéséért

újabb áldozatokra is késznek mutatkozott. A háború tovább folytatására készülõ

királyt felhatalmazta a nemesi fölkelés bármikori fegyverbe hívására és megszava-

zott 20 ezer újoncot. A tárgyalások során újra napirendre került a közel két évtizede

húzódó Nemzeti Katonai Akadémia felállításának terve, amely a hadsereg számára

magyar tiszteket képezne. Az uralkodó viszont hozzájárult egy magyar tisztképzõ

akadémia felállításhoz, melyet a szeptember 7-én ünnepélyesen megkoronázott

Mária Ludovika királynérõl neveztek el. A Ludoviceum költségeit a nemesség, a vár-

megyék, a városok és egyének adták össze, önkéntes felajánlással.

Az 1808. évi országgyûlés október 1-jei alsó- és felsõtábla ülésein, követve gróf

Beleznay Sámuelnek az 1802. évi 4. törvénycikkben megörökített példáját, aki 10 000
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rénesforintot adományozott „a Nevendék Ifjúságnak katonaságra való készítésére,

és az úgynevezett katonai Academiára”, 135 követ (68 az Alsótáblából, 67 a Felsõtáb-

lából) 500 200 rénesforintot ajánlott fel a régi óhaj teljesítésére. Másnap 19 követ

újabb 85 ezer rénesforintot ajánlott fel. Ezen az október 3-i ülésen jelentették be,

hogy Ferenc király, a karoknak és rendeknek elhatározásához, miszerint a „Magyar-

országi Ifjúságnak, a Haza védelmére való készítésére, Katonai Akadémiát kívánnak

felállítani”, felajánlja „Õfelsége az úgynevezett Váci régi Theresiana Akadémiának

épületét”. A királyné az ország rendjeitõl kapott koronázási ajándéknak (500 000 Rft.)

„egy részét a Karoknak és Rendek a Haza védelmére célzó tárgyára segedelmül

adná; evégre, ötvenezer Rforintokról kegyelmes ajánlást tészen.”

A rendek 1808. október 4-i feliratukban terjesztették az uralkodó elé jóváha-

gyásra, hogy a hazaszeretettõl vezérelve „önként való ajánlásokra ösztönöztetvén

nevezetes tõke-pénzt tettük össze, hogy az Országban oly Akadémia állitatthasson,

amelybe fõképpen hadi tudományok taníttassanak”. Az október 4-i ülés fogadta el, a

király jóváhagyta és a királynõ beleegyezett, miszerint, hogy a „Haza védelmezé-

sére”, a Nemzeti Katonai Akadémia, az „Anya-Oskola Felséges Asszonyunk nevét

viselhesse és neveztethessen LUDOVICEA”.

Az október 18-i ülésükön a karok és rendek, az alsótábla 15 és a felsõtábla 7 jeles

személyiségébõl, gróf Brunszvik József tárnokmester vezetésével, 22 fõs bizottságot

hoztak létre: A bizottság tagjai a „Katonai Academia el-rendelésén dolgozni fognak, a

Nemzeti Muzeumnak állapotját is vegyék fel, hogy a Törvény által megerõsittet-

hessen.” Tehát felállítandó Nemzeti Katonai Akadémia részletes törvényjavaslatá-

nak, szabályzatának kidolgozása együtt történt a Nemzeti Múzeummal kapcsolatos

törvénytervezet elkészítésével.

Az október 25-i vegyes ülésen gróf Brunszvik József, a katonai akadémia ügyé-

ben kiküldött bizottság elnök ismertette, miként járt el a bizottság munkája során,

majd bemutatta az elkészített terjedelmes és részletesen kidolgozott írásos terveze-

tet, a csatolt mellékletekkel, adatokkal. „A Nemzeti Katonai Academiának elrende-

lésre kiküldött Deputatiónak Munkája, az ezen alkalmatossággal felvett Muzaeum

állapotjával együtt „ címû szolgált alapul a felállítandó katonai tanintézet szervezeté-

nek, igazgatásának, vezetésének, tantervének és 21 tantárgyának. Kiemelik az aka-

démiát már felállításakor 6 évfolyam 200 növendéke befogadására, kell felszerelni,

tan – és más személyzettel ellátni.

Az akadémia tõkéjének gyarapításával öt év alatt a 40 alapítványi és 20 fizetõ

növendék fokozatosan 120 alapítványi és 80 fizetõ növendék létszámra növekedjen,

a költségek fedezésére 1 489 250 forint töke kell, ami remélhetõleg az alapítványok

segítségével 1814-ig összegyûlik. A tanintézet célja olyan képzést adni a fiatal neme-

seknek, hogy ügyes és jól kiképzett tisztekként kerüljenek a magyar ezredekhez, és

képesek legyenek segédtisztekként a táborkarnál és tisztekként a fõhadiszálláson

szolgálni, valamint eredményes szolgálatuk alapján idõvel a legmagasabb katonai

rendfokozatot is elnyerni. Egy akadémia osztályban 20 növendéknél több nem lehet.

Az akadémiára a megye 3 fõs (orvos, pap, hivatalnok) bizottsága által megvizsgált és

ajánlót, 12–15 éves korú, kiváló iskolai bizonyítvánnyal és a szükséges elõismeretek-

kel rendelkezõ ifjúk vehetõk fel növendékeknek, szeptember elsõ felében, mivel az

oktatás októberben kezdõdik. Felvázolják a fizikai és testi nevelés követelményeit, a
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napi és órarendi, az élelmezés és étkezés, valamint a köznapi és ünnepi ruházat elõ-

írásait. Szólnak az erkölcsi nevelésrõl, melyszerint minden osztálynak egy tiszt és két

hadapród-õrmester nevelõje van, akik éjjel-nappal együtt vannak a növedékekkel.

Az akadémia hat osztálya két századot alkot; az 1.,2.,3. osztály parancsnoka

fõhadnagy, a 4.,5.,6. osztályé százados; minden századnál 3 hadnagy és 6 hadap-

ród-õrmester, valamint a még szolgálati létszámban 2 hadnagy és 4 hadapród-õr-

mester. A két század parancsnoka õrnagy. Megállapították a tanintézet jövõje a meg-

felelõen képzett magyar tisztek és õrmesterek kiválasztásától függ. Külön foglalkoz-

nak a büntetéssel és a jutalmazással. Leszögezik, hogy az akadémián folyó

tudományos képzés, a 21 tantárgy oktatása adjon olyan ismereteket a növendéknek,

hogy a tanintézetbõl kilépve bármelyik katonai ágban szolgálhasson, képes legyen

önerejébõl elsajátítani az ahhoz szükséges nagyobb tudáskört.

Az október 27-i ülésen megvitatták és összevették a bizottság okmányait és az

elkészített törvényjavaslat cikkelyeit. A vita elõször, kiindulva a nevelési és tudomá-

nyos képzési célokból a tanintézet elnevezésérõl folyt, hogy „csak Nemzeti

Academiának vagy Nemzeti Katonai Academiának kellessen ezt nevezni.” A két

irányzat képviselõinek vitájából végül azt fogadták el és került törvénybe, hogy a

magyar felsõoktatási rendszer szerves részét képezõ tanintézet, „neveztessen Nem-

zeti Katonai Academiának.” Ezután az alsó és felsõtábla a törvényjavaslat fontos cik-

kelyeit egészítette ki még az akadémia igazgatásáról, az adakozókról, az évi állapot

jelentésrõl, a tantárgyakról elkészítendõ és az uralkodó elé kerülõ felterjesztéshez.

Az október 29-i ülés fogadta el a Ferenc király elé terjesztendõ magyar és latin

nyelvû feliratot: „ A Nemzeti katonai Akadémia iránt való Felirás” címût, melyben

bemutatják az akadémia felállítása elrendezési módjáról kidolgozott törvényjavaslatot

és kérik jóváhagyását a törvénycikkelynek. Kérik az uralkodó gondoskodását, hogy

„ezen Akadémiának hasznos Polgárok és tanult jó Katonák készítésére intézett Tzélja

telyesittethessen”. Részesüljön a Ludovicea Akadémia a hasonló tanintézetek kedvez-

ményeiben, tisztjeit, tanárait vezényeljék az ezredektõl, az akadémiát jelesen elvégzõk

alhadnagyi ranggal, a többek zászlósi, vagy császár kadéti rendfokozattal kerüljenek az

ezredekbe. Vácon évente iskolai segélybõl 120 növendéket tanítanak, ha összegyûlik a

szükséges tõkeösszege, ezért addig kérik a tanárok fizetését, a szükséges könyveket, esz-

közöket biztosítsa az országos fõiskolai jövedelembõl, valamint a váci akadémia tisztjei, a

bécsi és bécsújhelyi akadémiákhoz hasonlóan kapják meg a katonai fizetésüket.

Az uralkodó október 31-én „Õ felségének a Nemzeti Katonai Akadémia iránt

való K. Királyi Viszsza-Irása” címmel hozzájárult a 22 paragrafusból álló törvényhez.

A rendek november 2-i ülésükön olvasták fel a királyi leiratot, amelyet tudomásul

vettek és lajstromba állították azok neveit, „akik a Nemzeti Katonai Akadémiára aján-

lásokat tettek”. A 18. §. tartalmazza a 251 ajánló nevét és az 1 millió forintot megha-

ladó alapítványi tõke összegét. November 3-i ülésükön elfogadták „Az Ország Rend-

jeinek azon Kegyelmes Királyi Választ megköszönõ Felírások, melly a Nemzeti Kato-

nai Academiáról szóll” vagyis a „felállítandó Nemzeti Katonai Akadémia”

jóváhagyását megköszönõ az uralkodóhoz intézett elõterjesztését.

1808. november 4-i ülésen pontosították a törvényeket és azt a két tábla, elfogadta.

Melczer László a nádorispán ítélõmestere többek között jelentette: „a Nemzeti Katonai

Ludovicea Academia éránt való Törvény Tzikkelyben nintsen semmi változás.”
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Az 1808. november 5-i ülésen József

nádor méltatta, hogy az országgyûlés követei

nem csak a király kívánságait teljesítették,

hanem, „betöltöttétek Polgár Társaitok kíván-

ságait, eleget tettetek az egész Európa vára-

kozásának, és végtére ez úttal is megmutattá-

tok, hogy Magyarok vagytok.” Kiemelte,

hogy a törvényes alkotmány szellemében,

nem csak a meglévõ intézmények erõsödtek,

hanem gyarapodtak is, azzal, hogy elhatároz-

ták „egy Nemzeti katonai Fõ Oskolának felál-

lítását, melyre már régen törekedtünk, és

amelyben Hazánk Ifjai kiváltképpen a Kato-

nai Tudományokban oktatván… A

Ludovicea Anya Oskolában fel-nevelendõ

Ifjúságnak gondját, amelly Õ Felsége kegyel-

mes megegyezésébûl reám bízatott, elsõ köte-

lességeim közzé számlálom”.

Ezen az utolsó, 35. ülésen, mutatták be a

megerõsített törvényeket, köztük a magyar

katonai felsõoktatás történelmi jelentõségû

elsõ törvényét.

Ez a híres törvény bevezetõjében ki-

mondta, hogy az ország védelmi ügye nem-

csak a jelen idõ, hanem a jövendõ korok feladata is, ezért fiaik és utódaik nem csak

erõvel, hanem annál hathatósabb tudománnyal is tudjanak a hazáért harcolni. Ezért

a honszeretettõl indíttatva, „önkéntes ajánlataikból jelentékeny alapot gyûjtöttek

össze, melybõl az országban nemzeti katonai akadémiát állítani és a hadi tudomá-

nyokat fejleszteni lehessen.”

A királyi jóváhagyással a karok és rendek a hasznos és szükséges intézmény

létesítéséhez nyomban hozzá fogtak, és a törvény 22 paragrafusa alapján elhatározták:

1. A Vácon a hajdani Terézia-épületben elhelyezendõ nemzeti katonai akadé-

miát, Ludovikának nevezik el.

2. Az akadémia fõfelügyelete a királyt illette ugyan, de a rendek saját befolyá-

sukat is meg akarták tartani, ezért kimondták, hogy „az akadémia intézmé-

nyének természetét, jellegét s rendeltetését országgyûlésen kívül megvál-

toztatni” nem lehet.

3. A magyar ifjaknak a katonai tudományokban való kiképzésére létesített tan-

intézet pénzalapja adományokból gyûlt össze, melynek legfõbb igazgatását,

szervezését a nádorra, mint az ország fõkapitányára bízták azzal, hogy min-

den diétán köteles beszámolni a pénzalap állapotáról, az intézet mûködésérõl.

4. Az akadémiának fõcélja, hogy a magyar ifjúságot olyan tudományos kép-

zést és nevelést kapjon, melyek által a rendes hadseregben és a nemesi fölke-

lésben a haza hasznos szolgálatára alkalmas és képes legyen. Az ifjaknak

érdemeik alapján szabad lesz állami szolgálatba is lépniük.
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5. A tanulmányi rendszer a katonai akadémiában olyan legyen, hogy a tantár-

gyak és tanulmányok, az ifjúságot mind a két életpályára, különösebben

mégis a katonaira képezik.

6. Igazgatói engedéllyel az akadémián kivûl lakó elsõ osztályú bizonyít-

vánnyal rendelkezõ fiatalok is részt vehetnek a tanintézeti katonai tudomá-

nyok oktatásában, hallgatásában.

7. A katonai akadémia szabályzatát és belsõ szervezetének leírását közre kell

adni, és a törvényhatóságokkal közölni.

8. Az akadémia nevelõ és tanári tisztállománya megtartja rendfokozatát és elõ-

léptetésük rangsorrendjét; az akadémiai tanfolyamot kitûnõ vagy elsõ osz-

tályú eredménnyel végzõ növendékek a bécsújhelyi akadémián megállapí-

tott elõléptetést és beosztást nyerik el.

9. A nádor tesz javaslatot a királynak az igazgatói, felügyelõi és tanári állá-

sokra, de igazgatói ajánlására õ hajtja végre a kinevezéseket a többi intézeti

beosztásba.

10 Az akadémia igazgatójának, valamint aligazgatójának tisztére, „tekintélyes

nemes hazafit, katonai erényekben jeleskedõ, az ide tartozó tudományokkal

bíró s végül az ifjúság nevelésében sem tapasztalatlan férfiút kell állítani. A

katonai tudományok tanáraiul, valamint az akadémiai ifjúság felügyelõiül a

kiszolgált vagy tényleg szolgáló katonatisztek, amennyire lehet, született

magyarok közül olyanok választandók, akik az említett tudományok isme-

retének tanújeleit adták, s jó és mûvelt a jellemük.

11. Az igazgató és az aligazgató csak törzstiszt lehet.

12. Az akadémiába növendékül tizenkét éven aluli és tizenöt éven felüli ifjakat

nem lehet fölvenni, csak olyanokat, akik elvégezték a grammatikai vagy a

közmûveltségi iskolákat. Minden kifogástalan egészségû pályázónak iskolai

bizonyítvánnyal kell a tanulmányokban és erkölcsökben való kitûnõ vagy

elsõ osztályú elõmenetelét igazolnia. A katonai akadémiába valláskülönbség

nélkül fõképpen nemeseket és polgári állapotúakat vesznek fel.

13. A pénzügyi alaphoz és a tanári kar számához igazodva a növendékek szá-

mát 120 ösztöndíjas és 80 fizetõn felül nem szabad emelni.

14. A katonai akadémiában tanfolyam hat évig fog tartani, amelyen az ország-

gyûlés által megállapított tantárgyak adják elõ.

15. Az iskolai fegyelem az akadémiában a katonai fegyelem mintájára lesz meg-

követelve, hogy a benne nevelendõ ifjúság megszokja a szoros engedelmes-

séget, amikor az akadémiát elvégezve a tényleges katonai szolgálatba lép.

Több, a 16., 17., 18., 19., 20., 21. paragrafus rendelkezik az alapítványtevõk kötelessé-

geirõl és jógairól is. Többek között arról, hogy minden ajánlattevõ 1809. január elsejé-

rõl keltezve tartozik kötelezvényét kiállítani, és e naptól kezdve fizeti a hat százalé-

kos kamatot. A késõbbi alapítványtevõknek az ajánlat napjától számítják a hat száza-

lékos kamatot. Miként kezelik az 5000 forintnál kisebb és annál nagyobb összeget

ajánlottak befizetését, kamatát és jogát. A 18. paragrafusban örök emlékül felsorolják

az ajánlattevõk neveit és az összeget, és a további ajánlatokat tevõk neveit a követ-

kezõ országgyülésen fogják törvénybe iktattatni. Az összes kötelezõlevelet az orszá-

gos levéltárban megõrzik és a nádor igazgatása alatt az összegyûlt tõkét az országos
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pénztárba, adják és kezelik, kölcsönökbe helyezhetik. Az akadémiai tõkealap és

kamatgazdálkodását egy közgazda vezeti, ellenõr felügyelete alatt, a szükséges

kiadásokat mindenkor az igazgató vagy aligazgató ellenjegyzi, akik felügyelik az

intézet pénz- és gazdasági ügyeit; a vezetett számadásokat évvégén bemutatja az

igazgatónak. Az igazgató az intézet állapotáról és pénzügyeirõl jelentést tesz az

ország nádorának, aki minden év végen a számadásokat megvizsgáltatja és jóvá-

hagyja, majd az akadémia helyzetét, a pénztári kimutatással és számadások kivona-

tával betekintésre a király elé terjeszti; ezt az éves jelentés azután a nádor másolatok-

ban az ország minden törvényhatóságaival is közölni fogja. Végül a 22. §. arról ren-

delkezett: „Az intézet igazgatója az akadémia állapotáról és az ifjúság elõmenetelérõl

minden országgyûlésnek jelentést teend.”

Az 1808-ban törvénybe iktatott tanintézet pénzalapja önkéntes adományokból

jött össze és továbbra így akarták bõvíteni, valamint országgyûlési úton határoztak a

létesítésérõl. E törvény szerint az Udvari Haditanács alárendeltségébe tartozó többi

katonai akadémiától és tanintézettõl teljesen eltérõ jogállású, Nemzeti Katonai

Ludovicea Akadémiában 1809. október 1-jén kellett volna megkezdeni az oktatást.

Ám sajnálatos ismert körülmények és viszonyok miatt ez négy évtizedig nem történt

meg. Az 1808. évi VII. törvénycikk formálisan létrehozta ugyan a nemzet által köve-

telt magyar katonai felsõoktatási intézményt, de tényleges megnyitását és a magyar

nyelven folyó tisztképzést, a Habsburg Birodalom érdekeit féltõ uralkodó és Udvari

Haditanácsa megakadályozta, lehetetlenné tette.

Köztudott, hogy az elmúlt 200 esztendõ, a 19. és 20. század a magyarság társada-

lomi fejlõdésének, sorsa alakulásának, vajúdó, fordulatokban, tragédiákban bõvel-

kedõ történelmi korszakai voltak. A katonai felsõoktatásunk, ebben az állandóan vál-

tozó társadalmi és politikai, gazdasági és kulturális, tudományos és hadügyi közeg-

ben alakult, formálódott olyanná, ahogyan ma elõttünk áll: sokfelõl sokféle ok miatt

hol elismertté, hol sokszor kritizálttá, de alapvetõ funkcióját a jövõ – az ország épí-

tése és védelme szolgálatában – lényegében mindvégig teljesítõvé. A két évszázad

tanulságaiból merítve ezt teszi ma is a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a

magyar és az európai egyetemek nagy családjának megbecsült tagja, feladatköre

betöltésével, a világ, az ország és védelme új kihívásaira megfelelõ válaszokat adó

oktatói és kutatói munkálkodásával.

FONTOSABB KÚTFÕK

1808dik esztendõben, boldog asszony havának 28dik napján rendeltetett Magyar ország közgyûlésének
jegyzõ-könyve,… Posonyban, Belnay György Aloys betûivel, 1808. X XXII, 392, XVI o.

1808dik esztendõben, boldog asszony havának 28dik napján rendeltetett Magyar ország gyûlésének írá-
sai. Posonban, Füskúti Landerer Mihály betûivel, 1808. XIX, 392, XVI o

Magyar Törvénytár. 1740–1835. évi törvénycikkek. Budapest, 1901.

Szilágyi Sándor: A nemzeti Ludovica Academia története. Levéltári adatok nyomán. Ludovica Academia
Közlönye, 1875. 1. sz.
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