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BEVEZETÉS

E tanulmány elsődleges célja a felsőoktatási törvény folyamatban lévő előkészítő mun
kálataihoz "háttéranyagaként a történelmi előzmények, a felsőoktatás irányítása tör
téneti alakulásának feltárása.
A tanulmány két, egymástól jellegében is különböző fejezetből áll. Első, 1635-től
1947-ig terjedő fejezete a felsőoktatás irányításának, jogi szabályozásának történeti 
változásait mutatja be az egyes korszakokban, ill. időszakokban, elsősorban a kinevezé
si hatásköröket, az intézmények szervezeti kereteinek szabályozását, a tanulmányi kér
dések, a képesítési követelmények megállapítását és a hallgatók felvételének rendjét 
vizsgálva. Egyes esetekben fontosságukra tekintettel - figyelembe véve azt a körülményt 
is, hogy a felsőoktatás önálló törvényben való átfogó szabályozására hazánkban eddig 
még nem került sor - a tényleges jogi szabályozás mellett célszerűnek véltük a törvény
erőre nem emelkedett törvényjavaslatok ismertetését is. A tanulmány második, az ál
lamszocialista periódussal foglalkozó fejezetében a felsőoktatás irányításának alakulá
sát az egyes időszakok általános politikai viszonyai által is nagymértékben meghatáro
zott felsőoktatás-politikai változásokkal összefüggésben vizsgáljuk. A jogi szabályozás, 
a felsőoktatási joganyag részletes elemzését viszont nem tartottuk szükségesnek, mint
hogy Madarász Tibor: A magyar felsőoktatás jogi szabályozásának jellemzői című, nem
rég megjelent kitűnő munkájának második részében ezt már elvégezte.

Az elmúlt négy évtized tárgyalása során számos kérdés - így a felsőoktatási policy-ma
king mechanizmusa, a felsőoktatás pártirányításának alakulása, a felsőoktatási politi
ka formálását és a felsőoktatás irányítását illetően a kormányzati erőviszonyok és ha
táskörök változásai - részletes vizsgálatára a megfelelő előmunkálatok hiányában, a ren
delkezésünkre álló rövid idő alatt nem volt lehetőség. Ugyancsak nem volt módunk a 
felsőoktatás irányítása - időszakonként, intézményenként, sőt nem ritkán az egyes in
tézményekben is változó - tényleges gyakorlatának (így az államigazgatási hatáskör gya
korlásának, az intézményi önállóság érvényesülésének, a vezetők és a testületi szervek 
viszonyának, az egyetemek, a karok és az oktatási szervezeti egységek kapcsolatának 
stb.) csak széles körű levéltári-irattári kutatásokkal, több esettanulmány és nagyszámú 
interjú készítésével megvalósítható elemzésére sem.

Mindezt figyelembe véve e tanulmányban csak a felsőoktatás irányítása alakulása fő 
vonásainak vázolására vállalkozhattunk, e témakör részletesebb, árnyaltabb és differen - 
ciáltabb feldolgozása további - a fenti kérdéskörök vizsgálatára is kiterjedő - történeti, 
politológiai és szociológiai kutatások feladata lesz.
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I. A NAGYSZOMBATI EGYETEM ALAPÍTÁSÁTÓL 1947-IG

1. A feudalizmus kora

Történeti áttekintésünket a nagyszombati egyetem 1635. évi alapításával kezdjük (és a 
feudális korszakot illetően erre az egyetemre korlátozzuk). A Pázmány Péter által ala
pított, eleinte csak teológiai és bölcsészeti karral rendelkező egyetem az 1760-as évek 
végéig a jezsuita rend irányítása alatt állt. Rektorát - aki egyben a nagyszombati jezsui
ta kollégium igazgatója is volt - és kancellárját a rend generálisa nevezte ki, a dékáno
kat pedig a rend tartományi főnöke. Az 1667-ben létrehozott jogi kar az esztergomi káp
talan felügyelete alá tartozott. A teológiai és a füozófiai fakultás tanárait, valamint a 
jogi karon a kánonjog tanárát kizárólag a jezsuita rend tagjai közül nevezték ki. A teo
lógiai és a bölcsészeti karon az oktatás a több mint másfél évszázadon át változatlan je
zsuita tanulmányi szabályzat (Ratio atque institutio studiorum Societati Jesu) előírásai 
szerint folyt.
Az egyetemnek Uy módon szervezeti és oktatási tekintetben semmiféle önállósága nem 
volt, ugyanakkor - a középkori egyetemek gyakorlatának megfelelően - önálló bírói ha
tósággal rendelkezett, a pallosjoggal (ius gladii) együtt; a fennmaradt forrásokból szá
mos esetet ismerünk a bírói hatáskör gyakorlásáról, a hozott, olykor halálos ítéletekről, 
a bíráskodási jogkört illetően az egyetem és a városi tanács közötti vitákról.
A magyar felsőoktatás rendszerében és irányításában jelentős változások történtek a 
felvilágosult abszolutizmus időszakában, Mária Terézia és П. József uralkodása idején. 
A felvilágosult abszolutizmus - a fejlettebb hatalmi versenytársakhoz való felzárkózás
ra törekedve - célul tűzte ki az oktatás és ezen belül a felsőoktatás fejlesztését is, s en
nek megvalósítása szükségessé tette, hogy az állam kiterjessze befolyását az oktatás
ügyre. A magyar oktatásügy irányítása a Helytartótanács 1765-ben megszervezett ta
nulmányi bizottságának feladata lett, amely rövidesen kidolgozta az egyetem átalakítá
sára, az egyetemi oktatás reformjára vonatkozó tervezeteket. Ezek alapján 1769-ben 
kezdődött meg, a jezsuita befolyást visszaszorítva az egyetem átszervezésének folyama
ta. Mária Terézia az egyetemet "királyi pártfogása, gondoskodása és hatalma alá" vet
te (vagyis "államosította"), a Helytartótanács felügyelete alá helyezte, az egyetemen or
vosi kart létesített, a bölcsészeti és jogi karokon új tanszékeket szervezett. A következő 
évben az uralkodó átalakította az egyetem irányítását; az egyetemet a kinevezett fői
gazgató és a bécsi egyetem mintájára létrehozott, kinevezett elnökből és kari igazgatók
ból álló konzisztórium irányította, a magisztrátus tagjai - a rektor és a dékánok - ezután 
már választás útján kerültek tisztségükbe (hatáskörük azonban meglehetősen korláto
zott volt), és meghatározta az egyetem tanulmányi rendjét (Norma Studiorum). A je
zsuita rend 1773. évi feloszlatása után a tanszékeket az uralkodó pályázati vizsga (con
cursus) útján töltötte be, és rendezte az egyetem működésének anyagi feltételeit: a nagy- 
szombati jezsuita rendház birtokait, ingatlanait és készpénzvagyonát az egyetemnek 
adományozta, egyetemi alapot létesített.
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A magyar oktatásügy első átfogó állami szabályozása, az alapos előkészítő munkálatok 
után kidolgozott, királyi rendelet formájában 1777-ben kiadott Ratio Educationis
I. .§.-ában leszögezte, hogy az oktatásügy felső szintű felügyelete és irányítása "a kirá
lyoknak fenntartott felségjogok" közé tartozik, a rendelkezések végrehajtása pedig a 
Helytartótanács feladata. A Ratio az ugyanazon évben Budára helyezett egyetem irá
nyítását lényegében változatlanul hagyta: az egyetem élén a főigazgató állt (aki egyben 
a magyarországi oktatásügy főigazgatója, a Helytartótanács tanulmányi bizottságának 
elnöke volt), az egyetem irányító testületé továbbra is a konzisztórium volt (amelynek 
elnevezése szenátusra módosult), a karokat pedig az igazgató vezette. Az egyetemi ma
gisztrátus - a rektor, az uralkodó által kinevezett kancellár, a dékánok és a karok egy- 
egy képviselője - csak csekély hatáskörrel rendelkezett. A Ratio szerint az egyetemi ta
nárok kiválasztása és kinevezésre való felterjesztése a szenátus feladatkörébe tartozott. 
Az egyetem bíráskodási jogával a Ratio expressis verbis nem foglalkozott (a magisztrá
tus feladatai között azonban szerepelt "a hallgatók vétségeinek megvizsgálása és meg
büntetése", az egyetemi pedellus teendői között pedig a vétkesek elővezetése és az el
ítéltek börtönbe zárása).
II. József a felvilágosult abszolutizmus célkitűzéseit a felsőoktatás területén még hatá
rozottabban kívánta érvényesíteni, az előrehaladás akadályait erélyesebben - és olykor 
türelmetlenül - igyekezett elhárítani. Ennek során - az egyetemen tett 1781. és 1783. 
évi látogatását és az általa elrendelt vizsgálatot követően - 1784. évi rendelkezésével a 
Budáról Pestre helyezett egyetemen eltörölte a szenátust és az igazgatói tisztséget (az 
igazgatókat ugyanis az uralkodó a haladás kerékkötőinek tartotta), és a karok irányítá
sát a dékánok feladatává tette. Egyidejűleg megszüntette az egyetem büntető és polgá
ri joghatóságát, a fegyelmi jogkör fenntartása mellett.
A jozefinista rendszer bukása utáni visszahatás ellentmondásos törekvései az egyetem 
irányítását illetően is megmutatkoztak. 1791 júniusában a Helytartótanács - az egye
tem magisztrátusának kérésére - visszaállította az egyetem polgári és büntető jogható
ságát. Az 1790-1791-es országgyűlés által kiküldött Közoktatási Bizottságnak az egye
tem irányítása tárgyában kidolgozott javaslata (Coordinatio Universitatis) kiindulva ab
ból, hogy "kolléga... kollégákat soha sem tud jól irányítani és rászorítani arra, hogy fel
adataikat jól elvégezzék", a rektor és a dékánok személyének évenkénti változása 
anarchiához vezet, szükségesnek tartotta az egyetem élére a korábbi szenátus hatáskö
rét átvevő elnök kinevezését.
E bizottság tervezetei akkor nem realizálódtak; számos javaslata azonban a későbbiek
ben beépült a második, 1806. évi Ratio Educationis-ba, amely több tekintetben a feren- 
ci abszolutizmus retrográd jellegét tükrözte. (Komis Gyulát idézve: "A forradalom szel
lemétől félő kormányzatba művelődéspolitika terén is a szélső reakció képviselője.") A 
második Ratio az egyetem irányítását az elnökre bízta, feladatainak meghatározása so
rán nagy súlyt helyezve a tanárok tevékenységének ellenőrzésére.

"Kötelességei között legfőbb feladatának tekintse, hogy - mint valami csillagvizs
gáló-toronyból - figyelje: vajon megtartják-e a professzorok az előírt előadáso
kat, az ifjúság kárára az oktatást nem rövidítik-e meg, nem hagyják-e el teljesen?
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Ebből a célból joga van arra, hogy előzetes bejelentés nélkül megjelenjen az elő
adásokon.
Vajon mindenütt ragaszkodnak-e az elrendelt tanulmányi szabályzathoz? Vajon 
az előírt tananyagot teljes terjedelmében és megfelelő rendben tárgyalják-e? Va
jon az engedélyezett szüneteket nem hosszabbítják-e meg, vagy nem adnak-e 
újabb szüneteket?...
Vajon egyeseket nem von-e el a professzori teendők szabályszerű ellátásától pa
naszokra okot adó ügyekkel való foglalkozás?...
Vajon nem csepegtetnek-e hallgatóikba semmit sem, amely a keresztény tanítás
sal és az erkölcsi alapokkal ellenkezik? S végül: vajon minden fakultáson szigorú
an megkövetelik-e a fegyelmet, a közös szabályzat szerint?" (Ratio Educationis. 
Az 1777-i és az 1806-i kiadás magyar nyelvű fordítása. Fordította, jegyzetekkel 
és mutatókkal ellátta Mészáros István. Bp., 1981. 312. o.)

Az elnök köteles volt minden professzorról félévenként jelentést küldeni a Helytartóta
nácsnak. A második Ratio meghatározta az egyes fakultások tananyagát, és aprólékos 
részletességgel állapította meg az egyetemi tanárok kötelmeit is. A tanárok kinevezése 
a második Ratio értelmében többnyire pályázat útján történik; a pályázókról a magiszt
rátus ad véleményt, majd a Helytartótanács tanulmányi bizottsága előtt tesznek vizs
gát. (Megjegyzendő, hogy a Ratio az examen és nem a concursus kifejezést használta.)

A Szent Szövetség korszakában, a reakciós abszolutizmus rendszerének további kiépíté
sével az egyetem centralizált irányítása még erősebb lett. Az oktatáspolitika kialakítá
sában a bécsi udvari tanulmányi bizottság állásfoglalása vált meghatározóvá. 1817-ben 
ismét bevezették a concursus-t, a tanszékek betöltése során a bécsi egyetem befolyását 
is nagymértékben érvényesítve (a concursus tételeit a bécsi egyetem illetékes karának 
igazgatója állította össze, a tételekre adott feleleteket a bécsi egyetem professzorai is 
véleményezték, és 1828-ig a pesti egyetemen megürült tanszékekről Bécsben is tartot
tak concursus-t). Az 1810-es évek végén visszaállították a kari igazgatói állást; a széles 
hatáskörrel rendelkező igazgatók fő feladata a teljesen kötött tanulmányi rend betartá
sának biztosítása, a professzorok és a hallgatók munkájának szigorú ellenőrzése volt.

Az abszolutisztikus rendőrállam szelleme az egyetemet - ismét Kornist idézve - 
"minden ízében megköti, tankönyveit szigorúan megszabja, az előadásokban e 
tankönyvekhez való ragaszkodást a tanárok szigorú kötelességévé teszi, a tudóst 
a gondolkodásnak a legelemibb szabadságától is megfosztja". (Komis Gyula: A 
magyar művelődés eszményei. 1777-1848.1. k. Bp., 1927. 390. o.)
Hasonlóképpen értékelte e korszakot Eckhart Ferenc is egyetemtörténeti monog
ráfiájában: "Mindez a legkisebb szellemi szabadságot is lehetetlenné tette és a ta
nárból csaknem hatóságilag ellenőrzött gépet csinált... Ilyen szellem és rendszer 
mellett a tudományos haladás úgyszólván lehetetlenné volt téve." (Eckhart Fe
renc: A Jog- és Államtudományi Kar története. 1667-1935. Bp., 1936. 
277-280. o.)
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A reformkorban az egyetem irányításának megváltoztatására irányuló törekvések, ja
vaslatok is felvetődtek. Az 1825-1827. évi országgyűlés az egyetemre vonatkozó felira
tában az egyetem függetlenségének, "minden Austria! befolyástól" való mentesítését 
kérte, az uralkodó azonban - hivatkozva arra, hogy az oktatásügy irányítása királyi fel
ségjog - kategorikusan visszautasította a rendek előterjesztését, és ezt az 1832-1836-os 
országgyűlés végén is igen határozottan megismételte.
Az 1840-es években az ellenzéki erők - elsősorban az 1843-1844-es országgyűlésen és 
a sajtóban - részletesebben és sokoldalúbban megfogalmazták az egyetem irányításá
nak és tanulmányi rendszerének átalakítására vonatkozó törekvéseiket, amelyek közép
pontjában az egyetem szabadságának és függetlenségének, felekezet nélküli állami jel
legének biztosítása és a tanszabadság megvalósítása, a magántanári intézmény beveze
tése állt.

E tekintetben különösen figyelemre méltónak tekintendő az akkor már a centra
listák által szerkesztett Pesti Hírlap ban 1846 október-novemberében megjelent 
hétrészes cikksorozat, amely világosan megfogalmazta a liberalizmus felsőokta
tási politikájának alapelveit. Az akadémiai szabadság "józan értelme abban áll - 
olvashatjuk a cikksorozatban -, hogy a tanítók... előadásaiknak úgy tartalmára s 
lényegére, mint módjára s alakjára nézve saját kötelességszerű meggyőződésüket 
követhessék... A tanulókra nézve pedig abban áll ezen szabadság, hogy...tanulási 
tárgyakat, úgy mint oktató egyéneket szabadon...választhassanak". Az akadémiai 
szabadság nélkül "a tudományban haladást és fejlődést, millyet csak az erők kö
tetlen versenye szülhet, nem várhatunk", s ennek fontos feltétele a "privátokta
tók" működése. A cikksorozat szerzője hangsúlyozta a kötött tananyag, a szigo
rú felügyelet, az iskolás kényszer megszüntetésének követelményét. Az állami fel
ügyelet szükségességét elismerve az oktatást illetően az állam feladatait a cikkso
rozat igen korszerűen jelölte meg.

2. Az 1848-as forradalomtól a kiegyezésig

1848 márciusában a pesti forradalomban jelentős szerepet játszó egyetemi ifjúság már 
március 17-én megfogalmazta az egyetem reformjára vonatkozóan 9 pontból álló kö
vetelését. "A magyar kir. egyetem összes tanuló ifjúsága kívánatai" között szerepelt: "1. 
A magyar egyetem emancipátiója a bécsi kormány és egyetem gyámsága alól, s annak 
törvény általi biztosítása.... 2. Az egyetem kormányzásának szabad elvű elrendezése, s 
országgyűlésen képviseltetése... 4. Tökéletes tanítási és tanulási szabadság t i. szabad le
gyen a tanulói évek meghatározása mellett tant és tanítót választani; nem különben tu
dományok és képességük által kitűnt egyéneknek szabadon oktathatni s az álladalom ál
tal fizetett tanárokéval egyenlő érvényességű bizonyítványokat adhatni. 5. A rendes és 
rendkívüli tanszékek ...érdem és nyilvános csődület általi betöltése minden vallás kü
lönbség nélkül... 7. A tudományban elmaradt, vagy elaggott tanárok elmozdítása s nyug
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díjaztatása." (Nevelési Emléklapok, 1848. 5. füzet. 169-170. o.) E petíciót az egyetem 
rektora és a tanári kar küldöttei is aláírták.

Más felsőoktatási intézmények hallgatói is megszövegezték kívánságaikat. Ezek 
nagyrészt megegyeztek a pesti egyetem ifjúságának 9 pontjával, de néhány egyéb 
követelést is tartalmaztak; így a József Ipartanoda, valamint a Selmecbányái bá
nyászati és erdészeti akadémia növendékei a hallgatóságnak az intézmény testü
leti szervében való képviseletét kívánták, a soproni evangélikus főiskola tanulói a 
fegyelmi ügyek tárgyalására esküdtszék felállítását javasolták, a József Ipartano
da hallgatói az intézmény igazgatásának a tanári testületre való átruházását óhaj
tották, "közbizodalmú tanár" elnöklete alatt (vagyis az igazgatói funkció meg
szüntetését).

A pesti egyetemi ifjúság 9 pontját március 19-én a Közcsendi Bizottmány küldöttsége 
vitte Pozsonyba, és e követeléseknek - mint általában a pesti márciusi forradalomnak 
az áprilisi törvények megszületésére - jelentős szerepe volt a magyar egyetemről szóló 
1848. évi XlX.t.c. meghozatalában. E törvény szerint: "1. .§. Az egyetem egyenesen a 
közoktatási minister hatósága alá rendeltetik. 2. §. Az oktatás és tanulás szabadságának 
azon elve, hogy egyrészről a tanuló arra nézve: melly tant és mellyik tanártól kívánja 
hallgatni, szabad választást tehessen; másrészről: hogy a rendes tanárokon kívül, más 
jeles egyének is, a ministerium által ideiglenesen megállapítandó, későbben pedig tör
vény által meghatározandó feltételek mellett, oktathassanak, törvényesen kimondatik." 
(Magyar Törvénytár. 1836-1868. évi törvényczikkek. Bp., 1896.243. o.) E keretjogsza
bály jellegű törvény tehát az egyetemet közvetlenül a felelős magyar kormány felügye
lete alá helyezte, deklarálta a tanítás és a tanulás szabadságának elvét, lehetővé téve ez
zel a magántanárok működését is, de nem tett említést tartalmi vonatkozásban az okta
tás szabadságáról, és nem foglalkozott az egyetem szervezeti-irányítási kérdéseivel sem.

Eötvös József, az első felelős magyar kormány közoktatásügyi minisztere május elején 
felhívta az egyes karokat reformtervezetek elkészítésére, annak érdekében, hogy "a ré
gi idomítás és a tanultatás helyébe oly rendszer hozassék be, mely az önképzési vágyat 
ébressze, a tanulónak mélyebb kiképzését lehetőleg biztosítsa", és sajtónyilatkozatban 
is kérte az oktatás reformjára vonatkozó javaslatok közlését. A bölcsészeti, a jogi és az 
orvosi fakultás rövidesen ki is dolgozta reformtervezetét, egyes professzorok külön ja
vaslatot készítettek, és az 1848 júliusában tartott első magyar egyetemes tanítógyűlés 
főtanodat szakosztálya is összeállította javaslatait. E tervezetek, javaslatok figyelembe 
vételével készült el 1848 augusztusában a minisztériumban - Eötvös aktív közreműkö
désével -A magyar egyetem alapszabályai c. tervezet, a magyar liberalizmus felsőokta
tási politikájának jelentős korai dokumentuma.

E tervezet kimondta az egyetem "álladalmi intézet" jellegét, amelyben "semmi
nemű vallás- vagy hitfelekezeti előnynek helye nincs". Megismételte az 1848. évi 
XIX. t.c. 1. §.-át, hozzátéve, hogy: "Azon viszonyt, mellyben az egyetem a minis- 
téri főtanulmányi tanácshoz álland, ministeri rendelet fogja elhatározni." (E ta
nács funkciója, összetétele a tervezetből nem állapítható meg.) Az egyetem - a 
meglévők mellett egy-egy protestáns és görög keleti teológiai fakultást is felállít-
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va - hat karból állna. "Mindenik kar saját szabályokkal ellátott s belügyei rende
zésében a többi karoktól független egészet képez, s e tekintetben egyenesen a mi
nister* főtanulmányi tanáccsal levelezik." A tervezet szerint az egyetem "a maga 
közügyéit az igazgató elnöksége alatt vagy közülésekben vagy bizottmánya által 
fogja tárgyalni". Az igazgatót (tulajdonképpen a rektort) a tanárok közül titkos 
szavazással egy évre választják. Az egyetemi bizottmány tagjai a megelőző két év 
igazgatói, az egyes karok dékánjai és a karok egy-egy küldötte. A kari igazgatói 
tiszt megmarad, de őt is a tanárok közül választják. A tanárokat a kar jelölése 
vagy pályázat alapján a miniszter nevezi ki. A tervezet foglalkozik a magántaná
rok képesítésével és kinevezésével is (megjegyezve azt, hogy elismert tudósoknak 
a miniszter is engedélyezheti előadások tartását). A félévi leckerendet (tanren
det) kinyomtatás előtt a minisztériumnak be kell mutatni. Az alapszabály 
136. §.-a a tanulási szabadságot rögzíti. Igen részletesen foglalkozik a tervezet a 
hallgatók fegyelmével; az ellenőrzést elsősorban a hallgatók (rendvizsgálók) fel
adatává teszi, és a súlyosabb fegyelmi eseteket esküdtszék bírálja el (a fegyelmi 
büntetések között az egyetemi fogházban töltendő fogság is szerepel, az előadás
látogatás engedélyezésével).

"A magyar egyetem alapszabályai" a fegyveres harc kitörése miatt már nem nyerhetett 
jóváhagyást, a felsőoktatás reformjának megvalósítására a forradalom és a szabad
ságharc idején nem kerülhetett sor.
A szabadságharc leverése után a Habsburg-restauráció első feladatának a "rend" hely
reállítását és a tisztogatást tekintette. Geringer császári biztos már 1849. augusztus 
20-án az egyetem élére ideiglenes elnököt és magisztrátust állított, rövidesen megindult 
az egyetemi tanárok igazolási eljárása is, amelyet azonban a haditörvényszék csak 1850 
tavaszán fejezett be. Ennek során számos egyetemi tanárt (a József Ipartanodában pe
dig a tanárok többségét) megfosztottak katedrájuktól.
Az önkényuralom kormányzata emellett rövidesen hozzákezdett a birodalom oktatás
ügyének egységes elvek alapján történő megreformálása keretében a felsőoktatás - az 
egyetemi oktatást tekintve fő vonásaiban a humboldti koncepciónak megfelelő - átszer
vezéséhez. Leo Thun-Hohenstein, a bécsi kormány vallás- és közoktatásügyi miniszte
re 1850. február 15-én közölte Geringerrel, hogy a pesti egyetemet "a tanítási és tanu
lási szabadság elvei szerint történő végleges átalakításáig" tanulmányi ügyekben köz
vetlenül minisztériuma alá rendelte. Az egyetem irányításának és szervezetének átala
kítását "Az egyetemi hatóságok szervezeti szabályzata" c., a birodalom többi egyetemére 
vonatkozólag Ferenc József által még 1849. szeptember 27-én jóváhagyott "ideiglenes 
törvény" alapján hajtották végre.

E szabályzat értelmében az egyes karok közvetlen irányító hatósága a tanári tes
tület, amelynek tagjai a rendes és a rendkívüli tanárok, továbbá - tanácskozási, 
valamint a dékán- és rektorválasztásra korlátozott szavazati joggal - a magánta
nárok két képviselője. A dékánt a tanári testület évenként választja, az igazgatói 
funkció tehát megszűnik. Az egyetemi tanács a rektorból, a prorektorból (az 
előző tanév rektorából), a dékánokból és a prodékánokból (az előző tanév dékán
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jaiból) áll, a rektort a karok négy-négy elektora, a karok sorrendje szerint éven
ként más karból választja meg. A tanári testület közvetlenül intézkedik az illető 
kar " minden tanulmányi és mindazon fegyelmi ügyeire nézve, melyek a jövőben 
nem fognak kifejezetten az egyetemi tanács ügykörébe utaltatni". Az egyetemi 
tanács "a legfelsőbb egyetemi hatóság", amelynek hatáskörébe tartoznak "az egye
tem összes általános érdekű ügyei, akár a közigazgatásra, akár az oktatásra vagy 
fegyelemre vonatkozzanak", "joga van valamennyi tanártestület tárgyalásaiba be
tekinteni, egyes testületek határozatait a minisztériumhoz haladéktalanul felter
jesztendő jelentés mellett felfüggeszteni". (Iratok a magyar felsőoktatás törté
netéből. 1849-1867. Felsőoktatástörténeti Kiadványok. 3. Bp., 1974.160-167. о.) 4

E szabályzatnak a rektor- és dékánválasztásra vonatkozó része a pesti egyetemet illető
en csak 1860-ban valósulhatott meg (addig a rektort és a dékánokat a kormányzat ne
vezte ki), és ettől kezdve vált lehetővé, hogy az egyetem belső ügyeit választott vezetők 
és testületi szervek intézzék (jóllehet hatáskörük részletes megállapítására nem került 
sor). "Az egyetemi hatóságok szervezeti szabályzata" ideiglenes jellegű volt, a pesti egye
tem szervezeti kérdéseinek törvényes rendezésének elmaradása miatt azonban - mint 
látni fogjuk - a XX. század közepéig hatályban maradt, és több tekintetben a később ala
pított egyetemek szervezeti rendjének megállapítására is hatást gyakorolt.
Thun ezt követően 1850 októberében - az uralkodó hozzájárulásával - az ausztriai egye
temek tanulmányi rendjét a pesti egyetemre is kiterjesztette. A kiadott tanulmányi és 
fegyelmi szabályzat leglényegesebb pontja a tanulási szabadság megvalósítása volt. A 
szabályzat 44. §.-a szerint a hallgatóknak - az államvizsgálatokra vagy a szigorlatokra 
bocsátás feltételeit is szem előtt tartva - "szabadságukban áll választani, hogy mely 
előadásokat s mely tanároktól akarják hallgatni". E szabályzat az egyetemi hatóságok 
fegyelmi jogkörét szabályozva polgári és büntető joghatóságukat megszüntette. Az 
ugyancsak ideiglenes jellegűnek nevezett tanulmányi és fegyelmi szabályzat szintén 
hosszú életűnek bizonyult; a későbbi tanulmányi és fegyelmi szabályzatok lényeges 
pontjaikban megegyeztek az 1850. évivel.

A tanulási szabadság olyan értelemben, hogy a hallgatók minden előírás nélkül vehes
sék fel az egyes előadásokat, csak a Thun-reform eredményeként a korábbi középfokú, 
előkészítő jellegéből kiemelt és a többi fakultással azonos szintűvé tett bölcsészeti ka
ron, valamint időlegesen a jogi karon és a jogakadémiákon valósult meg. A jogi oktatás 
egységes, a birodalom valamennyi egyetemére és a magyarországi jogakadémiákra ki
terjedő 1855. évi tanterve azonban meghatározta az egyes évfolyamok tantárgyait az
zal, hogy a hallgatók "kötelesek a... megjelölt előadásokat az előírt sorrendben hallgat
ni". Az egyetem többi karán az oktatás ugyancsak meghatározott tantervek alapján 
folyt. A tanulási szabadság másik kritériumának, a szabad tanárválasztásnak érvénye
sülése elsősorban attól függött, hogy az egyes stúdiumoknak hány tanára volt az egyes 
karokon. (A jogi kart illetően Hoffmann Pál jogtanár 1862. október 7-i, Tanszabadság 
c. cikkében "megfordított tanszabadságról" írt, itt ugyanis "nemhogy egy tantárgynak 
több tanára volna", hanem "ugyanezen egy tanár tanít több tantárgyat".)
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A tanítás szabadságát a kormányzati rendelkezések expressis verbis nem deklarálták, a 
korábbi kötöttségek, az oktatandó tananyag részletes előírása, az előadásokon megha
tározott tankönyvek szolgai követése azonban ténylegesen megszűntek. (Az önkényu
ralom rendszere ugyanakkor biztosította a felsőoktatás terén a megfelelő politikai kont
rollt...)
Mind a tanítás, mind a tanulás szabadságának megvalósítása szempontjából fontos lé
pés volt a magántanári képesítések megkezdése (jóllehet az 50-es években még csak igen 
kevés habilitációra került sor). A tanszabadság érvényesítését célozta a korábbi tandí
jak helyett az ún. leckepénz-rendszer bevezetése is.
Megjegyzendő, hogy a fentiek elsősorban a pesti egyetemre vonatkoztak, a többi felső- 
oktatási intézmény tanári testületéi csak csekély hatáskörrel rendelkeztek (a birodalmi 
jellegű intézménnyé átalakított magyaróvári akadémia tanári testületének feladata csu
pán "a tanügyekbeni tanácskozás" és "a fegyelmi tények feletti határozás" volt), és ezek
ben az intézményekben a tanszabadság is csak igen korlátozott mértékben érvényesült.
Az októberi diploma után az oktatás kérdéseinek törvényes rendezése a magyar ország- 
gyűlés jogkörébe tartozott, az országgyűlés azonban 1867-ig tényleges törvényalkotási 
tevékenységet nem folytatott. A felsőoktatás állami irányítása megváltozott: a bécsi Val
lás- és Közoktatásügyi Minisztérium megszűnt, a magyarországi felsőoktatási intézmé
nyek irányítása a visszaállított magyar kancellária, közvetlen irányítása pedig az ugyan
csak visszaállított Helytartótanács hatáskörébe került. A Helytartótanács - a konzerva
tív erők szándékait kifejezve - ismételten javasolta a pesti egyetem önkormányzati szer
vei hatáskörének csökkentését, az egyetemre elnök kinevezését, ehhez azonban az ural
kodó hozzájárulását nem sikerült megszereznie. Eredménytelenek maradtak a tansza
badság korlátozására irányuló törekvések is.
Összegezve megállapíthatjuk, hogy Thun reformjai - az önkényuralom politikai elnyo
mó intézkedései és az oktatáspolitika birodalmi szintű egységesítő-germanizáló tenden
ciái ellenére - az egyetemi oktatásban előrehaladást jelentettek.

Sashegyi Oszkárt idézve: "Az 1848. évi polgári forradalmak vívmányai közül a 
jobbágyfelszabadítás és a polgári jogegyenlőség mellett az egyetemi oktatás át
szervezése a tanítási és a tanulási szabadság elve alapján volt a harmadik, ame
lyet az ellenforradalmi kormányzat a gyakorlatban a maga módján megvalósí
tott." (Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története. 1635-1985. Bp„ 1985. 
167. o.)

3. A dualizmus kora
A kiegyezés után a felsőoktatás irányítása újra a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszté
rium hatáskörébe került. Eötvös József második minisztersége idején a felsőoktatás kér
déseinek törvényes rendezésével liberális reformok megvalósítására törekedett. "A fölsőbb 
oktatás rendezéséről eddig törvényesen gondoskodva nincs - mondotta a képviselőház 
1870. április 7-i ülésén három egyetemi törvényjavaslatot benyújtva. -, és nem szenved 
kétséget, hogy e tekintetben haladást nem tehetünk a nélkül, hogy a törvényhozás azon
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alapclvcket a törvényben kimondja, melyeket a fölsőbb oktatásnál követni kell." (Az 
1869-dik évi April hó 20-dikára hirdetett Országgyűlés Nyomtatványai. Képvisélőház. 
Napló. VII. k. 388. o.)
Az első "a pesti királyi magyar egyetem újból szervezése” c. törvényjavaslat volt. A mi
niszteri indokolás szerint olyan törvényjavaslatot nyújt be, "melyben a tanszabadság el
ve még nagyobb kiterjedésben és határozottabban érvényesíttetik", mint azt az 1848. 
évi XIX. t.c. megállapította. E törvényjavaslat bevezető mondata az egyetem "országos 
főtanoda" jellegét és a tanszabadság elvét deklarálta. A törvényjavaslatban - az 
1848-as tervezethez hasonlóan - 6 fakultás szerepelt. "Ezen egymással tökéletesen 
egyenjogú hat tudomány-kar mindegyike önálló egészet képez saját tanárainak és ön
maga által választandó dékánjainak vezetése alatt." Meghatározta a törvényjavaslat az 
egyetem oktatószemélyzetének egyes kategóriáit és a kinevezési hatásköröket: a rendes 
és a rendkívüli tanárokat az uralkodó, a többi oktatót pedig a közoktatásügyi miniszter 
nevezi ki. A magántanárok szerepét kívánta növelni a törvényjavaslat azzal, hogy "a 
vizsgákon a tanárokkal egyenjogúan vizsgálhatnak". A törvényjavaslat lényeges pontja 
volt a tanítás szabadságának biztosítása érdekében - "erkölcsi vétség, hivatali hanyag
ság vagy közbűntény eseteit kivéve" - a tanárok elmozdíthatatlanságának kimondása. 
(Az indokolás szerint "a tanárok oly független állásba helyeztessenek, hogy tudományos 
működéseikért s annak irányáért soha semmi veszélynek ne legyenek kitéve".) A tanu
lás szabadságát a törvényjavaslat egyrészt a tanulási lehetőségek szélesítésével kívánta 
biztosítani: a szükséges előképzettséggel nem rendelkező személyek is, mint rendkívüli 
hallgatók látogathassanak előadásokat, s azokból vizsgázhassanak, másrészt pedig az
zal, hogy a hallgatók - a jogi, orvosi és tanári pályára készülők számára megállapított 
tanulmányi előírások keretei között - "saját választásuk szerint szabadon hallgathatják 
bármelyik tanár, vagy magántanár előadásain a tantárgyakat". A törvényjavaslat fon
tos új vonása volt a rektorok közvetlen - tehát nem elektorok útján - és a korábbi gya
korlattól eltérően bármely karról történő választása. (A törvényjavaslat és indokolása: 
Az 1869. évi April hó 20-dikára hirdetett Országgyűlés Nyomtatványai. Képviselőházi 
irományok. IV. k. 262-268. o.)
A másik, a kolozsvári egyetem felállításáról szóló - igen rövid - törvényjavaslat értelmé
ben az egyetem három karból állna (teológiai fakultása nem lenne), "az egyetem tanítói 
és tanulói személyzete, valamint a tanítás és a tanulás szabadsága" a pesti egyetemre 
vonatkozó törvénynek megfelelően "rendeztetik".
A harmadik törvényjavaslat a József-műegyetem újjászervezése volt. Ennek indokolása 
szerint az 1846-ban felállított és fokozatosan műegyetemmé szervezett József Iparta
noda "nem lett egyszersmind belső szerkezetében is akként átalakítva és gazdagítva, 
hogy mostani állapotában főtanodai feladatának, a technikai felsőbb tudományos ok
tatás jelenkori igényeinek és a hazai szükségeknek megfelelhetne; úgy hogy, ha a ha
zánkban létező egyetlen felsőbb műtani tanintézetet valóban a technikai tudományok 
egyetemévé akarjuk emelni, nem elég azt csupán külső berendezésére nézve gazdagíta
ni, hanem szükséges egész szerkezetére nézve újból szervezni". (Az 1869-dik évi April 
hó 20-dikára hirdetett Országgyűlés Nyomtatványai. Képviselőházi irományok. IV. k.
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270-274. о.) A törvényjavaslat értelmében a műegyetem "az országban levő állami egye
temekkel egyenlő állású tudományos tanintézet és országos technikai főtanoda", 5 sza
kosztállyal. A tanulás szabadságát és az egyetemi hatóságokat illetően e törvényjavas
lat is a pesti egyetemről szóló törvényre utalt.
A pesti egyetem újból szervezésére vonatkozó törvényjavaslatról az egyetemen és a saj
tó hasábjain is vita bontakozott ki. Az egyik fő vitakérdés a teológiai fakultások prob
lémája volt, aminek különös jelentőséget adott az a körülmény, hogy a katolikus egyhá
zi körök az 1860-as évek elejétől kezdve ismételten hangsúlyozták az egyetem katoli
kus jellegét.

E kérdésről 1868 novemberében a VKM költségvetésének tárgyalása során - az 
egyetemi alapok jogi természetével kapcsolatban - a képviselőházban is élénk vi
ta folyt. A liberális politikusok, köztük Deák Ferenc az egyetem állami jellegét 
hangsúlyozták, és a parlament Deák álláspontját magáévá téve határozatában 
nagy többséggel kimondta, hogy "a pesti m. kir. egyetemet állami intézetnek te
kinti".

Az egyetem bölcsészeti és orvosi kara közös emlékirata, valamint az egyetemi magán
tanárok emlékirata nemcsak a protestáns és a görög keleti teológiai fakultás felállítását 
ellenezte, hanem a meglévő katolikus hittudományi kar elkülönítését is kívánta. A vita 
során felmerült az egyetem kettős - tudományművelő és szakpályára előkészítő - fel
adatának és ezzel összefüggésben a tanítás és a tanulás szabadságának problémája, va
lamint az egyes karok autonómiájának kérdése is.
Eötvös egyik egyetemi törvényjavaslatának országgyűlési megvitatására sem került sor. 
A műegyetem újjászervezéséről törvény helyett uralkodói elhatározással kiadott "bel
szervezeti szabályzat" rendelkezett. A kolozsvári egyetem felállítását az országgyűlés 
már a Trefort által előterjesztett, átdolgozott törvényjavaslat elfogadásával határozta 
el.

Az 1872. évi XIX. t.c. szerint addig, "míg az egyetemi oktatás külön törvény által 
nem szabályoztatik, a pesti magyar királyi tudományegyetemen jelenleg fennáll 
ló szabályok ezen egyetemre nézve is érvényesek, amennyiben jelen törvény mást 
nem rendel". Az egyetem kari struktúrája figyelemre méltó vonásának tekinten
dő az, hogy az európai egyetemek közül Tübingen után a másodikként külön ma
tematikai és természettudományi karral rendelkezett (teológiai fakultása viszont 
nem volt).
E törvény az egyes karok autonómiáját kívánta biztosítani a "belügyeikre nézve 
egymástól független" szövegrész beillesztésével, és lehetővé tette, hogy a közok
tatásügyi miniszter magántanári előadások tartására nemcsak az egyes karok ál
tal habilitáltakat jogosíthatja fel, hanem "a tudomány művelésével szerzett érde
meik által" képességüket nyüvánosan bebizonyított személyeket is. (Magyar Tör
vénytár. 1872-1874. évi törvények. Bp., 1896.40-43. o.)
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Trefort a felsőoktatás kérdéseinek átfogó törvényes rendezését is szükségesnek tartot
ta. Ezért Eötvösnek a pesti egyetemre vonatkozó törvényjavaslatát, az e törvényjavas
lat vitája során felmerült javaslatokat, valamint a VKM vezető munkatársainak, egye
temi tanároknak és országgyűlési képviselőknek a részvételével 1872 októberében tar
tott négynapos tanácskozásnak az eredményeit figyelembe véve törvényjavaslatot készí
tett a "főtanodai oktatásról", amelyet 1873. június 26-án terjesztett az országgyűlés elé. 
E törvényjavaslat a XIX. századbeli magyar liberalizmus felsőoktatási politikájának leg
jelentősebb, több tekintetben ma is korszer ű dokumentuma, amelyet éppen ezért vi
szonylag részletesen ismertetünk.
E törvényjavaslat meghatározta a "főtanodai intézetek" típusait (tudományegyetemek, 
műegyetemek, jog- és államtudományi intézetek, bölcsészeti akadémiák), megkülön
böztetve az állami és azé törvény értelmében testületek vagy magánosok által fenntar
tott nem állami intézményeket.
Az állami főtanodák "szervezetének, valamint az egész tudományos oktatásnak alapel
ve a tanítási és tanulási szabadság", ezen intézmények "mindenkor külön törvénnyel ál
líttatnak fel, vagy szüntettetnek meg". A teljes tudományegyetemek rendszerint négy 
karra (bölcsészet-, nyelv- és történettudományi; matematikai és természettudományi, 
jog- és államtudományi; orvosi) oszlanak, a budapesti tudományegyetemen e karokon 
kívül "kivételesen és a törvényhozás további intézkedéséig, az ott fennálló katholikus 
hittudományi kar is fenntartatik".

A miniszteri indokolás szerint: "A hittudományi kart nem vettem fel az egyetem 
tagozatába, mert a hittudomány oktatása, a mennyiben e tudomány művelése vál
tozatlanul felállított hitelvekre van utalva, nem az állam, hanem minden egyes 
hitfelekezet jogai és kötelességei közé tartozik."

A magántanárok előadások tartására jogosításával kapcsolatban a törvényjavaslat a ko
lozsvári egyetem felállításáról szóló törvény rendelkezéseit ismételte meg. (A miniszte
ri indokolás szerint "szükségesnek tartom a törvényben kimondani, hogy nem csak az 
egyetem által képesítéssel ellátott, hanem a szabad verseny élénkítése s az ennek aka
dályozására netán irányzott törekvések ellensúlyozására oly egyének is tarthassanak az 
egyetemeken magántanári minőségben előadásokat, kiket tudományos, irodalmilag is
mert érdemeik alapján a közoktatási minister erre feljogosít".) A tanszabadság érvénye
sítése, a szabad verseny elősegítése érdekében írta elő a törvényjavaslat a hallgatandó 
előadások utáni tandíjfizetési kötelezettséget ("a nemes verseny élénkítésével a tanárok 
folyvást haladó tudományos munkásságra ösztönöztetnek"). A tanárok függetlenségé
nek biztosítása érdekében e törvényjavaslat megismételte az 1870. évi törvényjavaslat
nak a tanárok elmozdíthatatlanságára vonatkozó részét. A törvényjavaslat megengedte 
a "tanulási teljes szabadság" érdekében a megfelelő előképzettséggel nem rendelkezők 
rendkívüli hallgatói felvételét is, de a vizsgázás lehetősége nélkül. A rektorválasztás 
módját e törvényjavaslat az 1870. évivel azonos módon szabályozta. A karok autonó
miáját a bölcsészeti kar és az orvoskar emlékiratában foglaltakat is figyelembe véve igen 
határozottan fogalmazta meg:
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"A tudománykarok tanártestületei szakkérdésekben, továbbá személyzeti és 
egyéb belügyeikben egymástól független s egyenjogú egyetemi hatóságot képez
nek, s mindezekben az egyetemi tanács befolyása és felülvizsgálata nélkül önál
lóan járnak el", annak érdekében, hogy - a miniszteri indokolás szerint - "szak
kérdésekben s egyéb belügyekben csak azon egyetemi tagoknak legyen befolyása, 
kik különös szaktudományuk s az illető ügyek közelebbi ismereténél fogva legin
kább hivatva vannak szakértőén nyilatkozni, s minden távolabb álló befolyás ki- 
zárassék".

A törvényjavaslat egyik legfontosabb pontja volt a tanítási és tanulási szabadság vilá
gos meghatározása.

"A tanár a tantárgyak előadásában azok szellemére, irányára és terjedelmére néz
ve meggyőződését szabadon követheti, köteles azonban a tananyagot úgy osztani 
be, hogy a szakpályára készülő hallgatók azon időszak alatt, mely az állami, vagy 
szigorlati vizsgálatokra bocsáttatáshoz kívántatik, az illető tudományszakkal 
megismerkedhessenek.
A hallgatók saját választásuk szerint bármelyik tantárgyra, tetszésük szerinti sor
rendben s bármelyik tanár előadására írathatják be magokat.
Azon hallgatóknak, kik tudori szigorlatokat vagy államvizsgálatokat akarnak le
tenni, tanulmányaik berendezésére nézve irányadóul szolgál a szigorlati rend, s 
illetőleg az államvizsgálati szabályzat."

A felsőoktatási intézmények második típusa a törvényjavaslat szerint a "jog- s állam- 
tudományi főtanodák", amelyek "különálló jog- s államtudományi egyetemi karokat ké
peznek", szigorlatoztatási és magántanári képesítési jogosítás nélkül (végzett hallgató
ik azonban az egyetemeken doktori szigorlatokra bocsáthatók). Az állami főtanodák 
harmadik típusát a műegyetemek alkotják. A teljes műegyetemek 5 szakosztályból áll
nak és a tudományegyetemekkel "egyenlő állásúak". Nem teljes műegyetemnek tekin
tendő - csak egyes szakosztályokkal rendelkező - "technikai tudományos főtanodák" is 
létesíthetők (a törvényjavaslat egyelőre a kolozsvári tudományegyetemmel kapcsolat
ban irányozta elő egy vagy két technikai szakosztály felállítását).
Nem állami főtanodákat vallásfelekezetek, törvényhatóságok stb. állíthatnak és tarthat
nak fenn a törvényjavaslat szerint, azzal a feltétellel, hogy az orvosi, jogi és egyéb szak
pályára felkészítő tanulmányok esetében a megkívánt előképzettség és tanulmányi idő 
azonos az állami felsőoktatási intézményekével. A nem állami tudományegyetemeknek 
legalább 3 karral kell rendelkezniük (ezek egyike a teológiai fakultás is lehet), és egyes 
műegyetemi szakosztályok is kapcsolhatók az egyetemhez. Minden karon valamennyi 
fő tantárgyra külön tanszék rendszeresítendő és ezeknek legalább kétharmada rendes 
tanárral töltendő be (így a bölcsészeti karon legalább 14, más karokon legalább 8 ren
des tanár alkalmazandó). A tanárok kinevezésének feltétele az igazolt tudományos szak- 
képzettség vagy a magántanári képesítés. Nem állami tudományegyetemek felállítását 
- a szükséges személyi és anyagi feltételek megléte esetén - a törvényhozás törvénnyel 
engedélyezi. A nem állami egyetemek doktori oklevelet adhatnak, orvosi, jogi, tanári
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pályára és egyéb közszolgálatra képesítő szigorlatokat, ill. államvizsgákat azonban csak 
az állam által kinevezendő vizsgabizottságok eszközölhetnek.
A nem állami jog- és államtudományi tanintézetek különálló egyetemi jogi karoknak 
tekintendők és bölcsészeti akadémiával összekapcsoltan is felállíthatok, továbbá önálló 
bölcsészeti akadémiák is létesíthetők. Ugyancsak szervezhetők nem állami teljes műe
gyetemek, legalább 4 szakosztállyal, valamint csak egy két szakosztállyal rendelkező 
technikai főiskolák is. Ezek felállításának feltételei és engedélyezése lényegében azonos 
a nem állami tudományegyetemekre vonatkozó rendelkezésekkel. (Az eltérések csak az 
alkalmazandó tanárok számát érintették.)
A törvényjavaslat végül kimondta, hogy mind az állami, mind a nem állami főtanodák 
a közoktatásügyi miniszter felügyelete alatt állnak. (A törvényjavaslat és indokolása: 
Az 1872. évi September hó 1-jére hirdetett Országgyűlés Nyomtatványai. Képviselőhá- 

_ zi irományok. VH. к. 346-371. о.)
Trefort törvényjavaslata - Eötvös törvényjavaslataihoz hasonlóan - ugyancsak nem vált 
törvénnyé. Utódai közül többen is ígéretet tettek felsőoktatási törvény megalkotására, 
ennek valóra váltására azonban nem került sor, az országgyűlés törvényhozó tevékeny
sége e korszakban a felsőoktatást illetően - a költségvetési törvény évenkénti elfogadá
sa mellett - csak egyes egyetemi építkezések engedélyezésére, valamint a debreceni és 
pozsonyi .tudományegyetem felállítására terjedt ki.

Csorba Ferenc, a VKM egyik munkatársa által kidolgozott és 1906-ban a "dara
bont-kormány" idején megjelentetett "Törvénytervezet az egyetemekről és egye
temi főiskolákról" inkább egyéni kezdeményezés volt, amely elsősorban a tudós
képzés és a szakképzés szétválasztására vonatkozó korabeli elképzeléseket igye
kezett jogi formába önteni (megkülönböztetve a tudományok összességét műve
lő egyetemeket, az egyetemi főiskoláknak nevezett csonka egyetemeket, valamint 
a szakpályára előkészítő karokat).

A felsőoktatás általános kérdéseinek törvény által való rendezésének kudarca után Tre
fort, valamint utódai közül Csáky és Wlassics elsősorban az egyes képzési ágakat illető
en a vizsgálati-képesítési követelmények megállapítására törekedett. A vizsgálati szabály
zatok (így a jogászképzés esetében az 1874. évi államvizsga-szabályzat, az 1875. évi dok
tori szigorlati szabályzat, az 1883. évi tanulmányi és vizsgarend-szabályzat, az 1911. évi 
részleges módosítás, az orvosképzést illetően az 1875. évi, majd az 1901. évi doktori szi
gorlati szabályzat, a bölcsészkari oktatás esetében az 1873. évi, ill. az 1892. évi doktori 
szigorlati szabályzat, valamint az 1875., 1882. és 1888. évi középiskolai tanárvizsgála
ti szabályzat stb.) uralkodói "legfelsőbb elhatározás" alapján, miniszteri rendelet for
májában jelentek meg, és a vizsgálatok fajait, tárgyait, követelményeit, valamint a vizs
gálatokra bocsátás feltételeit állapították meg. E szabályzatok meghatározták - részle
tes tantervi előírások nélkül - az egyes vizsgálatok, szigorlatok előtt hallgatandó tantár
gyakat. (A bölcsészkarokat kivéve, minthogy sem a bölcsészetdoktori szigorlati szabály
zat, sem a középiskolai tanárvizsgálati szabályzat a megkívánt előtanulmányokra vonat
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kozóan konkrét rendelkezéseket nem tartalmazott). A jogakadémiákon viszont az em
lített 1883. és 1911. évi rendeletek a részletes tantervet is megszabták.
A csak egy intézményben folyó képzésre vonatkozó rendelkezéseket az illető intézmé
nyek szervezeti, ill. szigorlati és tanulmányi szabályzatai foglalták magukba. (így pl. a 
műegyetem 1882. és 1898. évi szervezeti szabályzatai tartalmazták a szigorlati szabály
zatot és az egyes szakosztályok kötelező tantárgyait, valamint követésre ajánlott rész
letes tanrendjét (a mai terminológia szerint tantervét). Ugyancsak részletesen megálla
pított tanterve volt a budapesti tudományegyetem római katolikus hittudományi fakul
tásának, az Állatorvosi Főiskolának stb. A fentiekből kitűnően tehát a kormányzat sza
bályozta - a bölcsészkarokat kivéve - a tanulmányi rendre és a képesítésre vonatkozó 
kérdéseket, az intézmények hatásköre csak a félévi tanrendek összeállítására terjedt ki, 
de azokat is kinyomtatás előtt előzetes jóváhagyás végett fel kellett terjeszteni a VKM- 
be (amely ezt "elengedhetetlen" szükségességnek tekintette).
A vizsgálati, ill. ezzel összefüggésben a tanulmányi követelmények meghatározása mel
lett a felsőoktatás jogi szabályozásának másik fő formája a dualizmus korában az egyes 
intézmények szervezeti szabályzatának megállapítása volt. A budapesti tudományegye
temet kivéve - amelynek szervezetére vonatkozóan továbbra is az említett abszolutiz
mus kori "ideiglenes törvény" volt érvényes - a VKM szintén uralkodói "legfelsőbb el
határozás" alapján rendeleti úton sorra adta ki az egyes egyetemek szervezeti szabály
zatait. Ugyancsak rendeleti úton kerültek kiadásra - külön jogszabályként vagy a szer
vezeti szabályzat mellékleteként - az egyes intézmények tanulmányi, fegyelmi és tandíj- 
szabályzatai is.
E szabályzatok részben - de korántsem teljes mértékben - tükrözték Eötvös és Trefort 
előzőekben ismertetett törvényjavaslataiban foglalt liberális elveket. így lehetővé tet
ték a magántanárok működését - számuk e periódusban nagymértékben nőtt -, oktatá
si tevékenységük köre azonban korlátozott volt (főkollégiumot általában nem tarthat
tak, szigorlati bizottságban nem vehettek részt), az egyetem testületi szerveiben csak két 
képviselői hellyel rendelkeztek, és így a magántanári intézmény a liberalizmus felsőok
tatás-politikai célkitűzéseiben nagy hangsúlyt kapó funkcióját, az oktatók között a sza
bad verseny megteremtését, a hallgatók számára pedig a szabad tanárválasztás biztosí
tását csak kevéssé tudta betölteni. A tanítási szabadságról az előadások tudományos irá
nyát tekintve a szabályzatok nem tettek említést, a századfordulóig egyébként ezzel kap
csolatban problémák nem is merültek fel. A XX. század első évtizedében azonban több 
esetben ("Pikler-ügy", Somló Bódog, Bors Emü és Zoványi Jenő ügye) egyes konzerva
tív körök a tanszabadság korlátozására törekedtek. A tanítási szabadságot pedagógiai 
értelemben a szabályzatok egy része többé-kevésbé határozott formában fogalmazta 
meg. (A budapesti tudományegyetem 1891. évi tanulmányi, fegyelmi és tandíjszabály
zata szerint a tanárok "működésüket különösen azon leczkékre kötelesek fordítani, me
lyek kinevezésük szerint főleczkéiket... képezik", a műegyetem 1898. évi szervezeti sza
bályzata szerint pedig a szakosztályok tantervébe felvett tantárgyak előadása során a 
tanár "a tananyag terjedelmét ületőleg" a műegyetem tanácsa által megállapított és a 
VKM által jóváhagyott programot követi.)
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Itt említendő meg, hogy a tanszabadság és a szabad verseny előmozdítását célzó 
- de a professzorok között részben indokolatlanul igen nagy jövedelmi arányta
lanságokat előidéző - leckepénz-rendszert 1890-ben megszüntették. Az egyetemi 
tanárok ettől kezdve a bevezetett tandíj összegéből fizetés- és lakbérpótlékban, 
valamint eltérő összegű tandíj-jutalékban részesültek.

A tanulás szabadságát a szabályzatok Trefort törvényjavaslatának megfelelően rögzí
tették (ugyancsak a budapesti tudományegyetem 1891. évi tanulmányi szabályzata sze
rint az egyetemi hallgatók "az előadásokat és az előadó tanárokat szabadon választhat
ják", de akik "bizonyos szakképzettséget feltételező életpályára készülnek és a végett 
akár állam vizsgálatoknak, akár tudor! szigorlatoknak kívánják magukat alávetni", azok 
a megfelelő tanulmányi, Ш. szigorlati szabályzatokhoz kötelesek alkalmazkodni). A sza
bad tanárválasztás lehetőségét viszont lényegesen korlátozta az a körülmény, hogy a 
szakterületek többségén nem voltak párhuzamos tanszékek, a magántanárok pedig 
- mint említettem - főkollégiumot nem hirdethettek. A rendes hallgatói felvétel feltéte
le a középiskolai érettségi volt. Nők 1895-től nyerhettek felvételt, de csak a bölcsészeti 
és az orvosi karokra.
Az egyetemek szervezetét és működési mechanizmusát tekintve jelentős különbségek mu
tatkoztak az egyes intézmények között. A rektorokat a tudományegyetemeken - Eötvös 
és Trefort törvényjavaslataitól eltérően - a korábbi gyakorlat szerint, évenként a karok 
sorrendjének megfelelően elektorok választották, a műegyetemen viszont a rektorok 
szakosztályok szerinti váltogatása nem volt szokásos (igen gyakran ugyanaz a személy 
2-3 évig látta el a rektori tisztséget), s a rektorok választásában valamennyi rendes és 
rendkívüli tanár, valamint a magántanárok két képviselője részt vett. A budapesti tudo
mányegyetemen az egyetemi tanács a kialakult gyakorlat szerint, különösen a század- 
forduló után hatáskörét és szakmai kompetenciáját messze túllépve gyakran állást fog
lalt az egyes karok tanulmányi, tanszékszervezési és személyi kérdéseiben, késleltetve 
vagy megakadályozva azok megoldását és a tanszékbetöltések során megváltoztatva a 
karok jelölési sorrendjét.

E gyakorlattal kapcsolatban jegyezte meg Korányi Sándor, hogy "az egyetemi ta
nácsban mindig a hozzá nem értők vannak többségben". Fináczy Ernő pedig az 
egyetemi tanács "szervi hibájának" nevezte azt, hogy "szavazatával érdemben be
folyásolja azokat az ügyeket is, amelyekre nézve szakszerűség hiányában semmi
kép sem lehet illetékes", "nem a szenátus a tudományos szaktestület, hanem a 
kar". (Magyar Paedagogia, 1919.110-111. о.)

A kolozsvári tudományegyetemen viszont az idézett törvény szerint az egyes karok "bél- 
ügyeikre nézve" nagy önállósággal rendelkeztek (Trefort 1886. szeptember 9-i, az egye
tem tanácsához intézett leiratában már helytelenítette azt a gyakorlatot, hogy "az egye
tem tanácsa majdnem teljesen nullificáltatik, egyszerű postája a karoknak"). A karok 
önállóságát hangsúlyozta a debreceni és a pozsonyi tudományegyetem szervezeti sza
bályzata is, kimondva, hogy az egyetemi tanács "a tudománykaroknak a tanszékek be
töltésére, nemkülönben a segédtanszemélyzet megválasztására vonatkozó határozatait 
érdemlegesen nem bírálhatja felül s a betöltésre nézve javaslatot nem tehet". A műe
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gyetem testületi szerveinek a tudományegyetemekétől eltérő struktúrája alakult ki: a 
Műegyetemi Tanácsnak valamennyi rendes és rendkívüli tanár, valamint a két magán
tanári képviselő tagja volt, az operatív irányítást a rektorból, a prorektorból, a dékánok
ból és a gazdasági előadói feladatokat ellátó professzorból álló rektori tanács végezte, 
míg az egyes osztályok tanártestületeinek feladata szakkérdésekben indítványok és 
előterjesztések tételére, véleményadásra, valamint a hallgatók magaviseleté feletti őr
ködésre korlátozódott.
Személyi kérdésekben az egyetemek csak korlátozott önálló hatáskörrel rendelkeztek. A 
tanszékek betöltésére a karok tettek javaslatot, a kialakult gyakorlat, ill. a későbbiek
ben egyes szervezeti szabályzatok szerint a tanszékbetöltés pályázat kiírása vagy ritkáb
ban meghívás alapján történt, a pályázatok elbírálása során a karok többnyire hármas 
jelölést tettek. E jelölés azonban a minisztériumot nem kötelezte, gyakran előfordult, 
hogy a VKM a kari jelölési sorrendtől eltérve tett előterjesztést az uralkodónak egye
temi tanári kinevezésre, sőt jónéhány esetben az egyetem megkérdezése nélkül is tör
téntek professzori kinevezések.

Az ezt kifogásoló egyik ellenzéki képviselőnek válaszolva Zichy János vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a képviselőház 1911. december 19-i ülésén azt válaszol
ta, hogy "a kinevezés Ö felségének szuverén felségjoga". Mint Klebelsberg 
1926-ban a későbbiekben érintendő Ádám-üggyel kapcsolatban a budapesti tu
dományegyetem tanácsához intézett leiratában írta: "A nálam járt küldöttség 
előtt a példák egész sorát hoztam fel annak igazolására, hogy báró Eötvös József 
minisztersége óta egész a legutóbbi időkig a Budapesti Egyetemen... a tanszékek 
számos esetben a Kar javaslata ellenére, sőt annak meghallgatása nélkül töltettek 
be." (Orvostörténeti Közlemények. 37. Bp., 1965. 274. o.)

E gyakorlat is hozzájárult ahhoz, hogy különösen a századforduló után a professzorok 
kinevezése során jónéhány esetben a szakmai-tudományos követelmények rovására vi
lágnézeti-politikai szempontok, személyi kapcsolatok érvényesültek. (Bár a kép teljes
ségéhez hozzátartozik, hogy a tanszékbetöltés mechanizmusa már a pályázatok kari el
bírálása során sem biztosította a kívánatos szakmai-tudományos kompetenciát.)
A magántanári habüitáció az 1871. és 1892. évi magántanári képesítési szabályzat ér
telmében az illetékes kar feladata volt, a képesítést azonban a miniszter erősítette meg. 
Ugyancsak miniszteri megerősítést igényelt az adjunktusok, tanársegédek és gyakorno
kok választása is. Miniszteri hatáskörbe tartozott az egyetem igazgatási és gazdasági ap
parátusa tisztviselőinek, valamint az altisztek és szolgák kinevezése, ill. a rektor által 
történt kinevezés megerősítése is. •
A gazdasági ügyek intézésében az egyetemeknek ugyancsak csekély önállóságuk volt; a 
budapesti tudományegyetemen pl. a rektor csak az ún. házi javadalom felett rendelkez
hetett (de abból is csak 500 koronán aluli összeget utalványozhatott). Az egyetemi gaz
dasági hivatalok - a kettős alárendeltség bizonyos elemei ellenére - lényegében a VKM 
közvetlen irányítása alatt álltak.
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Mindez érthetővé teszi, hogy különösen a századforduló után a budapesti tudo
mányegyetemen elhangzott rektori beszédek gyakran sérelmezték az egyetem 
önállóságának korlátozott voltát: "Anyagi függetlenséggel egyetemünk egyáltalán 
nem rendelkezik... Az egyetemnek csak papíros autonómiája van, a valóságban az 
nem létezik" (1903); "az autonómia puszta formalitássá lealacsonyíttatott" 
(1907); "lassankint odajutunk, hogy a rektor, a tanács és a tanártestületek sem
miben sem határozhatnak, összes ügyeink végleges elintézést a minisztériumban 
nyemek...a rektor és az egyetemi tanács tulajdonképpen nem is bírnak hatáskör- 
reL.egyetemünk nagyon is nyög az állami bürokratizmus nyomása alatt". (1917)

A fentiek elsősorban a VKM irányítása alatt álló egyetemekre és jogakadémiákra vo
natkoznak, a többi intézménynek még ilyen mértékű önállósága sem volt. Az FM-hez tar
tozó intézmények közül egyedül az Állatorvosi Akadémia (1899-től főiskola) tanári tes
tületé rendelkezett rektorválasztási joggal, a gazdasági akadémiák teljesen centralizált 
irányítás alatt álltak. Az FM az igazgatókat határozatlan időre nevezte ki, a tanári tes
tületek jogköre minimális volt. A tanári állásokat az FM többnyire a tanári karok véle
ményének kikérése nélkül, kinevezéssel vagy áthelyezéssel töltötte be. Bevezették a ta
nárok titkos minősítését, és megtiltották, hogy a tanárok a mezőgazdasági oktatás, a 
gazdasági akadémiák ügyével a nyilvánosság előtt foglalkozzanak. A gazdasági akadé
miák rend- és fegyelmi szabályzata primitív, iskolás előírásokat tartalmazott (pl. a hall
gatók állandó üléshelye a tantermekben és azok elfoglalása "a csengetéssel adott jelre", 
"csendben és illedelmesen tartoznak viselkedni" stb.).

"A gazdasági akadémiákat nem lehet a kisdedóvók mintájára adminisztrálni" - 
írta 1912-ben Szentkirályi Ákos, a kolozsvári gazdasági akadémia nyugdíjas igaz
gatója. Buday Barna, az agráriusok folyóiratának szerkesztője szerint is a fenn
álló problémák oka az a rendszer, "mely a tanárt a szakoktatásnak katonai szel
lemben való szolgájává és nem tényezőjévé teszi, s mely a szakoktatási intézmé
nyek szervezeti kérdéseit hadúri jogként egy nyilvánosságmentes miniszteri iro
dának tartja fenn. Ez a rendszer... a tiszta autokratizmust képviseli." (Szentkirá
lyi Ákos: Mezőgazdasági szakoktatásunk. Kolozsvár, 1912.15.0.; Köztelek, 1912. 
1178. o.)

Több tekintetben hasonló problémák jellemezték a két minisztérium - PüM és FM - irá
nyítása alatt álló bányászati és erdészeti akadémia szervezeti működését is.
Az 1918-1919. évi forradalmak időszakával csak érintőlegesen kívánunk foglalkozni, 
egyrészt e tanulmány terjedelmi kereteibe tekintettel, másrészt figyelembe véve azt a 
körülményt, hogy e forradalmak felsőoktatás-politikai intézkedéseinek - legalábbis köz
vetlen formában - nem volt maradandó hatása, a felsőoktatás korábbi irányítási rend
szerének visszaállítása 1919 augusztusában a "restitutio in integrum" alapján történt.
A polgári demokratikus forradalom idején - a nők egyetemi tanulmányaira vonatkozó 
korábbi korlátozások eltörlése mellett - a legnevezetesebb esemény a kormány és a bu
dapesti tudományegyetem konfliktusa volt.
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A VKM az egyetemi reform első lépéseként - az államapparátus demokratikus 
megújítása, újszellemű közigazgatási szakemberek képzése érdekében - a buda
pesti tudományegyetemen a jogi kar jog-, állam- és társadalomtudományi karrá 
való átalakítását és ezzel kapcsolatban új tanszékek szervezését tartotta szüksé
gesnek, majd miután e kérdés jogi kari tárgyalásai elhúzódtak, és e kar a tanszé
kek betöltésére érdemi választ nem adott, a jogi karra a miniszter - a miniszter- 
tanács felhatalmazása alapján - hét új professzort nevezett ki. Az egyetem az új 
tanároktól az eskü kivételét megtagadta, mire a miniszter az egyetem autonómi
áját felfüggesztette, az egyetem élére Jászi Oszkár személyében kormánybiztost, 
a bölcsészeti és a jogi karra pedig új dékánt nevezett ki.

A Tanácsköztársaság felsőoktatási politikája a felvételek demokratizálására (munkás
egyetem létesítése, az érettségi felvételi feltételének megszüntetése), az oktatás szelle
mének megváltoztatására (számos tanár rendelkezési állományba helyezése és az új ta
nárok egész sorának kinevezése), valamint a szakképzés és a tudósképzés elválasztásán 
alapuló tanulmányi reformok megvalósítására törekedett. Témánk szempontjából csak 
a felsőoktatás irányításával és a szervezeti reformokkal kapcsolatos intézkedésekre kell 
kissé részletesebben kitérnünk. A Közoktatásügyi Népbiztosság erősen centralizált, 
operatív irányítást gyakorolt. A szervezeti változtatások elsősorban a budapesti tudo
mányegyetemet érintették. A népbiztosság az egyetem élére előbb politikai megbízot
tat állított, majd őt rövidesen felmentve rendeletet adott ki az egyetem ideiglenes szer
vezetéről és ügyviteléről. Ebben az egyetemi tanácsról nem történt említés, a rektor sze
repe meglehetősen formális volt, a karok vezetését a dékán és a kari bizottság megoszt
va gyakorolta, a kari bizottságokban a megbízott előadók és az asszisztencia képviselői 
is helyet foglaltak, sőt a hallgatókat, illetőleg az egyetem egyéb alkalmazottait érintő 
ügyek tárgyalásába az ő képviselőiket is be kellett vonni, továbbá kiépültek az egyes ka
rokon a bizalmi testületek is.

4. A Horthy-korszak

A felsőoktatás irányítási rendszerének általános keretei a Horthy-korszakban lényegében 
változatlanok maradtak. Átfogó felsőoktatási törvény megalkotására e korszakban sem 
került sor (bár ennek szükségességét 1935. április 30-i országgyűlési megnyitó beszédé
ben a kormányzó is hangsúlyozta, és az 1936. december 10-16. között tartott Országos 
Felsőoktatási Kongresszusnak is a célja a törvényelőkészítés munkájához való anyag
szolgáltatás volt). Az országgyűlés napirendjén a dualizmus korához képest több felső- 
oktatási tárgyú törvényjavaslat szerepelt; ezek közül 5 a felsőoktatás intézményrend
szerének változásaira (intézmények létesítése, áthelyezése, összevonása) vonatkozott, 3 
a felvételek - a későbbiekben tárgyalandó - szabályozására. A tanulmányi-képesítési 
kérdések rendezése, a szervezeti szabályzatok megállapítása továbbra is miniszteri ren
deletekkel történt (most már kormányzói "legfelsőbb elhatározás" alapján).
A felsőoktatás-politikai döntések előkészítése szempontjából fontos lépés volt az Or
szágos Felsőoktatási Tanácsnak, mint a vallás- és közoktatásügyi miniszter tanácsadó 
és véleményező szervének a létrehozása 1936-ban. E tanács keretében 4 szakosztály
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(bölcsészettudományi és művészeti, jog- és közigazgatástudományi, termé
szettudományi és műszaki, valamint biológiai és orvostudományi) létesült, a szakosztá
lyok keretében pedig bizottságok alakultak. E tanács szűkebb vezetői testületé az elnö
ki tanács volt. A tanács szakosztályai, ill. bizottságai a 30-as évek végén több képzési ág 
reformjára vonatkozó tervezetet is kidolgoztak, valamint néhány más kérdésre vonat
kozó javaslatot, ezek közül 10 nyomtatásban is megjelent. A tanács által kidolgozott ja
vaslatok, tervezetek túlnyomó többsége azonban papíron maradt, és a 40-es évek elejé
től kezdve e testület már csak korlátozott tevékenységet fejtett ki.
A tanulmányi-képesítési szabályzatok jellege nem változott, egyedül az új középiskolai 
tanárvizsgálati szabályzatnak az alap-, a szak- és a pedagógiai vizsgálat előtt hallgatan
dó tantárgyakra vonatkozó előírásai voltak az előző szabályzatokhoz képest konkrétab
bak (a bölcsészkari tanulmányok szabályozására azonban e korszakban sem került sor, 
az erre irányuló reformtörekvések nem vezettek eredményre). Megmaradt a félévi tan
rendek miniszteri jóváhagyásának kötelezettsége is.
Új szervezeti szabályzatok kiadására az újonnan létesített, ill. átszervezett intézmények 
esetében került sor. Ezek közül megemlítendő a műegyetem, a közgazdaságtudományi 
kar, az Állatorvosi Főiskola, valamint a Bányamémöki és Erdőmémöki Főiskola egye
sítésével az 1934. évi X. t.c. alapján létrejött József Nádor Műszaki és Gazdaságtudo
mányi Egyetem szervezeti szabályzata, amely a kari struktúrára való áttérésre tekintet
tel a tudományegyetemekhez hasonló módon állapította meg a rektorválasztás rendjét, 
valamint a Műegyetemi Tanács összetételét (az utóbbit illetően azzal a módosítással, 
hogy e tanácsnak a karok egy-egy választott képviselője is tagja volt). Említést érdemel 
az is, hogy mind az 1934. évi X. t.c., mind a szervezeti szabályzat szakkérdésekben egyet
értési jogot biztosított azoknak a minisztériumoknak (FM, PüM), amelyekhez 1934 
előtt a Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola, ill. az Állatorvosi Főiskola tartozott. Az 
1940. évi XXVIII. t.c. értelmében újjászervezett kolozsvári Ferenc József Tudo
mányegyetem szervezeti szabályzata rögzítette a karok önállóságát, kimondva, hogy az 
egyetemi tanács a karoknak a hatáskörükbe tartozó igazgatási ügyekben hozott határo
zatait hivatalból nem bírálhatja felül, de lehetővé tette - a műegyetem szabályzatához 
hasonlóan - a tanszékbetöltésre vonatkozó kari határozatnak esetleg az egyetemi tanács 
saját véleményével együtt való felterjesztését. Új vonása volt e szabályzatnak az egye
temi tanárok kötelességei között "az ifjúság nemzeti szellemű vezetésében" való részvé
tel kívánalma. Megjegyzendő még, hogy az 1940. évi XXVIII. t.c. előírta az egyetemi ta
nárok részére az állandóan az egyetemi székhelyen lakás kötelezettségét.
A kinevezési hatáskörök általában változatlanok maradtak, a professzorok kinevezése 
során alkalmazott világnézeti-politikai kontroll mechanizmusa a fennmaradt levéltári 
iratanyag alapján nem rekonstruálható. Továbbra is a VKM hatáskörébe tartozott a tan
széki segédszemélyzet választásának, valamint a tisztviselők, díjnokok, altisztek és szol
gák kinevezésének, ill. alkalmazásának a megerősítése.
Az egyetemek gazdasági igazgatását a VKM a 20-as évek végén - Magyary Zoltán terve
zete alapján - átszervezte. Az új szervezet a korábbinál kétségkívül szakszerűbb és ha
tékonyabb működést biztosított, az egyetemi gazdasági bizottságok szervezésével lehe

26



tővé tette az egyetemi érdekek és igények kifejezésre juttatásai, az egyetemek gazdasá
gi hivatala (a budapesti tudományegyetemen a gazdasági igazgatóság) azonban közvet
lenül a VKM-nek alárendelt szerv volt, vezetőjét az államfő, személyzetét a miniszter 
nevezte ki.

A gazdasági hivatal és a gazdasági bizottság hatáskörét illetően idéznénk a Páz
mány Péter Tudományegyetem gazdasági igazgatóságának szervezete tárgyában 
kiadott miniszteri rendeletből: "A gazdasági igazgató és a gazdasági bizottság le
hetőleg egyetértésben járjanak el. Minthogy azonban az egyetem gazdasági igaz
gatója, mint utalványozó hatóság a miniszternek egyéni felelősséggel tartozik, a 
gazdasági bizottság határozatai a költségvetési fedezetet érintő ügyekben számá
ra csak tanács jellegével bírnak és azoktól a költségvetés kereteinek biztosítása 
érdekében eltérhet." (Hivatalos Közlöny, 1928. 295. o.)

A legnagyobb változást a felsőoktatás jogi szabályozása terén - e korszak politikai vi
szonyaival szoros összefüggésben - a felvételek korlátozása, jelentette. Először az 1920. 
évi XXV. t.c. szabályozta e kérdést:

E törvény l.§.-a szerint a tudományegyetemekre, a műegyetemre, az egyetemi 
közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra "csak oly egyének iratkozhat
nak be, kik nemzethűségi s erkölcsi tekintetben feltétlenül megbízhatók és csak 
oly számban, amennyinek alapos kiképzése biztosítható". Az egyes karokra, ill. 
szakosztályokra felvehető hallgatók számát az illetékes intézmény javaslata alap
ján a vallás- és közoktatásügyi miniszter állapítja meg. A törvény 3.§.-a a felvé
tel engedélyezésének kritériumait határozta meg: "Az engedély megadásánál a 
nemzethűség és az erkölcsi megbízhatóság követelményei mellett egyfelől a fel
vételt kérők szellemi képességeire, másfelől arra is figyelemmel kell lenni, hogy 
az ország területén lakó egyes népfajokhoz és nemzetiségekhez tartozó ifjak 
arányszáma a hallgatók közt lehetőleg elérje az illető népfaj vagy nemzetiség or
szágos arányszámát, de legalább kitegye annak kilenctizedrészét. (Magyar Tör
vénytár. 1920. évi törvénycikkek. Bp., 1921. 145-146. o.)

E törvénnyel egyrészt - Ereky Istvánt idézve - Európában "az egyes karokra fölvehető 
hallgatók létszámát legelőször nálunk kontingentálták", másrészt pedig a német fasiz
mus első, a felsőoktatást is érintő fajvédelmi törvényét több mint 12 évvel megelőzve 
először alkalmaztak diszkriminatív intézkedéseket. E törvény 3.§.-ának kül- és belpoli
tikai okokból a kormányzat számára szükségessé vált 1928. évi módosítása - mint Husz- 
ti írta Klebelsberg-monográfiájában - "talán szándékosan annyira homályos, áttekint
hetetlen, önkényes alkalmazásokra módot nyújtó volt, hogy a gyakorlatban alig lehetett 
vele valamit kezdeni. A gyakorlat nagyjában az maradt, ami az új törvény előtt volt." 
(Huszti József: Gróf Klebelsberg Kunó életműve. Bp., 1942.197. o.)

Az 1928. évi XIV. t.c. értelmében a beiratkozási engedély megadásánál "a nem
zethűség és az erkölcsi megbízhatóság követelményei mellett egyfelől a felvételt 
kérő megelőző tanulmányi eredményeire, illetve szellemi képességeire, másfelől 
arra is figyelemmel kell lenni, hogy elsősorban a hadiárvák és a harctéri szolgá
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latot teljesítettek és a közalkalmazottak gyermekei, továbbá a különféle foglalko
zási ágakhoz (mezőgazdasághoz, iparhoz, kereskedelemhez, szabad foglalkozá
sokhoz stb.) tartozóknak gyermekei, az ezen foglalkozásokhoz tartozók számának 
és jelentőségének megfelelő arányban jussanak a főiskolákra és a fölvettek szá
ma az egyes törvényhatóságok között is igazságosan osztassák fel." (Magyar Tör
vénytár. 1928. évi törvénycikkek. Bp„ 1928. 332. o.) E törvény végrehajtása so
rán - az 1940. évi XXXIX. t.c. miniszteri indokolása szerint is - a minisztérium 
vezetői "a zsidóság egyetemi és főiskolai felvételének korlátozását esetről-esetre 
hozott intézkedésekkel továbbra is biztosították". (Magyar Törvénytár. 1940. évi 
törvénycikkek. Bp., 1941. 270. o.) Az 1939. évi IV. t.c. azután de jure és expres
sis verbis is korlátozta a zsidó hallgatók felvételét.

A felvételek kontingentálása - a felvételi keretszámok évről-évre történő megállapítá
sával - az egész korszakban fennmaradt. Az 1920. évi XXV. t.c. l.§.-át az egyetemi és 
főiskolai hallgatók felvételének szabályozásáról szóló 1940. évi XXXIX. t.c. módosítot
ta. E törvény fenntartotta "a magyar nemzet és állam iránt való hűség és az erkölcsi meg
bízhatóság" követelményét, a felvételi létszám meghatározását azonban már az értelmi
ségi munkaerőszükséglettől is függővé tette, és lehetőséget adott a felvételek területi 
szabályozására is.

"Az egyes karokra, illetőleg főiskolákra felvehető hallgatók számát úgy kell meg
állapítani, hogy az mind az egyetemi és főiskolai intézetek befogadóképességé
nek, mind az országban az illető tudományszakkal kapcsolatban előreláthatóan 
felmerülő értelmiségi munkaerőszükségletnek megfeleljen. Az egyetemi és főis
kolai intézetek befogadóképességének helyes kihasználását olyan rendelkezéssel 
is biztosítani lehet, amely a felvételre jelentkezők tanulmányi szükségleteihez ké
pest és az egyetemek és főiskolák meghallgatása után megállapítja, hogy az or
szág meghatározott területéről származó vagy területén lakó hallgató tanul
mányait az ugyanazt a tudományszakot művelő egyetemek vagy főiskolák közül 
melyiken kezdheti meg vagy folytathatja." (Magyar Törvénytár. 1940. évi tör
vénycikkek, Bp., 1941. 270-271. o.)

Szabályozták a nőhallgatók felvételét is. A leányközépiskoláról szóló 1926. XXIV. t.c. 
kimondta ugyan az egyetemi felvételeket tekintve a leányközépiskolai érettségi bizo
nyítványnak a fiúközépiskolaival való egyenértékűségét, de egyúttal felhatalmazta a val
lás- és közoktatásügyi minisztert arra, hogy a leányok egyes karokra, ill. főiskolákra va
ló felvételét rendeleti úton korlátozhassa. A következő évben kiadott miniszteri rende
let - az 1895. évi rendelkezéshez képest - némileg kiterjesztette a nők felsőfokú tanul
mányainak körét: korlátozás nélkül felvehetők voltak a bölcsészeti és az orvosi karok
ra, továbbá a közgazdaságtudományi kar mezőgazdasági és kereskedelmi osztályaira. 
Továbbra sem nyerhettek azonban felvételt a jogi karokra és a jogakadémiákra, a mű
egyetemre (az építész osztályt kivéve), a közgazdaságtudományi kar közgazdasági és 
közigazgatási, valamint külügyi szakosztályaira, a Bányamérnöki és Erdőmémöki Fő
iskolára és az Állatorvosi Főiskolára, majd 1934-ben egy újabb rendelkezés 30%-ban 
maximálta a bölcsészeti és az orvosi karokra, továbbá a József Nádor Műszaki és Gaz
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daságtudományi Egyetem közgazdasági és kereskedelmi osztályára felvehető nőhallga
tók számát.
Az egyetemek önállóságát korlátozó széles minisztériumi hatáskör feltehetőleg nem ke
vés formális elemet tartalmazott. Bár e tekintetben beható levéltári kutatásokra nem 
volt lehetőségünk, aligha valószínű, hogy a VKM érdemi megjegyzéseket tett volna a 
félévi tanrendekkel kapcsolatban, megtagadta volna adjunktusok és tanársegédek meg
választásának vagy altisztek és szolgák kinevezésének megerősítését. Az irányítás e bü
rokratikus és értelmetlen elemeinek fennmaradását nagyrészt a fennálló rendszer iner
ciája magyarázza. Hatásköri viták, sőt konfliktusok - tudomásunk szerint - csak a bu
dapesti tudományegyetem és a VKM között merültek fel e korszakban, elsősorban há
rom kérdésben.

Az első vita az Egyetemi Tanács fegyelmi jogkörének értelmezése körül folyt. Az 
Egyetemi Tanács - amely az 1918-1919. évi forradalmak után rendkívül sok egye
temi tanár, magántanár és hallgató ellen indított fegyelmi eljárást - 1920. márci
us 20-i ülésén úgy határozott, hogy az egyetemi tanártestület tagjai ügyében ho
zott határozata ellen fellebbezésnek nincs helye. A VKM - az IM szakvéleményé
nek kikérése után - 1921. március 11-i leiratában ezt nem tartotta elfogadható
nak. Az Egyetemi Tanács 1921 júliusában "A Budapesti kir.magyar tudo
mányegyetem joghatósága fegyelmi ügyekben" c. terjedelmes elaborátumot elfo
gadva ismételte meg álláspontját, a VKM azonban erre már nem reflektált.
A másik - éveken át megismétlődő - vita a nőhallgatók felvételének kérdésében 
volt; az orvoskar ugyanis a fennálló rendelkezések ellenére ismételten visszauta
sította a nők felvételét. Klebelsberg az orvoskar e gyakorlatát elítélte, 1926. au
gusztus 26-i, az egyetemi tanácshoz intézett leirata szerint e karnak "szabályok
ba ütköző, a törvényt és a közérdeket sértő az az eljárása, mely a jogos és törvény- 
szerű igények érvényesülésének gátat vet", majd szükségesnek tartotta az emlí
tett 1926. évi XXIV. t.c.-ben annak kimondását is, hogy a nőhallgatók felvételé
vel kapcsolatban a miniszteri rendeletben foglaltakon túlmenő megszorításokat 
az egyetemeknek "saját hatáskörükben nincs joguk életbeléptetni".
A harmadik - és a legnagyobb visszhangot kiváltó - kérdés Ádám Lajos pro
fesszori kinevezése volt; a budapesti orvostudományi kar éles ellenállásával szem
ben Bethlen és Klebelsberg határozottan leszögezték: a kormányzó által történt 
kinevezés elleni fellépés, Ádám professzor működésének megakadályozása tör
vénysértő. Mindhárom kérdésben égyébként az egyetem állásfoglalása az egye
tem, elsősorban az orvostudományi kar retrográd erőinek törekvéseit tükrözte.
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5. A demokratikus átalakulás évei
1945-1947 között - a történelmi változások hatására - a felsőoktatás irányítása, jogi 
szabályozása több tekintetben módosult.
A Nemzetgyűlés csupán egy felsőoktatási vonatkozású törvényt - a későbbiekben még 
érintendő 1946. évi XXII. t.c.-t - alkotott, ezen túlmenően csak az 1946/47. évi költség- 
vetés tárgyalása során, valamint egy-két interpelláció kapcsán foglalkozott a felsőokta
tás kérdéseivel. Ugyanakkor mind az ideiglenes, mind az 1945-ös őszi választások so
rán megválasztott Nemzetgyűlés felhatalmazta a kormányt, hogy az állami élet rend
jének fenntartása érdekében ... megtehessen a rendkívüli helyzetben a fennálló tör
vényektől eltérő rendelkezéseket. E felhatalmazás alapján a kormány a felsőoktatás te
rületén is rendelet kibocsátásával szabályozott olyan kérdéseket - mint pl. a Magyar Ag
rártudományi Egyetem létrehozása -, amelyek kétségkívül törvényi rendezést kívántak 
volna. A köztársasági elnök megválasztásáig a kormány gyakorolta az államfőt illető ki
nevezési jogkört, így az egyetemi tanárokét is.
A VKM kormányzati súlya lényegesen csökkent 1945 után, munkáját lassúság és nehéz
kesség jellemezte. A VKM tanácsadó testületi szerve, a korábbi Országos Közoktatási 
Tanács és az Országos Felsőoktatási Tanács egyesítésével létrejött Országos Közneve
lési Tanács, valamint annak felsőoktatási szakosztálya néhány tervezet kidolgozásával 
hasznos tevékenységet fejtett ki, a felsőoktatás korszerű reformjára vonatkozóan azon
ban átfogó koncepcióval nem rendelkezett. A valamennyi korábbi agrárfelsőoktatási in
tézményt magában foglaló Agrártudományi Egyetem az FM irányítása alá tartozott 
(amely az 1945. évi átszervezést saját hatáskörében, az érdekelt szakkörök véleményé
nek kikérése nélkül hajtotta végre). A felsőoktatási politika alakulását jórészt a koalí
ciós pártok politikai-oktatáspolitikai céljai befolyásolták. E pártok időnként - meglehe
tősen rendszertelenül - pártközi értekezleten vitatták meg az oktatáspolitika egyes kér
déseit. A felsőoktatási politika alakulására kezdeményezéseikkel, javaslataikkal hatást 
gyakoroltak az értelmiségi szakszervezetek - különösen a Magyar Pedagógusok Szabad 
Szakszervezete és a Magyar Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete - is.
Ezekben az években elsősorban a felsőoktatás demokratikus átalakításának feladatai ve
tődtek fel a legsürgetőbben és igényeltek jogi szabályozást. Ez egyrészt az egyetemi ok
tatók és hallgatók igazolására vonatkozott, amelyet kormányrendeletek szabályoztak, 
másrészt pedig a felvételek demokratizálására.

A felvételek demokratizálása érdekében hatálytalanították a felvételek diszkri
minatív korlátozására vonatkozó korábbi rendelkezéseket (sőt átmenetileg a fel
vételi keretszám-szabályozást is, 1946-ban azonban az egyetemek növekvő zsú
foltságára tekintettel a felvehető hallgatók létszámának megállapítását az egyes 
intézmények, ennek jóváhagyását pedig a VKM hatáskörébe utalták), bizonyos 
mértékben megkönnyítették az egyéb középiskolai típusokban végzettek számá
ra az egyetemi felvétel feltételét jelentő kiegészítő gimnáziumi érettségi letételét. 
Kiépültek a korábban felsőfokú tanulmányokat nem folytatható dolgozók tovább
tanulásának szervezeti keretei (előbb 2 éves munkástanfolyamot indítottak, majd
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1947-ben a humán-társadalomtudományi karokon megszervezték az esti tagoza
tokat, és ugyancsak 1947-ben létrehozták az Állami Műszaki Főiskolát). Megva
lósult a nők "egyetemi emancipációja" is: 1945 őszén kormányrendelet engedé
lyezte a nők felvételét a jogi karokra és a jogakadémiákra, majd az 1946. évi ХХП. 
Le. a nők egyetemi és főiskolai felvételére vonatkozó valamennyi korábbi korlá
tozást megszüntette.

Néhány képzési ágban a tanulmányi és vizsgálati rend szabályozására került sor, így 
1946-ban a római katolikus hittudományi karon, ugyancsak 1946-ban a jogi karokon 
és jogakadémiákon, 1947-ben pedig az orvostudományi karokon. E szabályzatok az 
előző korszakhoz hasonlóan államfői (ezúttal köztársasági elnöki) elhatározás alapján, 
miniszteri rendelettel kerültek kiadásra. Megjegyzendő még, hogy mindhárom tanul
mányi szabályzat a részletes, félévekre bontott tantervet is tartalmazta.

-Törekvések voltak a felsőoktatási intézmények szervezetének reformjára, működési 
mechanizmusának átalakítására is. Többen is hangsúlyozták a professzori pályázatok 
elbírálása során és általában személyi kérdésekben - a korábbi gyakorlattal szemben - a 
szakmai-tudományos kompetencia erőteljesebb érvényesítésének szükségességét.

így pl. Mansfeld Géza pécsi orvosprofesszor 1945. évi emlékiratában - rámutat
va arra, hogy évtizedes tapasztalatai szerint "a fakultások nem alkalmasak arra, 
hogy saját maguk döntsenek a kebelükben megüresedett tanszékek felett" - a meg
oldásnak azt tekintette, hogy "a tanszékek betöltésére ne a fakultások, hanem or
szágos szakbizottságok tegyék meg a javaslatokat", kikérve természetesen a fa
kultások véleményét is. Mansfeld javasolta továbbá kutató-professzori állások 
rendszeresítését és a magántanári képesítési eljárás gyökeres megváltoztatását. 
(Emlékirat a magyar egyetemek ügyében. Pécs, 1945.) Purjesz Béla, a szegedi tu
dományegyetem rektora 1945. szeptember 30-i tanévnyitó beszédében azt java
solta, hogy a professzori pályázatokat és a magántanári habilitációs kérelmeket 
- a skandináv országok gyakorlata szerint - a társegyetemek képviselői is vitassák 
meg, az asszisztensi állásokat pedig francia mintára versenyvizsgával töltsék be. 
Horváth Barna szegedi jogászprofesszor, az Országos Köznevelési Tanács felső- 
oktatási szakosztályának elnöke a tanszékbetöltés felülbírálása jogkörének a Ma
gyar Tudományos Akadémiára való ruházását indítványozta.

Felmerült továbbá az egyetemek anyagi önállósága megteremtésének szükségessége, a 
budapesti orvostudományi kar magántanárai képviselőik számának emelését és jogkö
rük kiterjesztését kérték, a MEFESZ pedig az egyetemi ifjúság képviseltetését kívánta 
az egyetemek és főiskolák testületi szerveiben. Mindezek a javaslatok, elgondolások 
azonban papíron maradtak, a felsőoktatási intézmények szervezetében és működési 
mechanizmusában lényegében csak egy változás történt: megalakultak az üzemi bizott
ságok (szerepüket, hatáskörüket a VKM 1946 áprilisában szabályozta).

30



II. AZ ÁLLAMSZOCIALISTA KORSZAK 

1. A 'fordulat évétől" 1956-ig
1948 tavaszától-nyarától a sztálini típusú államszocialista rendszer kiépülése, a foko
zatosan kiteljesedő monolitikus hatalmi struktúra, politikai intezmenyrendszer nagy
mértékben meghatározta a felsőoktatás, a felsőoktatási politika alakulását.
A felsőoktatás területén is uralkodóvá vált a monolitikus pártirányítás. Ennek keretei 
1948 tavaszától alakultak ki. A felsőoktatás-politikai döntéseket a Köznevelési Bizott
ság, valamint a pártapparátus illetékes osztálya, a gazdasági vonatkozásúakat pedig az 
Államgazdasági Osztály készítette elő, míg a döntés - gyakran részletkérdésekben is - 
az Agitációs és Propaganda Pártkollégium (elnevezése utóbb Agitációs és Propaganda 
Bizottságra módosult), a gazdasági ügyekben az Államgazdasági Bizottság, a kérdések 
többségét illetően azonban a Titkárság hatáskörébe tartozott. A Politikai Bizottság csak 
ritkábban, a Központi Vezetőség pedig egy alkalommal sem foglalkozott a felsőoktatás 
(és általában az oktatás) ügyeivel.

A pártirányítás e gyakorlata a pártállami struktúra mechanizmusát és a pártve
zetés akkori munkastílusát tükrözte. A pártállami struktúra keretei között nem 
volt meghatározva a pártirányítás jellege, az, hogy mely felsőoktatás-politikai 
kérdésekben és mely vezető pártszerv részéről van szükség párthatározatra. (A 
későbbiekben is ezt csak a személyi kérdésekre vonatkozóan szabályozták.) Meg
jegyzendő az is, hogy az 50-es évek elején igen gyakran a pártapparátus és a mi
nisztérium is célszerűnek vélte, hogy egy párthatározattal "fedezze" magát.

A felsőoktatási intézmények felett felügyeletet gyakorló minisztériumok az üy módon 
hozott döntéseket hajtották végre. A felsőoktatás állami irányítása az 50-es évek elején 
nagymértékben széttagolódott. Az újonnan létesített specializált szakegyetemek, szak
főiskolák - a 30-as évek szovjet gyakorlatának megfelelően - az egyes szakminisztériu
mokhoz tartoztak, de néhány régebbi főiskola, valamint a tudományegyetemek szerve
zetéből kiváló orvostudományi karok is a képzés szakirányának megfelelő minisztéri
um irányítása alá kerültek. Az 1951 januárjában a felsőoktatás egységes elvi irányítá
sának és a felsőoktatásban érdekelt tárcák együttműködésének biztosítása, valamint a 
felsőoktatásnak a termeléssel való szorosabb összekapcsolása érdekében létrehozott Or
szágos Felsőoktatási Tanács alig két éves fennállása során csak korlátozott körű és ha
tékonyságú tevékenységet fejtett ki. (Az Országos Köznevelési Tanácsot egyébként még
1948-ban megszüntették.)
A felsőoktatás minisztériumi irányítása az intézmények önállóságát a minimálisra kor
látozta. A felügyeletet gyakorló minisztériumok és a felsőoktatási intézmények hatás
körének szabályozására számos tevékenységcsoportot illetően nem került sor, e minisz
tériumok rendkívül sok olyan üggyel foglalkoztak, amelyek egyetemi-főiskolai hatás
körben is nyilván megoldhatók lettek volna, az egyedi rendelkezések egész sorát adták 
ki, szinte minden részletkérdést szabályozni kívánva. A minisztériumi irányítást továb
bá a 40-es évek végén és az 50-es évek elején a kapkodás és a rendszertelenség jellemez
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te: minden évben új tanterv és vizsgarend kiadása, egyes feladatok elvégzésére irreáli
san rövid határidők megállapítása, rengeteg "átmeneti* utasítás, sok esetben az intéz
kedés ügyiraton való rögzítésének és fontos kérdések normatív utasítással való szabá
lyozásának a mellőzése.

Ami a jogalkotás szintjét, az állami hatáskörök alakulását illeti: az Országgyűlés
1948-ban és 1949-ben még törvény kibocsátásával hozott létre egyes felsőoktatási in
tézményeket (1949 őszétől napjainkig azonban az Országgyűlés napirendjén egyet
lenegy önálló felsőoktatási téma sem szerepelt). A felsőoktatási intézmények létesíté
séről, megszüntetéséről, elnevezésének módosításáról, kari struktúrájáról 1949 őszétől 
kezdve törvényerejű rendelet rendelkezett, a felsőoktatás általános jellegű kérdéseit pe
dig minisztertanácsi határozatok szabályozták. Az egyetemi tanári kinevezések 1950 
nyaráig az Elnöki Tanács hatáskörébe tartoztak, a későbbiekben azonban a professzo
rokat a Minisztertanács, a docenseket pedig a felügyeletet gyakorló miniszter nevezte 
ki. 1951-től a professzori, docensi állások betöltése ismét pályázat útján történt, a pro
fesszori állások betöltése során a Magyar Tudományos Akadémia - az 1949. évi akadé
miai törvény értelmében - véleménynyilvánítási joggal rendelkezett. Itt is megjegyzen
dő azonban, hogy a professzori kinevezések - és a különösen 1949 őszén nagy számban 
történő leváltások - ügyében előzetesen a megfelelő pártszerv döntött. Az adjunktusok, 
tanársegédek, továbbá az igazgatási, tanulmányi és gazdasági apparátus dolgozói kine
vezésének rendjét 1955-ig egységesen nem állapították meg.

Л tanulmányi rend fő kérdéseit az 1948-1949. évi egyetemi reform során a jogászkép
zés esetében még köztársasági elnöki jóváhagyással, a bölcsészettudományi és a termé
szettudományi karok esetében részben kormányhatározattal szabályozták, a későbbi
ekben azonban mind az általános tanulmányi és vizsgaszabályzat, mind az egyes képzé
si ágak, ill. intézmények tantervének és vizsgarendjének megállapítása minisztériumi 
rendelkezéssel (többnyire nem publikált egyedi utasítás alapján) történt. E rendelkezé
sek a korábbi megkötéseken - a tantervek megállapítása és a tanrendek jóváhagyása - 
túlmenően még tovább csökkentették a felsőoktatási intézmények önállóságát: az 1951. 
évi általános tanulmányi, fegyelmi és vizsgaszabályzatra vonatkozó VKM-FM-EüM 
rendelet az egyes előadások tematikáinak és a nem kötelező előadások tanmenetének 
minisztériumi jóváhagyását is előírta.

Már a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1949. évi XXVII. t.c. az Akadémia fel
adatává tette a tudományos utánpótlás biztosítását, "az egyetemi és főiskolai tanul
mányokat követő továbbképzés megszervezésével", majd ezt követően az 1950. évi 
44. sz. tvr. rendelkezett a kandidátusi tudományos fokozat, az 1951. évi 26. sz. tvr. pe
dig a tudományok doktora fokozat bevezetéséről. A tudományos minősítés e rend
szerének bevezetése az egyetemek szervezeti keretein kívül történt (bár a tudományok 
doktora fokozat odaítélése iránti kérelmet az illetékes egyetemi kar dékánjához kellett 
benyújtani, és a dékán a disszertációt a TMB-hez való felterjesztés előtt a szakterület 
képviselőinek bevonásával megbírálhatta), egyidejűleg az utóbbi tvr. megszüntette a ko
rábbi egyetemi tudományos címeket (doktor, magántanár, c.ny.r. és c.ny.rk. tanár).
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A jogi szabályozás köre - a tárgyalt időszak általános viszonyaival és a felsőoktatásban 
bekövetkezett változásokkal összefüggésben - több tekintetben kiszélesedett. A tervgaz
daság rendszerének megfelelően az ötéves tervtörvény meghatározta a hallgatólétszám 
növelésének mértékét és a felsőoktatási beruházások volumenét, a közoktatás ötéves 
terve pedig mind az I. éves, mind az összes, mind a végző hallgatók számát. Az évente 
kiadott rendelkezések a Horthy-korszakhoz képest részletesebben - szakonkénti bon
tásban - állapították meg a felvételi keretszámokat és ezen belül a munkás-dolgozó pa
raszt származású hallgatók biztosítandó arányát (egy 1951. évi, a termelésben dolgozó 
nők számának emeléséről szóló MT-határozat pedig a felveendő nőhallgatók magasabb 
arányának elérését is előírta). A "tervteljesítés" érdekében adminisztratív eszközökkel 
is meg akarták akadályozni a hallgatók lemorzsolódását: 1952-ben kormányhatározat 
intézkedett az "alapos ok nélkül" tanulmányaikat abbahagyó (valamint a fegyelmi ha
tározattal kizárt) hallgatók ösztöndíj-visszafizetési kötelezettségéről. Minisztertanácsi 
határozatok szabályozták a végző hallgatók tervszerű elhelyezkedését is, kötelezővé té
ve a kétéves szakmai gyakorlat keretében történő munkába állást. A felsőoktatás kere
teinek kiterjesztésével, tanulmányi rendszerének átalakulásával kapcsolatban külön- 
külön rendelkezések foglalkoztak a kötelező testnevelés és a katonai kiképzés bevezeté
sével, a levelező és az esti oktatás kiépítésével, a továbbtanuló dolgozó tanulmányi ked
vezményeivel, valamint a hallgatók túlnyomó részét érintő anyagi támogatás szabályo
zásával. .
Lényeges változások történtek ebben az időszakban az egyetemek szervezeti működésé
ben. Az államszocialista periódus első éveiben az egyetemeken anarchikus viszonyok 
alakultak ki: a régi egyetemi struktúra az új viszonyok között lényegében már nem funk
cionált, az egyetemi vezetés teendőit a rektor és a dékánok helyett az egyes karokon
1949-ben megszervezett tanulmányi osztályok vezetője, a személyzeti osztály vezetője, 
valamint a pártszervezet titkára (és egy ideig a MEFESZ-vezetőség) látta el.

A kialakult anarchikus viszonyokról, különösen a tanulmányi osztályok "hatalmi 
túltengéséről" számos egykori dokumentum beszámolt. így pl. Vadász Elemér, a 
budapesti tudományegyetem rektora az egyetemi tanács 1949. szeptember 22-i 
ülésén a dékán és a tanulmányi osztályvezető viszonyának tisztázását kívánta, 
mert ezen a téren "ezidőszerint tűrhetetlen túlkapások vannak", a műszaki egye
temek és főiskolák 1949/50. tanévi munkájáról szóló minisztériumi jelentés sze
rint e tanévben "a tanulmányi osztály viszonya az egyetem vezetésével és a tan
székekkel szemben igen kiélezett volt", a Nehézipari Műszaki Egyetem tanul
mányi osztályának munkájáról szóló 1951. február 8-i jelentésben pedig azt ol
vashatjuk, hogy a tanulmányi osztály "romboló munkát végzett...terrorisztikus 
módon lépett fel". E helyzet kialakulását a VKM is elősegítette. Mint a tudo
mányegyetemek 1949/50. tanévi munkájáról szóló minisztériumi jelentés hang
súlyozta: "egyetemeinken is biztosítottuk a munkásosztály államának, a prole
tárdiktatúra megszilárdításának és továbbfejlesztésének szerveit a tanulmányi 
osztályok fölállításával". Egy másik -1950. november 2-i - minisztériumi feljegy
zés szerint: "a tanulmányi és személyzeti osztályok magukat igen gyakran a rek
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tor, illetve dékán felettesének tekintették. Alátámasztottuk nem kis mértékben 
ezt a magatartást mi is azzal, hogy a tanulmányi és személyzeti osztályokat a mi
nisztérium kihelyezett szerveinek tekintettük". (Ladányi Andor: Felsőoktatási 
politika 1949-1958. Bp., 1986.67-68. o.)

Az egyetemek irányításának rendezését az illetékes pártszervek már 1949 őszén szük
ségesnek tartották, és az egyetemek szervezeti átépítése során az egyszemélyi felelős ve
zetés elvének érvényesítését kívánták biztosítani. Több javaslat kidolgozása után az MT 
1950. november 23-i rendeletében szabályozta az egyetemek szervezetét. E rendelet sze
rint: "Az elavult, feudális jellegű egyetemi szervezeti formát hatálytalanító új szerveze
ti szabályzat az egyszemélyes felelős vezetés elvén alapszik", a rektorokat a miniszter- 
tanács, a dékánt a miniszter nevezi ki egy évre (a kinevezésre az egyetemi, ill. a kari ta
nács tesz javaslatot), az egyetemi és a kari tanács a rektor, ill. a dékán "tanácsadó tes
tületé". A rendelet értelmében a gazdasági hivatal az egyetem szerves részét alkotta, a 
tanulmányi osztály pedig a dékáni hivatal szervezetébe tartozott. E rendelet - a koráb
bi prorektori és prodékáni intézmény helyett - rektorhelyettesek és dékánhelyettesek 
kinevezéséről rendelkezett, a kurátor szerepéről azonban nem tett említést (az előző 
években ugyanis egyes egyetemeken bevezették a kurátori funkciót, a kurátor a Köz
gazdaságtudományi Egyetem létesítéséről szóló törvény szerint "vezeti az Egyetem köz- 
igazgatását és irányítja a rektorral egyetértésben az Egyetem tanulmányi ügyeit").

Talán nem érdektelen e rendelet előzményeinek rövid ismertetése. Az 1949 ok
tóberében készült tervezetben az egyetemi és a kari tanácsok még döntési jogkör
rel rendelkeztek volna, majd az 1950. augusztusi javaslatban e tanácsok már csak 
"tanácskozó" testületként szerepeltek, amelyek állásfoglalása csak a rektor, ill. dé
kán "jóváhagyása után lesz határozattá". E javaslat szerint ugyanakkor a rektor, 
a rektorhelyettesek és a dékánok választás és miniszteri megerősítése alapján ke
rülnek funkciójukba. Az Agitációs és Propaganda Bizottság 1950. augusztus 
15-i ülésén azonban ezzel nem értett egyet. E bizottság úgy ítélte meg, hogy a ja
vaslat lényege kettős: "Egyrészt az egyszemélyes vezetés felé menni, másrészt 
fenntartani az egyetemen az autonómiát. Az egyszemélyes vezetés alkalmazása 
az egyetemen - ami feltétlenül helyes - csak akkor lehetséges, ha az autonómiát 
megszüntetjük." (Pl Arch.276.f. 86/54.ő.e.) Az Agit.Prop.Bizottság a javaslat en
nek megfelelő átdolgozására kötelezte a VKM-et, és így a rendeletben már nem 
szerepelt az egyetemi, ül. a kari tanács határozata, valamint az egyetemi vezetők 
megválasztása....

E rendelet azonban a következő években még nem eredményezte az egyszemélyi fele
lős vezetés tényleges megvalósulását az egyetemeken. A személyzeti és a tanulmányi 
osztályok szerepe - a rektori, dékáni vezetés rovására - még jóidéig igen jelentős volt. 
Továbbra is meglehetősen általános volt az a gyakorlat, hogy a személyzeti és a tanul
mányi osztályok közvetlen kapcsolatot tartottak fenn a minisztériummal (igaz, az 1950. 
évi rendelet lehetővé tette, hogy a VKM a tanulmányi osztály ügykörével kapcsolatban, 
a dékán egyidejű tájékoztatásával közvetlen utasításokat adjon a tanulmányi osztály
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vezetőjének). A pártállami struktúrából következően az egyetemi-kari pártbizottságok, 
ill. pártszervezetek is gyakran korlátozták az egyetemi állami vezetés hatáskörét.
Az 1953-1956 közötti változások, politikai fordulatok a felsőoktatás irányításában és 
jogi szabályozásában is több tekintetben megmutatkoztak. Az 1953. júniusi határozat 
után, az "új szakaszában a minisztériumi irányítás túlzott centralizáltsága csökkenté
sének, a felsőoktatási intézmények önállósága növelésének kérdései is felvetődtek.

Az 1954/55. tanév fő feladatáról szóló miniszteri utasítás szerint "ki kell dolgoz
ni azokat az általános szervezeti kérdéseket, amelyek rendezik a minisztérium és 
az egyetemek kapcsolatát és magasabb színvonalra emelik az egyetemi vezetést... 
Növekvő feladataink megkívánják, hogy ...fokozott önállóságot biztosítsunk az 
egyetemi vezetők számára. Ennek érdekében a minisztériumban felszámoljuk a 
feladatok túlzott központosítását, és fokozzuk az egyetemek vezetőinek önállósá
gát az irányító munkában, hatáskörük kiszélesítésével, az egyetemi felelős veze
tés elvének az eddiginél messzebbmenő érvényesítésével." (Oktatásügyi Közlöny, 
1954.214. o.)

Ennek érdekében néhány intézkedésre sor is került, így a beruházások lebonyolításának 
egyetemi hatáskörbe utalására, valamint az Oktatásügyi Minisztériumhoz tartozó fel
sőoktatási intézmények vezetői kinevezési jogkörének megállapítására. (Rektori hatás
körbe tartozott a marxizmus-leninizmus tanszékek adjunktusait kivéve az adjunktusok 
és a tanársegédek, a vezető lektor és a testnevelési tanszék vezetőjét kivéve a nyelv
tanárok és a testnevelő tanárok, a könyvtárigazgatót és helyettesét kivéve a könyvtári 
munkatársak, továbbá a gazdasági vezető és a személyzeti osztály vezetője kivételével 
az egyetemi igazgatási, tanulmányi és gazdasági apparátus dolgozóinak kinevezése.) Az 
OM megkezdte a felsőoktatási intézmények szervezetének és működési rendjének át
fogó szabályozására irányuló munkálatokat is, az 1955. márciusi újabb politikai fordu
lat azonban az eredeti célkitűzések megvalósítását nagymértékben korlátozta.
így az 1956 februárjában kiadott rendelkezések - a felsőoktatási intézmények szervezeti 
kérdéseiről szóló 1956. évi 4. sz. tvr., valamint a felsőoktatási intézmények MT-határo- 
zattal jóváhagyott szervezeti és működési típusszabályzata - a korábbiaknál átfogóbban 
és részletesebben szabályozták az egyetemek és főiskolák szervezetét, működését, a fel 
sőoktatási intézmények önállóságát azonban csak kismértékben növelték.

E tvr. rendezte a kormányzati hatásköröket: az egyetemek és karok alapítása, ill. 
mgszüntetése az Elnöki Tanács, tanszékek szervezése - az ОТ és az MTA meg 
hallgatásával, a PüM-mel egyetértésben - a minisztérium, szak létesítése az MT 
hatáskörébe tartozott. (Ez utóbbit azonban egy néhány hónappal későbbi MT-ha- 
tározat az illetékes miniszter hatáskörébe utalta.) Ami a kinevezési jogköröket il
leti: az egyetemi tanárok, a rektorok és a főiskolai igazgatók kinevezése az MT, a 
dékánok, a főiskolai tanárok és a tanszékvezetők kinevezése a felügyeletet gya
korló miniszter jogkörébe tartozott, míg a többi oktató és dolgozó kinevezését az 
OM szabályozza.
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A típusszabályzat szerint a rektort és a dékánokat az egyetemi, ill. a kari tanács 
meghallgatásával, a rektorhelyetteseket és a dékánhelyetteseket pedig a rektor, 
ill. a dékán meghallgatásával határozatlan időre nevezik ki, az egyetemi és a kari 
tanács tanácsadó testület (szerepük némi növelését csak az jelentette, hogy a mi
niszteri hatáskörbe tartozó kinevezések ügyében titkos szavazással nyilvánítanak 
véleményt, és ha ez eltér a rektor, ill. a dékán állásfoglalásától, azt utóbbi köteles 
a miniszter tudomására hozni). A típusszabályzat meghatározta a rektori (igaz
gatói) hivatal szervezetét, a tanszékek feladatait, az oktatók egyes kategóriáit (az 
adjunktusi és tanársegédi állásoknak is pályázati úton való betöltését előírva), va
lamint az oktatómunka egyes kérdéseit. (Az utóbbiakkal kapcsolatban is volt ki
sebb módosulás a korábbi gyakorlattal szemben: a tantervi alapelveket a minisz
térium állapítja meg, majd a tanterveket az intézmény készíti el, és a felügyele
tet gyakorló miniszter hagyja jóvá; de ez nem valósult meg, mert továbbra is fenn
maradtak a "központi" tantervek.)

A gyakorlatban azonban voltak bizonyos változások a felsőoktatás irányításában. A 
pártirányítás kissé "lazábbá" vált (az Agit.Prop.Bizottság 1953 júniusa után nem műkö
dött, a Köznevelési Bizottság pedig már korábban megszűnt), több főiskola megszünte
tésével, ill. tárcafelügycletének az OM-nek való átadásával csökkent a felsőoktatási in
tézmények állami irányításának széttagoltsága, az OM súlya, szerepe növekedett, mun
kája szervezettebbé vált, és az egyetemek többségében erősödött a rektori vezetés is. A 
felsőoktatási politika változásaival összefüggésben az oktató és a tudományos munka 
szabályozása egyes esetekben módosult. Az előadások tematikáinak - lényegében for
málisnak bizonyult - elkészítése és jóváhagyása gyakorlatilag megszűnt, és bár a beve
zetett programok és az előadások viszonyát a vonatkozó rendelkezések nem tisztázták 
egyértelműen, az előadások anyaga előírásának merevsége valamelyest mérséklődött. 
Az 1953. évi 20. sz. tvr. az aspiránsképzést az egyetemek feladatává tette azon aspirán
sok esetében, akiknek aspiránsvezetője az egyetem tanára volt (az aspiránsok felvétele, 
a kandidátusi disszertáció témájának jóváhagyása és a védés lebonyolítása azonban to
vábbra is a TMB hatáskörében maradt). Az MTA és az OM közötti vitát követően "a tu
dományos kutatás legfelsőbb irányítása" tárgyában kiadott MT-határozat az OM-nek, 
valamint az EüM-nek és az FM-nek nagyobb hatáskört biztosított a felügyeletük alá tar
tozó egyetemeken folyó tudományos kutatómunka irányításában. Hangsúlyozni szeret
ném azonban, hogy mindezek lényegi változást nem eredményeztek a felsőoktatás irá
nyítási rendszerében.

Az 1954 nyarától kezdve szélesen kibontakozó restrikciós intézkedések a jogi szabályo
zásban is tükröződtek; a költségvetési "megtakarításokra" vonatkozó egyedi rendelke
zéseken kívül a szakosítási kérdések rendezése - a túlzott szakosítás csökkentésére irá
nyuló racionális törekvések mellett - jelentős mértékben a restrikciós politika céljait 
szolgálták, és az oktatói létszámnorma bevezetésére vonatkozó 1952. évi rendelkezés 
módosítása is egyértelműen az oktatói létszámcsökkentés eszköze volt. Az 1953-1956 
közötti politikai fordulatok különösen a káderpolitikára vonatkozó rendelkezésekben, 
a felvételi előírásokban és az ösztöndíjrendszer változásaiban mutatkoztak meg.
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1956 tavaszától, az SZKP XX. Kongresszusa után a hazai politikai életben történt el
mozdulások hatására, a növekvő politikai aktivitás légkörében a felsőoktatási politiká 
ban, a felsőoktatás irányításában megvalósítandó változtatásokra irányuló törekvések 
a korábbi évekhez képest erőteljesebben jelentkeztek. A javaslatok, tervek között sze 
repelt a tanulmányi kötöttségek enyhítése, az egyetemek nagyobb szerepének biztosí
tása a tudományos utánpótlás képzésében és a tudományos minősítésben, az egyetemi 
doktorátus visszaállítása, a felvételi rendszer módosítása és az egyetemek önállóságá
nak növelése.
Ezek megvalósítása során egyes kérdésekben politikai döntés született, ill. konkrét in 
tézkedések is történtek, így a tanulmányi kötöttségek bizonyos mérvű és kísérleti jellé 
gű mérséklése egyes bölcsészkar! szakokon, párthatározat az egyetemi doktori cím 
visszaállításáról (előbb az orvosok és a jogászok esetében, majd valamennyi karra kiter
jedően, a jogászok doktori címe körüli viták miatt azonban ennek jogszabályi rendezé
se késedelmet szenvedett). A felsőoktatás irányításának decentralizálása, az egyetemek 
önállóságának növelése érdekében egyes - kisebb jelentőségű - minisztériumi hatáskö
rök "leadására", a felsőoktatási intézmények vezetői kinevezési jogkörének kismérvű 
kiterjesztésére került sor. Más kérdésekben (az egyetemi felvételek szabályozása, a tu
dományos minősítés decentralizálása az erre alkalmas egyetemekre, Felsőoktatási Ta
nács létesítése stb.) folyamatban volt a megfelelő intézkedések kimunkálása.
1956 októberében az egyetemi ifjúság mind türelmetlenebbül követelte a felsőoktatás 
területén szükséges változtatások gyorsabb megvalósítását. Az OM a forrongó egyete 
mi hangulat hatására október 17-én a hallgatók megnyugtatása, a jogos követelések tel
jesítése érdekében javaslatot készített "a felsőoktatás néhány alapvető kérdésének ren
dezésére", amelyet az MDP Politikai Bizottságának tagjai másnap "röpszavazással" el
fogadtak, és ennek megfelelően az oktatásügyi miniszter október 19-én rendkívüli rek
tori értekezleten ismertette a közeljövőben megvalósítandó intézkedéseket: a Felsőok
tatási Tanács megalakítását, az egyetemek önállóságának növelését az oktatás tartalmi 
szabályozásában, a tanulmányi kötöttségek enyhítését stb. A fenti intézkedések beje
lentése azonban már nem befolyásolhatta az események menetét: a következő napok
ban az egyetemeken egyre inkább a politikai követelések kerültek előtérbe, és a felső 
oktatási vonatkozású követelések (az egyetemi autonómia visszaállítása, a felvételi vizs
ga eltörlése stb.) is túlmentek a korábbiakon.
Október 23-a után a felsőoktatási intézmények többségében az irányítást a forradalmi 
bizottságok vették át. Működésük jellege meglehetősen eltérő volt, egyesek elsősorban 
a nyugalom fenntartására törekedtek, mások viszont szervezeti és személyi kérdések 
ben is döntési jogkört gyakoroltak. A felsőoktatást érintő egyetemi állásfoglalások, kö
vetelések középpontjában az egyetemi autonómia, a tanítás és a tanulás szabadságának 
biztosítása, a felvételi vizsga eltörlése és a tudományos fokozatok odaítélése jogának az 
egyetemek hatáskörébe utalása álltak.
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2. "Rekonszolidádó" és változások
1956. november 4-e után a felsőoktatási politika kettős feladat elvégzésére törekedett: 
egyrészt a "rend" helyreállítására, a konszolidáció megvalósítására, másrészt az 1948- 
1956-os időszak számos problémájának, torzulásának kiküszöbölésével az 1956-ban 
megkezdett, ill. előkészített reformok végrehajtására. A politikai viszonyok változásai 
mind a rend helyreállításának módját, a konszolidáció menetét, mind a reformok meg
valósítását nagymértékben meghatározták.
1956 november-decemberében a helyzet normalizálása, az oktatás folytatásához szük
séges feltételek megteremtése állt előtérben, ugyanakkor mind az OM, mind az egyete
mek az 1956 nyarán-koraőszén tervezett változtatások, reformok, sőt részben az októ
beri követelések valóra váltására törekedtek.

A november 30-i rektori értekezleten - amelyen az akkor még működő forra
dalmi bizottságok elnökei is részt vettek - az oktatásügyi kormánybiztos referá
tumában az egyetemi autonómia megvalósításának, a tanszabadság biztosí
tásának, a fenntartandó felvételi vizsgák nyilvános versenyvizsga jelleggel való le
bonyolításának, a tudományos címek odaítélésében az egyetemek nagyobb szere
pének, valamint a Felsőoktatási Tanács létrehozásának szükségességét hangsú
lyozta.

A következő hetekben az OM több intézkedést tett a megelőző évek egyes hibáinak, tor
zulásainak kiküszöbölése, a tervezett változtatások megvalósítása érdekében. Az egye
temi doktorátus megszüntetésére vonatkozó 1951. évi 26. sz. tvr. rendelkezéseinek az 
1956. évi 26. sz. tvr-rel történt hatálytalanítását követően az OM az egyetemeknek vé
leményezésre megküldte a doktori cím bevezetésére vonatkozó utasítás tervezetét. 
Ugyancsak megvitatásra küldte ki december 14-én az egyetemekről szóló, Világhy Mik
lós által kidolgozott törvényjavaslatot. December 15-én az OM hatályon kívül helyezte 
a káderfejlesztési tervek készítésére vonatkozó 1955. évi utasítást, 18-án pedig rendel
kezést adott ki az egyetemek vezetőinek újraválasztásáról. A művelődéspolitika - és ezen 
belül a felsőoktatási politika - fő kérdéseit foglalta össze és új vonásait tükrözte "A ma
gyar művelődés fejlesztéséről" c., a készülő kormányprogram számára összeállított, 
1956. december 15-i keltezésű tervezet.

E tervezet szerint a kormány a magyar művelődésügy irányítására az egyes szak
területek "legkiválóbb képviselőiből alakult, a kormányzat rendszerébe szervesen 
beépült demokratikus testületeket" kíván létesíteni, ami "az államkormányzati 
szervek gyökeres demokratikus átalakítását jelenti, a bürokratikus ügyintézés és 
a szakértelem nélküli illetéktelen beavatkozás kiküszöbölését". A tudósok, írók és 
művészek értékelésében "elsősorban nem a világnézeti szempontok á döntőek, ha
nem a képesség, a szaktudás". A felsőoktatással kapcsolatban e tervezet - többek 
között - az autonómia megvalósítását, az egyetemi oktatás reformjának végrehaj
tását tartalmazta. (PI Arch. 288.f. 5/9.ő.e.) Az 1957. január eleji kormánynyilat
kozat a művelődéspolitika általános feladataival kapcsolatban lényegében a fen
ti elveket ismételte meg, a felsőoktatást érintő feladatok között szükségesnek tar
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tóttá "az egyetemek és a felsőoktatási intézmények reformjáról" törvényjavaslat 
készítését - az egyetemi autonómiáról azonban nem tett említést.

1957 első hónapjaitól kezdve azonban a fő vonásaiban változatlan formában helyreál
lított hatalmi struktúra megszilárdulásával a felsőoktatási politikában, a felsőoktatás 
irányításában is több tekintetben változások következtek be. Ismét kialakultak a párt- 
irányítás szervezeti keretei, a felsőoktatás területén is adminisztratív intézkedéseket fo
ganatosítottak, és a politikai intézményrendszerhez, valamint annak ideológiai alapja
ihoz közvetlenül kapcsolódó kérdésekben (az irányítás jellege, a felvételi rendszer stb.) 
lényeges változtatásokra, érdemleges reformokra már nem kerülhetett sor. A felsőok
tatás más, a politikai intézményrendszerhez kevésbé kötődő kérdéseit illetően azonban 
1957-1959 között néhány pozitív intézkedés történt, egyes területeken fontos reformo
kat valósítottak meg. Mindezt kissé részletesebben is át kell tekintenünk.
1956 november-decemberében pártirányítás gyakorlatilag nem volt. A pártközpont tu
dományos és kulturális ügyekkel foglalkozó osztálya csak december végén szerveződött 
újjá, az osztály mellett néhány hónapig működő Értelmiségi Bizottság eleinte inkább 
koordináló és konzultatív funkciót látott el, és az MSZMP ideiglenes vezető testületéi 
sem foglalkoztak 1957 tavaszáig a felsőoktatás kérdéseivel.

Megjegyzendő, hogy a pártirányítással kapcsolatban az MSZMP Ideiglenes Köz
ponti Bizottsága 1956. december 5-i határozatában általánosságban még azt 
hangsúlyozta, hogy az MSZMP "határozottan szakítani akar azzal a régi, káros 
gyakorlattal, amely eddig a pártnak az állami szervekhez való viszonyát jellemez 
te. A párt politikai és ideológiai vezető szerepét az állami szervek tevékenységé- 
ben...nem utasításokkal, nem kötelezőként kimondott határozatokkal biztosítja, 
hanem a célok és feladatok helyes meghatározásával, a dolgozó nép és az ország 
felemelkedését szolgáló javaslatokkal". (A Magyar Szocialista Munkáspárt hatá
rozatai és dokumentumai. 1956-1962. Második, bővített kiadás. Bp., 1973.20-21. 
o.)

1957 áprilisától-májusától azonban a pártirányítás régi formái lényegében helyreálltak 
(bár a munkastílusban mutatkoztak változások), 1960-tól ismét működött az 
Agit.Prop.Bizottság, a felsőoktatási politika fő kérdéseiben azonban elsősorban a Poli
tikai Bizottság (és egy ideig még a Titkárság) döntött.
A politikai változások kifejeződtek a felsőoktatás állanu irányításának alakulásában is. 
1957 első hónapjaiban az OM (majd az MM) még továbbra is a felsőoktatás irányítá
sával kapcsolatos kérdések törvényes rendezésere törekedett. 1956 december közepén 
- mint említettem - az egyetemeknek megvitatásra kiküldte a Világhy-féle törvény ja 
vaslatot.
E törvényjavaslat 1 .§.-ában leszögezte, hogy az egyetem önkormányzat alatt működik , 
az önkormányzatból folyó jogokat az egyetemi hatóságok gyakorolják, ugyanakkor az 
egyetem "mint állami intézmény, állami felügyelet alatt áll . Az önkormányzat körében 
az egyetem:
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"a/ maga állapítja meg az előadásra kerülő tárgyakat és a tananyagot, 
b/ önállóan határozza meg saját szervezetét, 
с/ vezetőit maga választja,
d/ közreműködik az egyetemi tanárok és intézeti tanárok kinevezésében, a többi 

oktatót, igazgatási és egyéb személyzetét pedig maga alkalmazza, 
eZ fegyelmi jogkört gyakorol minden oktatója és más dolgozója felett, 
fZ felveszi és elbocsájtja a hallgatókat, megállapítja tanulmányi és vizsgarendjü

ket, fegyelmi szabályaikat, elbírálja fegyelmi ügyeiket, 
gZ tudományos címeket és fokozatokat adományoz, 
hZ önállóan gazdálkodik a rendelkezésére bocsátott állami eszközökkel".
A törvényjavaslat értelmében a kulturális ügyek minisztere hatáskörébe tartozik 
a tanulmányi időnek és azoknak a tárgyaknak a meghatározása, "amelyekből 
eredményesen letett vizsga alapján az egyetem állami érvényű oklevelet adhat", 
az egyetem oktató, nevelő és tudományos munkájának figyelemmel kísérése, az 
egyetem szervezetének jóváhagyása, az egyetem vezetőinek megerősítése, az in
tézeti tanárok kinevezése és javaslattétel az egyetemi tanárok kinevezésére, az 
ösztöndíjszabályzat meghatározása, a tudományos munka pályadíjakkal és kül
földi ösztöndíjakkal való serkentése, valamint az állami költségvetés alapján az 
egyetem költségvetésének megállapítása és végrehajtásának ellenőrzése. A tör
vényjavaslat deklarálta az egyetemi tanítás és tanulás szabadságának elvét. "Min
den egyetemi tanárnak és az egyetemen előadásra jogosított más személynek jo
gában áll az előadott tudományszak körében tudományos meggyőződését a bün
tető törvények korlátái között szabadon hirdetni", és az egyetem minden hallga
tója "szabadon dönti el, hogy melyik tantárgyat és melyik tanártól, előadótól kí
vánja hallgatni", hozzátéve azt, hogy a tanulmányi és a vizsgarend határozza meg 
az egyes vizsgákra bocsátáshoz szükséges tárgyak hallgatását. A törvényjavaslat 
alapvetően az 1948 előtti gyakorlatnak megfelelően állapította meg az egyetem 
szervezetét, meghatározta az oktatói állások betöltésének módját (az egyetemi ta
nácsnak felülvizsgálati jogot biztosítva) és a hallgatók felvételének általános sza
bályait (az egyetemre felvehető hallgatók számának megállapítását egyetemi ha
táskörbe utalva és a felvételi vizsga fenntartásával), továbbá a tudományos címe
ket és fokozatokat (a magántanári értekezés elkészítésének előmozdítása céljá
ból az aspiránsképzés fenntartásával, a már kandidátusi fokozattal rendelkezők 
részére a magántanári, a tudományok doktora fokozattal rendelkezők részére pe
dig az egyetemi tanári cím automatikus megadásával). A törvényjavaslatra lásd: 
ÚMKL XIX-1-4-85/1956.

A törvényjavaslat egyetemi megvitatása során több egyetem új tervezetet készített, 
majd a minisztériumban folytatódott a törvényelőkészítés munkája, 1957 márciusától 
már a recentralizációs tendenciákat is tükrözve. Az 1957 júniusában elkészült törvény- 
tervezet miniszteri hatáskörbe utalta a tantervek jóváhagyását és a felvételi keretszá
mok megállapítását, a tanítási szabadság érvényesítését pedig korlátozta "a szocializ
mus építése követelményeinek megfelelően" szövegrész beillesztésével, fő vonásaiban
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azonban még így is lényegesen növelte a korábbi időszakokhoz képest az egyetem önál
lóságát. A törvénytervezetben szerepelt az MM tanácsadó szerveként a Felsőoktatási 
Tanács létrehozása is. A törvénytervezet tárca véleményezése során - elsősorban az FM 
részéről - aggályok, ellenvélemények merültek fel (az FM az egyetemek akkori politikai 
helyzetére tekintettel nem tartotta megvalósíthatónak sem az egyetemi testületi szer
vek szerepének, sem az egyetemi vezetők kinevezési jogkörének a növelését), és emiatt 
a törvénytervezetet nem terjesztették a kormány elé.
1957 őszétől az egyetemi törvény kérdése, a további kodifikációs munka során pedig az 
egyetemek önállóságának növelése fokozatosan háttérbe szorult, majd 1959 elején e 
kérdés - a felsőoktatási reformmunkálatok megkezdésével is összefüggésben - lekerült 
a napirendről.
E folyamattal párhuzamosan 1957 tavaszától erősödött a felsőoktatás irányításának 
centralizált jellege. Ezt tükrözte a marxizmus-leninizmus tanszéki adjunktusi és tanár
segédi állások betöltésének miniszteri hatáskörbe vonása, az egyetemi tanárok és do
censek áthelyezésének lehetővé tétele, valamint különösen az FM több rendelkezése.

Az FM az agrárfelsőoktatási intézmények igazgatási apparátusa vezetőinek kine
vezését hatáskörébe vonta, a fegyelmi eljárás lefolytatását az általa kijelölt bi
zottságokra bízta, és 1957 október végéig nem engedélyezte az Agrártudományi 
Egyetem testületi szerveinek működését. (Mint a Debreceni Mezőgazdasági Aka
démia jelentése megállapította, az FM vezetési módszereiben "ismét hajlik a köz
ponti diktatórikus intézkedésekre".)

A politikai irányvonal "keményedése" mutatkozott meg az egyetemi és főiskolai felvé
telek szabályozásában (a származás szerinti kategorizálás fenntartásában és a felveen
dő munkás-paraszt származású hallgatók arányának előírásában), a fontos és bizalmas 
munkakörök betöltéséről szóló 1957. évi 66. sz. tvr. kiadásában (amelynek hatálya az 
egyetemi és főiskolai tanárokra, docensekre stb. is kiterjedt), e munkaköröknek az MT 
Személyügyi Titkársága előzetes hozzájárulása alapján történő betöltésében, az új ösz
töndíj- és tandíjszabályzatban (amelynek deklarált célja volt "elsősorban az osztály
szempontból arra legérdemesebb" fiatalok továbbtanulásának biztosítása).

Említést érdemel azonban, hogy a centralizált irányítás fenntartása mellett az 
MM munkastílusában 1958-tól bizonyos változások is tapasztalhatók voltak: ki
terjedt és rendszeresebbé vált a minisztériumi szakbizottságok munkája, és az 
MM az egyes feladatokat rendszeresen megvitatta a megfelelő szakterületek kép
viselőivel; általában a minisztérium munkájában a szakmai racionalitás a koráb
biaknál nagyobb mértékben érvényesült.

A felsőoktatás tárcairányítása 1956 után lényegében változatlan maradt, az MM hatás
köréről 1957-ben MT-határozat rendelkezett. Ennek értelmében az MM - a felügyele
te alá tartozó egyetemek és főiskolák irányítása mellett - társfelügyeletet gyakorol a más 
minisztériumok felügyelete alá tartozó felsőoktatási intézményeket illetően, és szabá
lyozza az általános felsőoktatási kérdéseket.
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A felsőoktatás irányítását is érintette a Tudományos és Felsőoktatási Tanács 1957-ben 
történt létrehozása. E testületet a kormány a tudományos kutatás egységes elvi irányí
tására, a tudományos kutatás és a felsőoktatás összehangolására, valamint a termelés
sel való szorosabb kapcsolat kiépítésére létesítette, a későbbiekben azonban TFT, ill. an
nak elnöksége rendszeresen megvitatta a felsőoktatás más fontos kérdéseit is.
1956 után ugyanakkor - mint arról már említés történt - a hatalmi struktúrával közvet
lenül nem összefüggő kérdésekben lehetőség nyílt változtatásokra, egyes területeken re
formok megvalósítására. Ezek közül - témánk keretei között maradva - megemlítendő 
a bölcsészettudományi és a természettudományi karokon a korábbi tanulmányi kötött
ségek bizonyos mérvű oldása (a bölcsészkarokon pl. az új tantervek csak a szigorlatok 
és az államvizsga követelményeit határozták meg, valamint azt, hogy az egyes tárgya
kat a szigorlatok előtt hány féléven át kell hallgatni). Az 1957. évi 46. sz. tvr. megszün
tette a kötelező szakmai gyakorlatra vonatkozó korábbi rendelkezéseket, és az ezzel kap
csolatos munkaügyi miniszteri rendelet értelmében a végző hallgatók a munkavállalás 
általános szabályai szerint helyezkedhetnek el, az állások pályázati úton történő betöl
tésére való áttérés fokozatos megvalósításával.

Az elhelyezkedés rendje azonban a tervgazdaság rendszerének megfelelően tör
tént: a Gazdasági Bizottság évenként meghatározta az egyes minisztériumok fel
ügyelete alá tartozó területeken foglalkoztatható végző hallgatók létszámát, e ke
reteken belül azután az egyes minisztériumok állapították meg azt, hogy az egyes 
vállalatok, intézmények hány végző hallgatót alkalmazhatnak, és a vállalatok stb. 
ennek alapján hirdették meg számukra az állásokat.

Előrehaladás történt 1956 után az egyetemeknek a tudományos utánpótlás képzésében 
játszott szerepének növelése terén. Az egyetemi doktori cím visszaállítása valamelyest 
erősítette az egyetemek tudományos súlyát, és ösztönzően hatott a fiatal szakemberek 
tudományos fejlődésére. Az egyetemi doktorátus visszaállítása azonban nem volt prob
lémamentes, egyrészt egyes képzési ágakban a doktori cím "automatikus" - külön dok
tori cselekmények nélkül történő - elnyerése, másrészt pedig az egyetemi doktorátus és 
a tudományos fokozatok viszonyának tisztázatlansága miatt. (Ez utóbbi kérdésről több 
mint két évig tartó vita volt, amelynek során sikerült ugyan az egyetemi doktorátus fenn
maradását biztosítani, a tudományos minősítés rendszerébe való szerves beillesztésére 
azonban nem kerülhetett sor.) Az egyetem tudományos utánpótlást nevelő funkciójá
nak további erősítését célozta az 1958. évi 29. sz. tvr. alapján az aspiránsképzés decent
ralizálása: egyes, a megkívánt feltételeknek megfelelő karok megkapták - a tudományos 
fokozat odaítélését kivéve - az aspiránsképzés összes feladatát.
1960 végén megkezdődtek - elsősorban az oktatási reform végrehajtásának, az iskola- 
rendszerben történő változások jogi kereteinek megteremtése érdekében - az oktatási 
törvény kodifikációs munkálatai. Ennek eredményeként az Országgyűlés 1961. október 
11-én fogadta el a Magyar Népköztársaság oktatási rendszeréről szóló - kerettörvény 
jellegű - 1961. évi Ш. törvényt, míg a felsőoktatás kérdéseinek részletesebb szabályozá
sára az 1962. évi 22. sz. tvr. és a 35/1962. sz. kormányrendelet keretében került sor.
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Az 1961. évi III. törvény meghatározta a felsőoktatási intézmények típusait, a felsőok
tatás rendszerébe illesztve az egyetemek, az egyetemi jellegű főiskolák és a főiskolák 
mellett az elmúlt években megszervezett felsőfokú intézeteket és a reform megvalósítá
sa során kialakuló felsőfokú technikumokat is (ugyanakkor megszüntette az akadémi
ák intézménytípusát). E törvény értelmében egyetemet, egyetemi jellegű főiskolát és fő
iskolát az Elnöki Tanács létesíthet és szüntethet meg, egyetemi kar, felsőfokú techni
kum és intézet létesítése vagy megszüntetése a minisztertanács hatáskörébe tartozik, a 
szakok létesítésének módját az MT szabályozza. A törvény a felsőfokú végzettségű szak
emberek "szakágazati" továbbképzését az egyetemek és főiskolák, valamint az e célra 
szervezett intézetek" feladatává tette. A felsőfokú oktatásnak a gyakorlattal, a termelő 
munkával való kapcsolata erősítése érdekében - ami az oktatási reform egyik deklarált 
célkitűzése volt - a törvény rendelkezett a felvételek során a középiskola elvégzése után 
legalább egy évig gyakorlati munkát végzettek előnyben részesítéséről, a szakmunkás 
képesítéssel rendelkező jelentkezőknek a felsőfokú technikumokba való felvételéről, a 
tanulmányi idő alatt folytatandó és az üzemi szakmai gyakorlatokról (ugyanakkor a tör
vényből kimaradt a végzés utáni kötelező szakmai gyakorlat tervezett visszaállítása). Az 
oktatás irányításának kérdését az 1961. évi III. törvény csak teljesen általános jelleggel 
fogalmazta meg: "Az oktatás-nevelés elvi, politikai, pedagógiai, módszertani és szakmai 
egységességét a művelődésügyi miniszter és az egyes oktatási intézmények szerint ille
tékes miniszterek együttesen biztosítják."

A törvény előkészítése során egyébként az oktatás egységes irányítása, a felsőok
tatás tekintetében pedig elsősorban a létesítendő felsőfokú technikumok szerve
zeti hovatartozása volt a fő vitás probléma, az MM-nek ezekkel kapcsolatos - az 
oktatási reform irányelveivel és a vonatkozó párthatározattal is megegyező - ál
láspontját azonban a szaktárcákkal szemben nem sikerült érvényesítenie.

Az 1962. évi 22. sz. tvr. meghatározta a felsőoktatási intézmények belső szervezetét és ve
zetői megbízatásának rendjét. Az utóbbi megegyezett az 1956. évi szabályozással, azzal 
az eltéréssel, hogy a "kinevezés" "megbízásira módosult, amely az egyetemek, az egye
temi jellegű főiskolák és a főiskolák vezetőinek és helyetteseinek esetében határozott 
időre - három évre - szólt (lehetővé téve azonban a megbízás meghosszabbítását). Az 
egyetemi és kari tanácsok továbbra is "véleményező és javaslattevő" testületek voltak. 
Lényegében nem változtak a kinevezési hatáskörök sem (csak a személyzeti és az admi
nisztratív vezető, valamint a marxizmus-leninizmus tanszéki adjunktusok kinevezése 
került intézményi hatáskörbe, egy 1965. évi MM-utasítás azonban a marxizmus-leni
nizmus tanszéki oktatók első kinevezéséhez vagy munkaviszonyuk megszüntetéséhez a 
minisztérium előzetes hozzájárulását írta elő). A tvr. kimondta azt is, hogy a felsőokta
tási intézményekben "a jóváhagyott tantervek és programok alapján kell oktatni". Az 
egyetlen lényeges változást az jelentette, hogy a tvr. lehetőséget adott egyetemi tanári 
és docensi cím adományozására, továbbá tiszteletbeli doktorrá avatásra.
A felsőoktatási intézmények egyes kérdéseiről szóló 35/1962. sz. kormányrendelet szabá
lyozta a felügyeletet gyakorló miniszterek és a művelődésügyi miniszter hatáskörét. Az 
utóbbi az oktató-nevelőmunka általános elveinek, módszereinek kialakítására és a mar
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xizmus-leninizmus oktatás irányítására, valamint a felsőoktatás általános kérdéseinek 
(szervezeti és működési rend, vizsgarendszer, ösztöndíjrendszer, felvételi eljárás, okta
tói munkakörök betöltése stb.) "a felügyeletet gyakorló miniszterrel egyetértésben" va
ló szabályozására terjedt ki. A felsőfokú technikumokat illetően e rendelet, valamint a 
felsőfokú technikumokról szóló 12/1962. sz. kormányrendelet a művelődésügyi minisz
ternek nagyobb jogkört biztosított. A szakok létesítése, ill. megszüntetése - a pénzügy- 
miniszterrel, az ОТ elnökével, az MTA elnökével és a TFT elnökével egyetértésben - a 
felügyeletet gyakorló miniszter hatáskörébe tartozott, ugyancsak a tanszékek - a pénz
ügyminiszterrel egyetértésben és az MTA elnökének meghallgatásával történő - szerve
zése is.
Az egyetemek és az egyetemi jellegű főiskolák szervezetének és működésének általános sza
bályzata tárgyában kiadott 1965. évi MM-utasítás az 1956. évi típusszabályzathoz ké
pest csak kevés változtatást tartalmazott. Az egyetemi és a kari tanácsot e jogszabály is 
"véleményező és javaslattevő" testületi szervnek minősítette, amely állásfoglalását, ill. 
javaslatát "határozat formájában nyilvánítja ki", e határozat azonban "a rektort nem 
köti". E szabályozás új vonása volt egyrészt a kari tanács összetételének módosítása (tag
jai egy részének választása), másrészt pedig a rokon tanszékeket tömörítő tanszékcso
portok szervezése (amelyek feladata "az érintett tanszékeken folyó oktató-nevelő, vala
mint tudományos kutatómunka összehangolása").
A fentiekből kitűnően tehát a felsőoktatás irányításának jellege a 60-as évek első 
felében lényegében nem változott, az MSZMP politikájának megújulási törekvései, a 
posztsztálini keretek lazítása a felsőoktatás irányításában még nem tükröződött. A 
60-as évek elején kezdődő politikai változások a felsőoktatás területén elsősorban a fel
vételi eljárás 1963. évi átalakításában (a származás szerinti kategorizálás megszünteté
se, de azonos pontszám esetén a fizikai dolgozó szülők gyermekeinek előnyben részesí
tése és a szülők egyes kitüntetéseivel járó előnyök fenntartása), az "osztálypolitika" disz
kriminatív alkalmazása helyett a szociális szempontok és a jobb tanulmányi eredmé
nyekre ösztönzés együttes érvényesítését célzó új ösztöndíj-rendszerben, valamint a ká
derpolitikát érintő egyes rendelkezésekben (a Személyügyi Titkárság megszüntetése, a 
fontos és bizalmas munkakörök betöltésére vonatkozó döntés miniszteri hatáskörbe uta
lása) és gyakorlati intézkedésekben nyilvánultak meg.
Megjegyzendő az is, hogy egy két kérdésben visszalépés történt ezekben az években, így 
a bölcsészettudományi és a természettudományi karokon visszatértek a kötött tanter
vek rendszerére, továbbá az 1963. évi 19. sz. tvr. megszüntette az aspiránsképzés decent
ralizálását (az indokolás szerint a disszertációk elbírálásának amúgy sem elég megbíz
ható volta mellett az egyetemeken még kisebb kollektívákra hárul az opponensek és a 
bírálóbizottsági tagok kiválasztása, és ez a körülmény még nagyobb lehetőséget nyújt 
az összefonódások, a liberalizmus érvényesítésére).

Az egyetemi doktorátus szerepe változatlan maradt, a tudományos fokozatok és 
az egyetemi doktori cím viszonyát szabályozó 1959. évi kormányhatározat sze
rint az egyetemi doktori cím "az orvosoknál, állatorvosoknál, jogászoknál foglal
kozás megjelölés. A többi szakon elnyert doktori cím kezdeti tudományos telje



sítményt jelent, mely a kandidátusi fokozatnál alacsonyabb szintű". (Törvények 
és rendeletek hivatalos gyűjteménye. 1959. Bp., 1960. 297. o.)

A felsőoktatási politikaformálását, a felsőoktatás irányítását néhány új vonás jellemez
te a 60-as évek első felében. A felsőoktatási politika alakításában résztvevők köre bő
vült: a felsőfokú technikumaikat megszervező szakminisztériumok növekvő súllyal ren
delkeztek, erősödött - különösen 1964 után - az ОТ befolyása, és a TFT is igen aktívan 
vett részt a 60-as évek elején a felsőoktatás-politikai döntések kialakításában. A felső
fokú technikumi hálózat kiépítése következtében a felsőoktatási intézmények tárcairá
nyítása nagymértékben széttagolódott: 1965-ben a 92 intézmény 15 minisztérium, ill. 
egyéb főhatóság felügyelete alatt állt.
Mindez a felsőoktatás pártirányításában is tükröződött: az ipari minisztériumok ugyan
is az Ipari és Közlekedési Osztály, az FM a Mezőgazdasági Osztály, az ОТ az Államgaz
dasági Osztály pártirányítása alá tartozott, és így a Tudományos és Kulturális Osztály 
az egységes pártirányítás érvényesítését csak igen korlátozott mértékben tudta elősegí
teni. A felsőoktatási politika fő kérdéseiben ezekben az években elsősorban a Politikai 
Bizottság döntött, 1960-1965 között 14 alkalommal foglalkozott felsőoktatási, ill. a fel
sőoktatást is érintő témákkal, de két alkalommal a Központi Bizottság is megtárgyalta 
az oktatási rendszer problémáit.
A vázolt körülmények között a felsőoktatási politika egységét, a partikuláris érdekek
kel szemben az országos érdekek elsődlegességét - mint azt legjobban a felsőfokú tech
nikumok megszervezése és irányítása mutatta - az MM sem biztosíthatta. Ennek elle
nére e minisztérium felsőoktatási politikai tevékenységének mozgástere bővült, kezde
ményezőkészsége, önállósága erősödött a 60-as évek első felében, és számos kérdésben 
álláspontját - a képzés színvonalának védelmében, a szakmai racionalitást képviselve - 
érvényesíteni tudta.

3. A reformok útján

A felsőoktatás irányításában, jogi szabályozásában jelentősebb változásokra - a gazda
ságirányítás reformjának munkálataival szoros összefüggésben - a 60-as évek második 
felében került sor. A gazdasági mechanizmus reformjára vonatkozó párt- és kormány- 
határozatokat követően megkezdődött a reformnak a kulturális-oktatási szférára (így a 
felsőoktatásra) való alkalmazásával kapcsolatos javaslatok, tervek kidolgozása.

Az új gazdasági mechanizmus kulturális vonatkozású kérdéseinek kidolgozására 
az MSZMP KB Gazdaságpolitikai Osztálya mellett - Nyers Rezső vezetésével - 
Kulturális Mechanizmus Főbizottság, valamint négy munkabizottság (köztük a 
közoktatási és felsőoktatási) alakult. Ezek munkája alapján 1967 májusára for
málódtak ki a kulturális szférában megvalósítandó változtatásokra, intézkedések
re vonatkozó javaslatok, amelyeket a Gazdaságpolitikai Bizottság és az 
Agit.Prop.Bizottság 1967. május 18-1 együttes ülésén elfogadott. E javaslatok kö
zött a felsőoktatást illetően szerepelt a felsőoktatási intézmények önállóságának 
fokozása, a költségvetési tervezés normatívákon alapuló rendszerének kialakítá
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sa, a hallgatók differenciáltabb anyagi támogatása, a végző hallgatók elhelyezke
dése eddigi rendjének megváltoztatása, valamint a felsőoktatás állami irányítá
sának koncentrálása és az MM ágazati funkciójának érvényesítése.

E pártállásfoglalás után a kormány határozatot hozott "a gazdasági mechanizmus elve
inek alkalmazásáról a művelődésügy területén". Ez deklarálta az MM ágazati funkció
ját, és megjelölte a tervezés, az irányítási rendszer és az ösztöndíj-rendszer terén meg
valósítandó feladatokat. Egy további - a 2066/1967. sz. - kormányhatározat megállapí
totta a művelődésügyi miniszter feladatait és hatáskörét, ennek keretében ágazati jog
körét (feladatává téve az ágazati szakterületre vonatkozó hosszú- és középtávú fejlesz
tési koncepciók, Ш. programok kidolgozását is). A 60-as évek végén néhány gazdasági 
vonatkozású, a korábbi kötöttségek oldására irányuló intézkedésre került sor. A költség- 
vetési szervek gazdálkodási rendjének 1968-ban bevezetett reformja újtípusú költség- 
hely-rendet alakított ki, lehetővé tette az egyes rovatok közötti átcsoportosításokat, és 
megvalósította a létszámgazdálkodásról a bérkeret-gazdálkodásra való áttérést. 1968- 
ban a vállalatok, intézmények kötött munkaerőgazdálkodási rendszerének megszűnésé
vel módosult a végző hallgatók elhelyezkedésének rendje. 1969-ben új ösztöndíjrend
szert vezettek be, amely differenciáltabbá tette mind a tanulmányi ösztöndíj, mind a 
rendszeres pénzbeni szociális támogatás juttatását. Ezek az intézkedések mérsékelték 
az addigi kötöttségeket, és növelték a felsőoktatási intézmények önállóságát, fennma
radt azonban a felvételi keretszámoknak az éves népgazdasági tervekben is rögzített 
megállapítása, és az új költségvetési mechanizmus sem biztosította kellő mértékben az 
intézmények önálló és hatékony gazdálkodását - a fékek és a kompromisszumok e te
kintetben a felsőoktatás területén is megmutatkoztak.
A további intézkedések közül a legfontosabbak az egyetemek szervezetére és működésére 
vonatkozó 1969. évi rendelkezések voltak, amelyek az egyetemek önállóságának fokozá
sát és belső demokratizmusuk kiszélesítését célozták.

Az erre vonatkozó jogszabályok megalkotása előtt - a pártirányítás gyakorlatá
nak megfelelően - az MM előterjesztése alapján az Agit.Prop.Bizottság foglalko
zott e kérdéssel. Az előterjesztés megállapította, hogy az egyetemek és az egyete
mi jellegű főiskolák önállóságának növelését, a demokratizmus érvényesülését 
mind a felsőoktatás intenzív fejlesztésének, mind a társadalmi változások, a gaz
daságirányítás reformjának követelményei indokolják. Ismertette az új szabályo
zás fő vonásait: elsősorban az oktatási kérdésekben az egyetemek nagyobb önál
lóságának biztosítása, a testületi szervek hatáskörének növelése és a hallgatók jo
gainak kiszélesítése. Végül vázolta a szükséges szervezeti-strukturális változtatá
sokat (amelyek azonban csak részben valósultak meg). Ezek között elsőként a me
rev kari-tanszéki rendszer fokozatos felszámolását, rugalmasabb szervezeti kere
tek kialakítását említette meg. Ennek során - a tanszékcsoportok létesítése mel
lett - szükségesnek látszik "olyan intézetek szervezése is, amelyek tudományos 
kutató bázisra épülve, meglevő tanszékekből jönnek létre, valamint olyan intéze
tek, amelyek egyetemeken kívüli tudományos kutató bázisra támaszkodnak... gaz
daságos és hatékony oktatási forma lehet az egyetem mellé rendelt főiskola, ill.
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főiskolai kar struktúrájának kialakítása". Javasolta az előterjesztés az egyeteme
ken többfokozatú mérnökképzés bevezetését, egyetemi továbbképző intézetek 
szervezését, valamint a szervezett egyetemi posztgraduális képzés kiépítését; e 
képzés és az egyetemeken folyó tudományos kutatómunka jelentőségének növe
lése lehetőséget adna az egyetemi doktorátusnak tudományos fokozatként való 
elismerésére. Hangsúlyozta az egyetemek egymás közötti és a kutatóintézetekkel 
való oktatási-kutatási együttműködésének fontosságát is. Célszerűnek tekintette 
az előterjesztés a nagyobb egyetemeken a változó rektor mellett az egyetem egész 
igazgatási és gazdasági apparátusát vezető szakember működésének lehetővé té
telét, továbbá kisebb létszámú, munkaképes, kétharmad részben választott tagok
ból álló egyetemi-kari testületek létrehozását. (Pl Arch. 288.f.41/99.ő.e.)

Az Agit.Prop.Bizottság egyetértő állásfoglalása után a következő évben megszülettek az 
egyetemek szervezetére és működésére vonatkozó jogszabályok: az 1962. évi 22. sz. 
tvr-t módosító 1969. évi 14. sz. tvr, a 25/1969. sz. kormányrendelet az egyetemekről és 
az egyetemi jellegű főiskolákról, valamint a 3/1969. MM sz. rendelet az egyetemek és 
az egyetemi jellegű főiskolák szervezetéről és működéséről.
Az új szabályozás növelte az egyetemek önállóságát a képzési folyamat irányításában. A 
felügyeletet gyakorló miniszter állapítja meg "a szakképzés célkitűzéseit és a képesítés 
megszerzéséhez szükséges követelményeket, valamint az ezekkel összhangban álló tan
tervek irányelveit", a tantervet és a tantárgyi programokat azonban - a marxizmus-le- 
ninizmus tantárgyak programjait kivéve - az egyetem határozza meg. Egyetemi hatás
körbe került a tudományos tervek jóváhagyása is (a felügyeletet gyakorló miniszter csak 
a tudományos kutatómunka irányelveit határozza meg).
Nagyobb önállóságot kaptak az egyetemek a rektorhelyettesek, a dékánhelyettesek és a tan
székvezetők megbízása terén is. A rektorhelyetteseket ezután az egyetemi tanács válasz
totta és a felügyeletet gyakorló miniszter erősítette meg, a dékánhelyetteseket a kari ta
nács választotta és a rektor erősítette meg, a tanszékvezetőket pedig - a marxizmus-le- 
ninizmus tanszékek vezetőinek kivételével - az egyetemi tanács bízta meg. A kinevezé
si hatáskörök nem változtak (megemlítendő azonban, hogy a kormány 1008/1968. sz. 
határozatával az egyetemi tanárok kinevezésére vonatkozó jogkörét a felügyeletet gya
korló miniszterre ruházta). Jogi szempontból fontosnak tekintendő a 25/1969. sz. kor
mányrendelet 2. §.-ának ama része, amely szerint az egyetemek "döntenek minden olyan 
egyetemi ügyben, melyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe, vagy felügyeleti 
hatóságuk rendeletben magának fenn nem tart".
Az új jogszabályok megváltoztatták az egyetemi testületi szervek összetételét, és növelték 
tzok szerepét, hatáskörét. E testületeknek - a tisztségük alapján helyet foglalók mellett 
választott oktató és hallgató, valamint meghívott tagjai is voltak. A kormányrendelet 

értelmében az egyetem vezetése "a vezetők és a testületi szervek között megosztott ha
táskörök gyakorlása útján valósul meg..A testületi szerveknek az egyetem vezetésében 
gyakorolt hatáskörét úgy kell kialakítani, hogy azok döntsenek az egyetem, illetőleg a 
kar oktató-nevelő és tudományos munkájának tartalmát, valamint a munka eredmé
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nyességét meghatározó alapvető fontosságú kérdésekben." E testületek döntési jogkö
rét a 3/1969. MM sz. rendelet határozta meg.
Az 1969. évi rendelkezések - jelentős részben az 1968. évi európai diákmegmozdulások 
által is motiváltán - növelték a hallgatók szerepét, részvételét az egyetem irányításában. 
Az 1969. évi 14. sz. tvr. szerint: "A hallgatók tanulmányi közösségei és szervezetei köz
reműködnek a felsőoktatási intézmények tanulmányi, szociális és kulturális ügyeinek 
intézésében". Ennek kereteit, formáit, a hallgatók jogait, a KISZ-szervezetek jogosítvá
nyait a kormányrendelet és az MM-rendelet részletesen is megjelölte.
Az 1969. évi jogszabályok egyéb rendelkezéseit illetően megemlítendő a művelődésügyi 
miniszter általános hatáskörének megállapítása, "a képzés feladatainak teljesítésében 
érdekelt szakminiszter" feladatainak felsorolása, "az egyetem vezetésével, a rektor és az 
intézményi tanács döntéseinek végrehajtásával járó igazgatási feladatok ellátásával, a 
gazdasági feladatokkal összehangolt irányítására" főtitkári állás rendszeresítése, az 
egyetemeken többfokozatú képzés lehetővé tétele, valamint az oktatási szervezeti egy
ségek típusainak (tanszék, tanszékcsoport, kari intézet, egyetemi intézet, osztály stb.) 
megállapítása.
A fenti, az egyetemek és egyetemi jellegű főiskolák önállóságának növelésére és belső 
demokratizmusuk kiszélesítésére irányuló rendelkezések a megelőző évtizedekhez ké
pest jelentős előrelépést jelentettek. Figyelemre méltónak tekintendő az a körülmény is, 
hogy 1948 óta Magyarországon az egyetemi és kari tanácsok voltak - a többnyire for
mális szerepet játszó helyi tanácsokat nem számítva - az első, ténylegesen döntési jog
kört gyakorló testületi szervek.
Az egyetemek önállóságát, a testületi szervek döntési jogkörét azonban korlátozták e 
rendelkezések egyes pontjai. így az egyetemi tanácsnak a szervezeti és működési sza
bályzat megállapítására, a tanulmányi és vizsgarend meghatározására, a tantervek jó
váhagyására és a tanszékvezetői megbízásokra vonatkozó határozata csak "a felügyele
tet gyakorló miniszter jóváhagyásával válik végrehajthatóvá", ha a miniszter 15 napon 
belül nem nyilatkozik, a határozat végrehajtható, a kari tanács határozatait illetően pe
dig egyes esetekben rektori jóváhagyásra volt szükség. A felügyeletet gyakorló minisz
ter továbbá - jogilag pontosan meg nem határozott - vétójoggal rendelkezett, megsem
misíthette az egyetemi tanácsnak azokat a határozatait, "amelyek jogszabályt vagy mű
velődéspolitikai érdeket sértenek". Minisztériumi hatáskörbe tartozott - mint említet
tem - a marxizmus-leninizmus tantárgyi programok megállapítása és a marxizmus-le- 
ninizmus tanszékvezetők megbízása, továbbá az intézetek, a klinikák és a tanszékcso
portok vezetőinek megbízása, változatlanul az MM előzetes hozzájárulására volt szük
ség a marxizmus-leninizmus tanszéki adjunktusok és tanársegédek első kinevezéséhez, 
ill. munkaviszonyuk megszüntetéséhez. Az oktatási szervezeti egységek döntési joggal 
rendelkező testületéi nem jöttek létre (az oktatói munkaértekezlet csak tanácskozó szerv 
volt). Az egyetemek szerepe a tudományos utánpótlás képzésében csak annyiban növe
kedett, hogy az egyetemek lehetőséget kaptak a szakmai kandidátusi vizsga lefolytatá
sára, és javaslatot tehettek kiemelkedő színvonaló egyetemi doktori értekezések kandi
dátusi disszertációként való elfogadására.
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A főiskolák és a felsőfokú intézetek szervezetét a következő évben a 29/1970. sz. kor
mányrendelet, valamint a 14/1970. MM sz. rendelet szabályozta. A főiskolák és a fel
sőfokú intézetek az egyetemekhez képest lényegesen kisebb önállósággal rendelkeztek, 
mind a képzési dokumentumok (tantervek, tantárgyi programok) megállapítását, mind 
a vezetői megbízási hatásköröket tekintve, és intézményi tanácsaik csak véleményező 
és javaslattevő testületek voltak.
A felsőoktatási politika formálásában a 60-as évek második felében és a 70-es évek ele
jén néhány lényeges változás történt. Ami a pártirányítást illeti: a Tudományos és Kul
turális Osztály (1967-től Tudományos, Közoktatási és Kulturális Osztály) tevékenysé
gi köre ebben az időszakban már a felsőoktatás egészére kiterjedt. A párt vezető testü
letéi üléseinek napirendjén felsőoktatási vonatkozású téma éveken át nem szerepelt; a 
felsőoktatás kérdéseivel elsősorban az Agit.Prop.Bizottság foglalkozott.
A felsőoktatás tárcairányításának széttagoltsága a felsőfokú technikumoknak - na
gyobbrészt az MM felügyelete alá tartozó - főiskolává vagy főiskolai karrá szervezésé
vel, ill. megszüntetésével mérséklődött. Az MM kormányzati súlya, befolyása - számos 
tényezővel összefüggésben - jelentősen erősödött a 60-as évek második felében, és ága
zati jogkörét egy ideig ténylegesen gyakorolni tudta.
Az ОТ befolyása továbbra is jelentős volt ezekben az években, a felsőoktatási politika 
kérdéseiben az MM-mel általában konszenzust alakítva ki. Az ipari minisztériumok sze
repe a felsőfokú technikumok megszűnésével a 60-as évek végétől nagymértékben csök
kent, az FM (majd a MÉM) azonban megőrizte pozícióit, és érdekeit számos kérdésben 
érvényesíteni tudta.
A TFT 1967-ben történt megszüntetése után a még 1965-ben megalakult Országos Ok
tatási Tanács hatásköre a felsőoktatásra is kiterjedt, bizonyos mérvű ágazati irányító
koordináló feladatokat látott el (és e tekintetben az MM ágazati funkciója gyakorlásá
nak intézményes formáját jelentette).

4. A hetvenes évek

A felsőoktatási intézmények irányításának és szervezetének a 60-as évek végén kialakí
tott, az egyetemek nagyobb önállóságát és belső demokratizmusát biztosító keretei a 
70-es években is lényegében változatlanok maradtak. 1972 után azonban a változott po
litikai viszonyok, a reform elleni politikai támadás kibontakozása a felsőoktatási poli
tika alakulását, a felsőoktatás irányítását is befolyásolta. Ennek, valamint az 1969- 
1970. évi szabályozás korlátainak, "gyenge pontjainak" következtében a gyakorlatban 
negatív jelenségek is tapasztalhatók voltak. így az EüM és a MÉM az egyetemi tanácsi 
határozatok miniszteri jóváhagyására vonatkozó rendelkezést úgy értelmezte, hogy a 
felügyelete alá tartozó egyetemek tanterveit a minisztériumnak is jóvá kell hagynia. 
Gyakori volt az a jelenség is, hogy egyes rektorok, főigazgatók - a döntés felelősségét 
nem kívánva egyedül vállalni - a hatáskörükbe tartozó ügyeket is előzetesen "megkon
zultálták" az illetékes minisztériumi vezetőkkel. Több egyetemen az önállóság növelése 
csak a rektor nagyobb hatáskörét jelentette, a hatáskörök egyetemen belüli decentrali
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zálására nem került sor. Az egyetemek önállóságát, vezetői és testületi szervei jogköré
nek érvényesítését korlátozta jónéhány intézményben egyes - többnyire a helyi párt
szervek és pártszervezetek által támogatott - érdekcsoportok növekvő szerepe (ami kü
lönösen a káderpolitikában járt káros következményekkel).
Az egyetemi-főiskolai hallgatók részvétele a testületi szervekben, szerepük az egyetemek 
és főiskolák életében intézményenként is eltérő volt; jogaik gyakorlásában eredmények 
és formális elemek egyaránt mutatkoztak. Kiemelendő még ezzel kapcsolatban - az 
1970. évi ifjúságpolitikai párthatározatot és az 1971. évi ifjúsági törvényt követően - az 
intézményi és az országos ifjúsági parlamentek megszervezése.
Már az 1969-1970. évi rendelkezések kidolgozása során felmerült az 1961. évi oktatási 
törvény módosításának kérdése, de akkor úgy ítélték meg, hogy ez nem szükséges. 1973- 
ban azonban ez - az időközben történt további változásokat is figyelembe véve - elke
rülhetetlenné vált. Az oktatási törvényt módosító 1973. évi 24. sz. tvr.-nek a felsőokta
tást érintő rendelkezései közül megemlítendő a felsőfokú technikumok kiiktatása a fel
sőoktatási intézmények sorából, valamint az alábbi új bekezdés beillesztése: "A felső- 
oktatási intézmények képzési feladataikat egymással együttműködve is megoldhatják; 
egyetemeken és főiskolákon az egyetemi, illetőleg a főiskolai végzettségnél alacsonyabb 
szintű felsőfokú szakképesítés is szerezhető."
Az oktatáspolitika a 70-es években a felsőoktatási intézmények szervezetét illetően el
sősorban a nagyobb, integrált oktatási szervezeti egységek kialakítására törekedett. A kor
mány 2004/1974. sz. határozatában megállapította ennek irányelveit, az intézetek, tan
székcsoportok kiépítése azonban meglehetősen vontatottan haladt előre. Ugyanez a ha
tározat megvizsgálandónak tartotta egyes főiskolákon a kari struktúra fenntartásának 
szükségességét is. Elsőként a győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola kari ta
gozódása szűnt meg, majd az 1978. évi 31. sz. tvr. valamennyi műszaki, mezőgazdasági 
és közgazdasági főiskolán a karok megszűntetéséről rendelkezett.
Az nellenre formáció" a felsőoktatás terén elsősorban a "munkáspolitika" érvényesítésé
ben és az ún. irányított elhelyezés bevezetésében nyilvánult meg. A "munkáspolitika" 
jegyében került sor - anakronisztikus módon - a SZÉT bevezetésére, és a fizikai dolgo
zók gyermekei magasabb arányának biztosítása érdekében a felvételi vizsgákon a pre
ferenciák alkalmazása az előző évekhez képest nagyobb mérvű volt. Az "irányított elhe
lyezés" bevezetése a recentralizációs tendenciák erősödését, a bürokratikus kötöttségek 
újratermelődését fejezte ki: a vonatkozó 1976. és 1977. évi rendelkezések értelmében a 
végző hallgatók a diploma megszerzését követően 3 éven belül csak pályázat útján he
lyezkedhettek el, és a munkáltatók csak a főhatóságuk által engedélyezett munkahe
lyekre hirdethettek pályázatot. (E rendszer teljes eredménytelensége, hatástalansága 
egyébként néhány éven belül nyilvánvalóvá vált, és azt 1980-ban meg is szüntették.)
A felsőoktatási politika formálását, a felsőoktatás párt- és állami irányítását több körül
mény is befolyásolta a 70-es években. A pártirányítás a 70-es évek elején ismét határo- 
zottabbá vált: ezt tükrözte az a körülmény is, hogy az állami oktatás felülvizsgálatát köz
vetlenül a PB által kiküldött főbizottság (ill. gyakorlatilag a pártapparátus) irányította,
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de ez fejeződött ki az illetékes KB-titkámál tartott heti megbeszélések rendszeressé vá
lásában is. A pártirányítás terén az 1974 tavaszán történt КВ-titkári változás időleges 
zavarokat okozott, a minisztérium vezetőivel tartott hetenkénti megbeszélések meg
szűntek. A párt testületi szervei 1972-1978 között alig-alig foglalkoztak a felsőoktatás 
problémáival, és a felsőoktatás-politikai döntésekben megnőtt az Agit.Prop.Bizottság 
szerepe. E munkabizottság gyakran tárgyalta meg a felsőoktatás kérdéseit (nem mindig 
a legfontosabbakat: 1977-ben pl. három alkalommal is foglalkozott az irányított elhe
lyezés kérdésével).

Ezekben az években több esetben is megfigyelhető volt az Agit.Prop.Bizottság-i 
állásfoglalások funkciójának eltorzulása. Az MM (ill. az OM) célszerűnek tartot
ta, hogy egyes kérdésekben pártállásfoglalás is szülessen; ennek elfogadása érde
kében azonban gyakran kompromisszumos jellegű előterjesztést tett. Az állás- 
foglalást azután - az MSZMP munkabizottságai ugyanis nem határozatokat hoz
tak - a minisztérium határozatnak tekintette, amely megkötötte a kezét, és sok
szor inkább annak csak formális végrehajtására törekedett. Az Agit.Prop.Bizott
ság állásfoglalása ugyanakkor sem az OT-t, sem a Pénzügyminisztériumot nem 
kötelezte az anyagi kihatással járó állásfoglalások akceptálására.

Az MM vezetésének politikai súlya már 1970-től kezdve csökkent, majd 1972 után az 
általános politikai viszonyok, valamint a személyi és szervezeti változások is befolyásol
ták a minisztérium munkáját. A minisztériumi irányítás hatékonysága és színvonala 
csökkent, energiájának túlnyomó részét a napi feladatok ellátása kötötte le. Ágazati 
funkciója csak kevéssé érvényesült ezekben az években, és 1970-től az OOT (1970-1974 
között OIOT) szerepe is csökkent.
1978 után az ismét változó politikai viszonyok, az óvatos reformpolitikához való 
visszatérés lehetőséget adott a felsőoktatás területén is az 1972-ben megtorpant reform- 
folyamat folytatására. A kibontakozó reformtörekvések elsősorban a felsőoktatás hely
zetének felmérésére és elemzésére, fejlődési perspektíváinak megvizsgálására irányuló, 
1978-ban megindult munkálatokhoz kapcsolódtak. A szakemberek széles körének rész
vételével folyó munkát főbizottság irányította, és az egyes kérdéskörök megvizsgálásá
ra 9 munkabizottság alakult. Ezek egyike, Király Tibor vezetésével a felsőoktatás intéz
ményrendszerének, az intézmények belső struktúrájának és vezetésének kérdéseivel 
foglalkozott.
E munkabizottság összefoglaló jelentésében alaposan elemezte a felsőoktatási intézmé
nyek állami irányítását, az egyetemek és főiskolák belső struktúráját, az oktatási szer
vezeti egységek integrációját, a vezetők és a testületi szervek tevékenységét, a társa
dalmi, ifjúsági szervezetek szerepét, valamint a szakigazgatási apparátus munkáját, és 
számos javaslatot tett a mutatkozó problémák megoldására, a fejlődést előmozdító in
tézkedésekre.

Ezek közül megemlítendő a minisztérium tanácsadó testületéinek és koordináci
ós feladatokat ellátó Felsőoktatási Tanácsnak a létrehozása, a kari struktúra he
lyett a kisebb egyetemeken departmentek, szekciók létesítése, a hatáskörök egye-
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temen belüli decentralizálása, az oktatási szervezeti egységek integrációs folya
matának továbbfolytatása (figyelembe véve annak feltételeit, az érdekviszonyo
kat is), a korszerű szakigazgatás kialakítása, a főtitkár jogkörének "pontosítása".

A bizottsági jelentés a pártirányítás kérdésével nem foglalkozott, és a felsőoktatás álla
mi irányítása koncentrálásának, a felsőoktatási intézmények önállósága további növe
lésének, belső demokratizmusuk kiszélesítésének lehetőségeit sem vetette fel. A főbi
zottság 1980-ban elkészült, "A magyar felsőoktatás helyzete és fejlődési irányai" c. 
összefoglaló jelentése azonban néhány erre vonatkozó megállapítást is tartalmazott.

A jelentés helyzetelemző és értékelő részében rámutatott arra, hogy a felsőokta
tás állami irányításának több tárca és főhatóság közötti megoszlása "nem köny- 
nyíti meg a felsőoktatás-politikai elvek egységes értelmezését és megvalósítását, 
az Oktatási Minisztérium ágazati irányító szerepének érvényesülését". Utalt ar
ra, hogy a minisztériumi irányítás "oktatás- és tudománypolitikai jellege... nem 
elég erőteljes, ma még sokszor az intézmények közvetlen irányításával kapcsola
tos teendők dominálnak". Mind a pártirányításra, mind az állami irányításra vo
natkozott a jelentésnek egy - "virágnyelven" fogalmazott - mondata: "Az egyete
mek, főiskolák szőkébb területükön túlmutató, országos, sőt esetenként nemzet
közi jelentősége, az oktatáspolitikai és tudománypolitikai érdekek érvényesíté
se.^ jogkörök jelenlegi szintjén nem érvényesül mindig következetesen." A je
lentés azt is kiemelte, hogy az intézmények belső szervezetét "erős széttagoltság 
jellemzi", összesen több mint 1200 oktatási szervezeti egység működik, és néhány 
nagy egyetemen "áttekinthetetlen, irányíthatatlan méretű karok" vannak.

A főbizottság jelentésének a következtetéseket és tennivalókat tartalmazó része a fel
sőoktatás irányításával és szervezetével kapcsolatos feladatokat az alábbiakban foglal
ta össze:

"Át kell tekinteni a felsőoktatás főhatósági irányítási rendszerét. Erősíteni kell az 
Oktatási Minisztérium ágazati irányító szerepét, s a felsőoktatás-politikai elvek 
egységesebb végrehajtása érdekében is egységes felsőoktatási jogszabályrend
szert kell alkotni.
A főhatóságok oktatáspolitikai és tudománypolitikai irányító szerepének erősí
tése mellett tovább kell növelni a felsőoktatási intézmények önállóságát és fele
lősségét.
Az intézmények belső szervezeti átépítését, az oktatási szervezeti egységek integ
rációját az érvényes határozatoknak megfelelően be kell fejezni. Ezt követően a 
felsőoktatási intézmények szervezeti és működési szabályzatát úgy kell korszerű
síteni, hogy tovább szélesedjen az oktatáspolitikai irányítás demokratizmusa, a 
testületek véleményező szerepe és a vezetők egyszemélyi felelőssége, és egysze
rűsödjék az adminisztratív irányítás és ügyintézés."
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A munkabizottság és főbizottság jelentésére lásd: A magyar felsőoktatás helyze
te. Válogatás az 1981. február 3-i PB-határozatot előkészítő tanulmányokból. 
(Bp„ 1983.218-234., 499-500., 506-507. o.)

A felmérő és elemző munka eredményeként az MSZMP PB 1981. február 3-i ülésén a 
felsőoktatás helyzetéről és fejlesztésének feladatairól elfogadott határozat említést tett a 
felsőoktatás tárcairányítása megosztottságának negatív következményeiről, megállapí
totta, hogy az intézmények önállósága növekedett, de még megvannak a főhatósági irá
nyítás terén "az intézmények életébe való gyámkodó jellegű beavatkozások maradvá
nyai", ugyanakkor "csak korlátozottan lehet érvényt szerezni a központi akaratnak, az 
álirános felsőoktatás-politikai és káderpolitikai követelményeknek". Eredménynek te
kintette a határozat az egyetemek és főiskolák belső demokratizmusának fejlődését, de 
rámutatott arra is, hogy a bürokratizmus és "az esetenként hatalmi tényezővé váló sze
mélyi csoportosulások... jelentős mértékben gátolják a demokratikus légkör erősödését". 
(A helyi érdekeknek, a hatalmi csoportosulásoknak a minőségi követelmények érvénye
sítését akadályozó szerepére a PB-határozat a káderpolitikával kapcsolatban is felhív
ta a figyelmet.)
A felsőoktatás fejlesztésének feladatait megjelölve a határozat szükségesnek tartotta a 
felsőoktatás fejlesztési tervének kidolgozását, hangsúlyozta, hogy tovább kell erősíteni 
az MM ágazati irányító tevékenységét, javasolta az MT-nek, hogy vizsgálja meg három 
főiskolának az MM irányítása alá helyezésének kérdését, és a felsőoktatási intézmények 
pártszervezeteinek feladatává tette "az egyetemi és főiskolai élet minden területén, fó
rumán" a munkahelyi demokrácia erősítését. (A PB-határozatra lásd: Oktatáspolitikai 
dokumentumok. 1980-1984. Bp„ 1984.9-27. o.)
A PB-határozatot követően a felsőoktatás fejlesztésének egyes állami feladatairól szó
ló 2015/1981. MT sz. határozat rendelkezett a felsőoktatás ezredfordulóig terjedő 
komplex fejlesztési tervének 1983. december 31-ig történő kidolgozásáról. Kimondta, 
hogy "erősíteni kell a felsőoktatási intézmények belső demokratizmusát, tovább kell nö
velni a felsőoktatási intézmények önállóságát, ennek érdekében a szükségleteknek meg
felelően tovább kell fejleszteni az intézményi szervezeti és működési szabályzatokat", 
valamint erősíteni kell a művelődési miniszter ágazati irányító tevékenységét.

5. Az utolsó évtized

A felsőoktatás távlati fejlesztési tervének kidolgozása - jelentős késedelemmel - csak 
1982 tavaszán kezdődött el. A fejlesztési terv egyes témaköreinek kimunkálására az 
MM szakértői munkabizottságokat hozott létre, amelyek jelentései 1983 tavaszára ké
szültek el, a "Javaslat a felsőoktatás fejlesztésére" c. összefoglaló tervezet pedig 1983 
szeptemberében látott napvilágot és került megvitatásra. E tervezet XI. fejezete foglal
kozott a felsőoktatás irányítási rendszerének kérdéseivel.
E tervezet a felsőoktatás irányítási rendszerének korszerűsítését a távlati fejletési kon
cepció megvalósítása döntő feltételének nevezte. Ennek egyik alapvető irányának az 
MM ágazati funkciója erősítését tekintette, s ezzel kapcsolatban ismét felvetette egyes
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főiskoláknak az MM irányítása alá helyezésének kérdését (amelynek megvizsgálására 
a vonatkozó 1981. évi párt- és kormányzatározatok ellenére nem került sor). E tervezet 
ugyanakkor szükségesnek tartotta a minisztérium irányító apparátusának a reform "ve
zénylésére" alkalmassá tételét is. A felsőoktatás irányítási rendszere fejlesztésének el
veit a tervezet - számos figyelemre méltó, előremutató jellegű gondolatot felvetve - a 
következőkben jelölte meg:

- a hatáskörök erőteljes decentralizálása;
- az intézmények önállóságának növelése (az önszervezés és önirányítás elemei

nek erősítésével);
- a külső és belső demokratikus ellenőrzés rendszerének kiépítése (ennek lénye

ge olyan többcsatornás demokratikus ellenőrző mechanizmus kialakítása, 
"amelynek keretében egyaránt érvényesíthetők a szakmai testületi szervezetek, 
az oktatók és a hallgatók, a felvevő szakmai közeg, a tudományos szféra és a 
központi politikai irányítás érdekei", különben "fennáll az a veszély, hogy a na
gyobb helyi hatáskör partikuláris érdekek érvényesítésének vagy a középsze
rűség védelmezésének teremt kereteket");

- az irányítási rendszerbe olyan érdekeltségi elemek beépítése, amelyek bizto
sítják a szakmai racionalitás érvényesülését;

- a testületi szervek, a vezetők és a hivatásos szakapparátusok feladatainak és ha
táskörének egyértelmű elválasztása;

- a központi irányító apparátus munkájában az elvi-politikai irányítás előtérbe 
állítása s demokratikus garanciák kiépítése a központi és a regionális igazgatá
si és politikai szervezetek tevékenységének körét illetően;

- a jogi, politikai és egyéb normatív túlszabályozottság megszüntetése;
- az egyes felsőoktatási intézmények nagyságától, önálló irányító munkára való 

alkalmasságától függő speciális jogállásának biztosítása;
- a felsőoktatási intézmények belső irányítási rendszerében mind a belső, mind a 

külső szakmai és demokratikus kontroll súlyának növelése (ennek érdekében 
döntési jogkörrel rendelkező, 50%-ban külső szakemberekből álló intézményi 
tudományos tanácsok létrehozása).

A tervezet szerint a központi irányítás feladata elsősorban az oktatási célkitűzé
sek, a diplomák követelményeinek, az oktatók jogállásának és alkalmazási felté
teleinek, a hallgatók jogainak és a gazdálkodás rendszerének a meghatározása, a 
vezető oktatók és a vezetők kiválasztása, ill. megbízása, valamint a tudo
mánypolitikai elvek érvényesítése. (A képesítés követelményeivel kapcsolatban 
megjegyzendő, hogy a tervezet a képzési folyamat tervezésével és szervezésével 
foglalkozó fejezetében részletesebben is kifejtette a "kimenet" felől való szabá
lyozás, a felesleges kötöttségek oldásának szükségességét.)
A tervezetre lásd: Dokumentumok a felsőoktatás fejlesztési programjának előké
szítő szakaszából. (Bp., 1984.23-27., 62-65. o.)

A tervezet társadalmi vitája során - amelyre egyébként viszonylag kevés idő állt rendel
kezésre - a felsőoktatás irányítási rendszerére vonatkozóan elsősorban a kinevezési, ill.
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megbízási jogkörökkel és a szervezendő tudományos tanácsok összetételével kapcsolat
ban merültek fel ellenvélemények. Egyes kérdésekben eltérő nézetek is elhangzottak: a 
felsőoktatási ifjúsági parlament a széles körű intézményi önkormányzat megvalósítá
sának, a testületi szervek jogköre növelésének szükségességét hangsúlyozta, az MTA El
nöksége kibővített ülésén viszont több felszólaló az egyetemek belső életének, a testü
leti szervek működésének problémáira hívta fel a figyelmet.
A vitát követően az átdolgozott programot - a közoktatás fejlesztési programjával együtt 
- az MT 1983. december 8-i ülésén munkaokmányként fogadta el, majd újabb átdolgo
zások után az Országgyűlés 1984. április 12-i ülésén tárgyalta meg a közoktatás és a fel
sőoktatás fejlesztési programjának téziseit, végül pedig az MT 1984. május 10-i ülésén 
hagyta jóvá a fejlesztési programot.
A felsőoktatás fejlesztési programja - amely a vitára bocsátott tervezetnél jóval tömö
rebb volt - a felsőoktatás irányítási rendszere korszerűsítésének feladatait a követke
zőkben határozta meg:

*1. A központi irányító szervek munkájában előtérbe kell helyezni az elvi irányí
tó és szervező közigazgatási tevékenységet. Decentralizálni kell a hatáskörö
ket, és fokozatosan át kell adni az egyetemeknek és főiskoláknak az általuk 
teljesíthető képzési, igazgatási, jogi, személyzeti és gazdasági feladatokat.

2. Növelni kell a felsőoktatási intézmények önállóságát, ezzel egyidőben ki kell
építeni a külső és a belső demokratikus működés, illetőleg az ellenőrzés rend
szerét ... A felsőoktatási intézmények szakmai képzési kérdéseit eldöntő tes
tületekben biztosítani kell az oktatók és a hallgatók képviselői mellett a tudo
mányág külső képviselőinek, valamint gyakorlati szakembereinek a részvéte
lét.

3. Az ifjúságpolitikai döntésekkel összhangban fejleszteni kell a hallgatók de
mokratikus részvételének változatos formáit...

4. Meg kell szüntetni a központi irányító szervek és az intézmények munkáját
egyaránt nehezítő jogi túlszabályozottságot. Az egyszemélyi és a testületi ha
táskörök egyértelmű, a felelősséget meghatározó elválasztásával javítani kell 
az irányítás hatékonyságát. El kell kerülni, hogy a választott vezetők és tes
tületek jellegüknek és kompetenciájuknak nem megfelelő feladatokat lássa
nak el.

5. Egyes nagy hagyományokkal rendelkező és az önálló irányító munkára alkal
mas felsőoktatási intézmények kapjanak különleges jogállással biztosított 
önállóságot ügyeik intézésében. A jogi túlszabályozottság csökkentését, a ha
táskörök jobb elhatárolását, a felsőoktatási intézmények belső irányítási 
rendszerének és demokratizmusának fejlesztését szolgáló jogszabályi rende
zést el kell végezni." (Oktatáspolitikai dokumentumok 1980-1984. Bp., 1984. 
93-94. o.)

A fejlesztési program kidolgozásával párhuzamosan zajlott az ún. matematikus-ügy, 
amelynek következményei a felsőoktatás irányítására is kihatottak.
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A káderpolitikában érvényesülő csoportérdekek és az abból következő kontrasze
lekciós tendenciák jellemző példája volt az ELTE TTK matematikai tanszékei
nek helyzete. E tanszékek problémái már a 60-as-70-es években foglalkoztatták 
az egyes pártszerveket. A Tudománypolitikai Bizottság 1982. február 5-i, a ma
tematika fejlesztési programját tárgyaló ülésén a felszólalók felvetették a mate
matika területén kialakult helyzet ellentmondásait, a csoportérdekek érvényesü
lésének következményeit, a kontraszelekciós folyamat okozta károkat. A TPB 
30001/1982. sz. határozatában a szakmai színvonal emelése érdekében szerveze
ti intézkedéseket - az ELTE TTK-n egy elméleti és egy alkalmazott matematikai 
intézet kialakítását, valamint egy egyetemi szintű számítóközpont létesítését - 
tartott szükségesnek; a 30015/1983. sz. TPB-határozat ezt egy intézet és egy szá
mítóközpont szervezésére módosította. Az MM - miután a 7 tanszékből álló inté
zet szervezeti kereteit és különösen a tanszékek vezetését illetően ismételt tárgya
lások után sem sikerült a kar testületi szerveivel egyetértésre jutnia - 1983. au
gusztus 29-én kari Matematikai Intézetet létesített, meghatározta annak felépí
tését, és egyidejűleg javaslatot tett a rektornak, hogy az általa megnevezett sze
mélyeket ideiglenes jelleggel bízza meg a tanszékvezetéssel. A kar matematikus 
szakterületének szakszervezeti taggyűlése kifogásolta ezt az eljárást, és kérte a 
legfőbb ügyészt, hogy vizsgálja meg "a törvénysértésre utaló jelzéseket". A leg
főbb ügyész október 6-i válaszában az eljárást törvényesnek minősítette, de fel
hívta a figyelmet az érvényben lévő jogi szabályozás ellentmondásaira is. A ma
tematikus-üggyel kapcsolatos feszültségeket, ellentéteket jelzi, hogy e kérdést 
1983. november 9-i ülésén az MSZMP PB is megtárgyalta.

A matematikus-ügyből a párt- és állami vezetés azt a következtetést vonta le, hogy a fel
sőoktatási intézményekben a minőségi követelmények rovására érvényesülő csoportér
dekekkel szemben a központi irányítást kell erősíteni, elsősorban a tanszékvezetői meg
bízások minisztériumi hatáskörbe vonásával.

Az MM 1983 októberében az AgitJProp.Bizottság elé terjesztett javaslata szerint 
a tanszékvezetői megbízás miniszteri hatáskörbe vonását indokolja "a megfelelő 
tanszékvezetői utánpótlás hiánya, a tanszékvezetői állomány rohamos elöregedé
se, emellett a tudomány- és oktatásfejlesztést gátló....érdekviszonyok és személyi 
problémák". (PI Arch. 288.f.41/416.ő.e.) Az MM javasolta továbbá a rektorhe
lyettesek miniszteri megbízását (a korábbi megerősítés helyett).

Az Agit.Prop.Bizottság, majd a TPB egyetértő állásfoglalását követően a 13/1984. MT 
sz. rendelet - a 25/1969. sz. kormányrendeletet módosítva - a felügyeletet gyakorló mi
niszter hatáskörébe utalta a rektorhelyettesek és a tanszékvezetők megbízását, "a kari 
és az egyetemi tanács véleményének meghallgatásával". Ez az intézkedés - bár a nega
tív tendenciák megállítására, a minőségi követelmények fokozott érvényesítésére irá
nyult - helytelen, recentralizációs lépésnek tekintendő. E rendelkezés egyébként az azt 
kiváltó matematikus-ügyben eredménytelennek is bizonyult, nyilvánvalóvá téve, hogy 
a káderpolitika említett torzulásai, kontraszelekciós tendenciái jogi-adminisztratív esz
közökkel nem szüntethetők meg. (Az egyetemi tanári kinevezéseknek ugyancsak 1984-
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ben az MT jogkörébe utalása ezzel szemben nem minősíthető recentralizációs jellegű
nek, minthogy ez esetben átruházott hatáskör visszavétele történt, ami az egyetem önál
lóságát nem érintette.)

Megemlítendő, hogy a matematikus-üggyel kapcsolatban felvetődött az egyete
mi-főiskolai pártszervek szerepének, káderhatáskörének problémája is, minthogy 
az ELTE TTK pártszervezete e hatáskört az 1977. június 14-i PB-határozatban 
megállapított kereteket túllépve gyakorolta. (E határozat szerint ugyanis a pályá
zati rendszerbe bevont vezető állások betöltésénél a pártszervek véleményének 
közlésére csak a szakmai fórumok állásfoglalása után kerülhet sor, és ez elsősor
ban a politikai és emberi alkalmasság megítélésére vonatkozik.) Ezért az MSZMP 
Titkársága 1984. május 28-i ülésén úgy határozott, hogy az egyetemi tanári ki
nevezésre vonatkozó javaslatokat az egyetemi pártszervek csak az erkölcsi és a 
politikai alkalmasságot illetően véleményezzék, vitás esetekben pedig a TKKO a 
Titkárságnak tegyen javaslatot.

A közoktatás és a felsőoktatás fejlesztési programjának jóváhagyása után rövidesen 
megkezdődtek az oktatási törvény előkészítésének munkálatai. Ennek eredményességét 
eleve kedvezőtlenül befolyásolta egyrészt a kodifikációs munkára (és a tervezet megvi
tatására) biztosított idő rendkívül rövid volta, másrészt pedig az a körülmény, hogy az 
egész oktatási rendszer egy törvényben való jogi szabályozása jogtechnikai szempont
ból is sok nehézséggel és kompromisszummal járt. A kodifikációs munkálatok során a 
fejlesztési programban megjelölt progresszív célok megvalósítására törekedtek (ez 
azonban csak részben sikerült), ugyanakkor az említett 1984. évi recentralizációs intéz
kedés hatása is érvényesült. A tervezet vitája során a hatáskörök, a felsőoktatási intéz
mények önállóságának, belső struktúrájának és az intézményi működés demokratizmu
sának kérdései álltak előtérben.
Az 1985. évi I. törvény - az intézménytípusok számát tovább csökkentve - a felsőfokú 
oktatás intézményeiként az egyetemeket és a főiskolákat jelölte meg (a törvény hatály
ba lépéséről szóló 1985. évi 17. sz. tvr. pedig kimondta, hogy az egyetemi jellegű főisko
lák egyetemként folytatják működésüket, míg a felsőfokú intézeteket 1990. június 
30-ig főiskolává kell átszervezni). A törvény deklarálta a művelődési miniszter ágazati 
funkcióját, ágazati hatáskörének, valamint a felsőoktatási intézményeket közvetlenül 
irányító miniszterek hatáskörének megállapítását az MT feladatává tette. A törvényben 
szerepelt a minisztériumi szakértői bizottságok működése, Felsőoktatási Tanács létre
hozásáról azonban - jóllehet ezt a vita során többen felvetették - nem rendelkezett.
A törvény szabályozta a hallgatói jogviszonyt, meghatározta a hallgatói jogokat (köz
tük az oktatók munkájának véleményezését, az intézmények vezetésében való részvé
telt, az áthallgatást, a párhuzamos foglalkozások közötti választást) és a diákönkor
mányzati szervek működését. A törvény rögzítette az oktatók jogait is (ezek között óva
tos formában, a tantervi irányelvek keretein belül a tananyag és az alkalmazott módsze
rek megválasztását illetően a tanítási szabadságot).
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A felsőoktatás célját és feladatait a törvény átfogóan - a képzésre, a továbbképzésre, a 
tudományos kutatásra, a tudományos utánpótlás nevelésére és a közművelődési tevé
kenységre kiterjedően - jelölte meg. A törvény előremutató rendelkezése volt a felsőok
tatási intézmények együttműködésének kimondása, ennek keretében a területi koope
ráció elősegítésére regionális tanácsok alakításának, valamint oktatási szervezeti egy
ségek közös működtetésének lehetővé tétele.
Kevésbé tekinthető eredményesnek a törvényben a képzési szintek meghatározása: a 
98. §.-a képzés két szintjét - az egyetemit és a főiskolait - határozta meg (a képzés és az 
intézmény szintjét némileg "keverve"), és jóllehet kimondta, hogy a tudományos tovább
képzés "a posztgraduális képzés keretében egyetemi feladat", e képzést nem sorolta har
madik fokozatként a képzési szintek közé. A képzési dokumentumokat a törvény lénye
gében az 1969. évi szabályozással azonosan határozta meg, a kodifikációs munka során 
teljesen elsikkadt a "kimenet" felől való szabályozás progresszív gondolata. A hallgatók 
felvételével kapcsolatban a törvény fenntartotta a felvételi keretszámok gyakorlatát. A 
törvény - a vonatkozó 1983. évi rendelkezéseknek megfelelően - az egyetemi doktorá
tust tudományos fokozatként jelölte meg, az egyetemek szerepe azonban a tudományos 
minősítés rendszerében nem változott.

Ezzel kapcsolatban megemlítendő, hogy a TPB még 1981 júniusában munkabi
zottságot küldött ki a tudományos kutatóképzés és a tudományos minősítés kon
cepciójának kidolgozására (a munkabizottság feladatává téve a tudományos cí
mek és fokozatok összehangolása, a posztgraduális továbbképzés egységes rend
szerének kialakítása és a tudományos minősítés decentralizálása lehetőségeinek 
megvizsgálását). E munkabizottság jelentését megtárgyalva a TPB egyetértett az
zal a megállapítással, hogy a tudományos minősítés rendszerének hirtelen, gyö
keres megváltoztatása nem lenne célszerű, lehetséges azonban a távlati célok meg
határozása. A TPB egyúttal állást foglalt a már a közeljövőben megvalósítandó 
intézkedésekkel kapcsolatban, beleértve az egyetemi doktori cím odaítélése fel
tételeinek megvizsgálását is, azzal, hogy az ennek alapján történő módosítások 
"szolgálják a kandidátusi fokozat és a doktori cím alapját képező követelmények 
összehangolását és odaítélésének távlati egységesítését". (Akadémiai Közlöny, 
1982.101-102. o.) Ennek eredményeként született meg az 1983. évi 24. sz. tvr. és 
a 37/1983. MT sz. rendelet, amelyek az egyetemi doktorátust egyetemi tudo
mányos fokozatnak minősítették.

A felsőoktatási intézmények önállóságával kapcsolatban a törvény - az 1969-1970. évi 
szabályozástól eltérően - nem tett különbséget az egyetemek és a főiskolák között. A 
törvény kimondta, hogy a felsőoktatási intézmények "feladataikat - a jogszabályok ke
retei között - önállóan határozzák meg és szervezik", majd felsorolta - meglehetősen ek
lektikusán - jogaikat. Az intézmények vezetését, a testületi szervek szerepét a törvény 
csaknem szószerint a 25/1969. sz. kormányrendeletnek megfelelően határozta meg, vál
tozást jelentett viszont az önálló oktatási szervezeti egységek testületi szerveinek léte
sítése (igaz, az intézetek esetében ezt a 7/1980. OM. sz. rendelet már lehetővé tette). A 
törvény lehetőséget adott továbbá "a képzéssel, annak korszerűsítésével és a tudo
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mányos kutatómunkával kapcsolatos intézményi feladatok ellátására", valamint a "kép
zésben érdekelt szervekkel való együttműködésre" szakmai testületek alakítására. (E 
szakmai testületek feltehetőleg az ismertetett "Javaslatiban szereplő, a külső kontroll 
szerepének betöltésére hivatott intézményi Tudományos Tanács funkcióját látták vol
na el, megszervezésükre azonban tudomásom szerint egyetlen intézményben sem került 
sor.) A törvény ugyanakkor előírta, hogy az intézményi és a kari tanácsokban "a kép
zésben érdekelt állami szervek képviselőinek, továbbá a tudományos és a gyakorlati élet 
megbecsült szakembereinek megfelelő arányú részvételét is biztosítani kell". Új elemet 
jelentett a törvényben a testületi szervek választott tagjai beszámolási kötelezettségé
nek előírása.
A törvény a rektor, a főigazgató és a dékán megbízásának rendjét a korábbiaknak meg
felelően állapította meg (azzal az eltéréssel, hogy a megbízás időtartama 5 évig terjed
het, és az egy alkalommal meghosszabbítható), a többi vezető és helyettesei megbízását 
az MT határozza meg. A törvény 127. §.-a értelmében - amely az Országgyűlés kultu
rális, valamint jogi, igazgatási és igazságügyi bizottságainak módosító indítványa alap
ján került a szövegbe - a vezetők megbízására vonatkozó döntést "az érintett oktatási 
szervezeti egységek, a kari és intézményi testületek javaslatára, továbbá - külön jogsza
bály szerint - a társadalmi szervezetek véleményére figyelemmel kell meghozni". A tör
vény foglalkozott a magyar állampolgárok külföldi felsőfokú tanulmányainak kérdésé
vel is, és e tanulmányokat - a tartós külföldi kiküldetésben levők, valamint a külföldön 
"legálisan" munkát vállalók közeli hozzátartozóit kivéve - engedélyhez kötötte.
A törvény zárórendelkezései értelmében a törvényben foglaltakat a fegyveres erők in
tézményei a sajátosságaiknak megfelelő eltérésekkel alkalmazzák, a hittudományi aka
démiákra és főiskolákra pedig a törvény hatálya nem terjedt ki.
A fentiekből kitűnően tehát az oktatási törvénynek, a fejlesztési program progresszív 
céljaival összhangban - az említett hiányosságok mellett - számos pozitív vonása volt, a 
törvény végrehajtásáról szóló 41/1985. MT sz. rendelet azonban több, ezzel ellentétes 
rendelkezést tartalmazott. Indokolatlanul sok feladatot tartott meg továbbra is az irá
nyító miniszter hatáskörében, így a tantervi irányelvek, valamint a szervezeti és műkö
dési szabályzat jóváhagyását, a nemzetközi kapcsolatok létesítése és fenntartása szabá
lyainak megállapítását, a rektorhelyettesek, a főigazgatóhelyettesek, az intézeti és kli
nikai igazgatók, valamint a tanszékvezetők megbízását. Megmaradt az irányító minisz
ternek "a jogszabályt vagy oktatáspolitikai érdeket sértő" határozatok megsemmisíté
sére vonatkozó joga, és egy további pont szerint pedig e miniszter "fontos társadalmi, 
szakmai érdekből a felsőoktatási intézményt - feladatkörén belül - meghatározott tevé
kenységre kötelezheti".
Mindezt csak részben ellensúlyozhatta a rendelet 9. §.-a, amelynek értelmében az irá
nyító miniszter "a felsőoktatási intézményt érintő - a hatáskörébe tartozó - ügyekben 
köteles a felsőoktatási intézmény véleményét kikérni", valamint 13. §.-a, amely lehető
séget adott egyes hatásköröknek a felsőoktatási intézményekre, azok testületéire, ill. a 
regionális tanácsokra való átruházására. (Ez utóbbi paragrafus egyébként lehetővé tet
te valamely főiskola irányításának egyetemre ruházását is.) A vhr. a törvény 127. .§-

59



ának végrehajtásával kapcsolatban úgy rendelkezett, hogy az egyetemi-főiskolai veze
tők és az oktatási szervezeti egységek vezetőinek személyére a felsőoktatási intézmény 
tanácsának tagjai, valamint az irányító miniszter tehet javaslatot, az intézményi tanács 
pedig a javasolt személyekről - a sorrendet is megállapítva - véleményt nyilvánít. Meg
jegyzendő még, hogy a kormányrendelet irreális mértékű egyetértési és véleményezési 
jogkört biztosított "a képzésben érdekelt miniszter" számára.
A felsőoktatási intézmények szervezetéről és működéséről szóló 20/1986. MM sz. ren
delet megjelölte az intézményi alapokmányt jelentő szervezeti és működési szabályzat 
általános elveit. E rendelkezés a testületi szervek szerepének, döntési jogkörének növe
lésére törekedett, meghatározta azok összetételét (egyharmad részük tisztségénél fog
va a tanács tagja, egyharmadot a hallgatók, egyharmadot pedig az oktatók, kutatók és 
egyéb dolgozók választanak), döntési jogkört biztosított az önálló szervezeti egységek 
tanácsainak is, meghatározta a vezetők hatáskörét, valamint a hallgatói jogokat gyakor
ló hallgatói közösségek és hallgatói képviselők szerepét. (Megemlítendő, hogy a KISZ- 
szervezetek és a hallgatói közösségek jogait, továbbá a hallgatói véleményezést külön 
MM-rendeletek részletesebben is szabályozták.) E rendelkezések egészében véve előre
lépést jelentettek a 3/1969. MM sz. rendelethez képest (csak az intézményi tanács vá
lasztási joga módosult az említett 1984. évi recentralizációs intézkedés következtében 
véleménynyilvánítási jogra).
A felsőoktatás párt- és állaim irányításának általános keretei 1978-1988 között lénye
gében változatlanok maradtak, színvonala a 70-es évek végén és a 80-as évek elején át
menetileg emelkedett, ezt követően azonban fokozatosan csökkent. Jóllehet a fő voná
saiban helyesen meghatározott felsőoktatás-politikai célok valóra váltását elsősorban a 
súlyosbodó gazdasági nehézségek, az évtized közepétől kibontakozó társadalmi, gazda
sági, politikai és morális válság talaján a szellemi munka leértékelődése és az érdekvi
szonyok torzulásai gátolták, a reform tervek, fejlesztési programok kevés eredményt ho
zó végrehajtásában jelentős része volt a felsőoktatás párt- és állami irányítása hibáinak 
is. A felsőoktatás irányítása - átfogó fejlesztési stratégia hiányában - nem volt képes a 
feladatok megfelelő súlypontozására, tevékenységét egyre inkább a prakticizmus, a te
hetetlenség, valamint a "cselekvés helyett határozat" gyakorlata jellemezte.
A pártirányításban - bár az Agit.Prop.Bizottság számos alkalommal és néhányszor a PB 
is foglalkozott a felsőoktatás kérdéseivel - erősödtek a "kézivezérléses" formák. Az MM 
Vezetésében szinte permanenssé váltak a személyi változások; e minisztérium kormány
zati súlya, munkájának hatékonysága mindinkább csökkent, ágazati funkciója elsor
vadt, a kormánybizottságoktól (az Állami Tervbizottság és az 1978 után megnövekedett 
hatáskörű TPB), valamint a gazdasági főhatóságoktól (ОТ, PüM) való függősége növe
kedett.
A felsőoktatás súlyosbodó problémái, ellentmondásai széleskörűen felvetődtek az 1981. 
február 3-i PB-határozat végrehajtásának megvizsgálása során, amelyről a TKKO - a 
további teendőkre is javaslatot téve - jelentést terjesztett a PB elé. E jelentés a felsőok
tatás irányításával kapcsolatos feladatokat is megjelölte:
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"Korszerűsíteni kell a felsőoktatás szakmai és ágazati irányításának rendszerét 
és gyakorlatát. Az irányítási rendszer a felsőoktatási intézmények autonómiájá
nak erősítésével együtt növelje a felsőoktatási feladatok megoldásában a társa
dalmi kontroll szerepét, a szakmai főhatóságok, a gazdálkodó-termelő intézmé
nyek, vállalatok felelősségét és közvetlen szerepvállalási lehetőségeit. Az irányí
tásban csökkenjen az igazgatási jellegű eszközök szerepe, helyüket egyre inkább 
vegye át az elvi, módszertani munka és az orientálásban kapjon nagyobb súlyt az 
anyagi támogatás szelektív alkalmazása."

A PB 1987. november 3-i ülésén - amelyen több felszólaló is szükségesnek tartotta a fel
sőoktatási intézmények önállóságának növelését - tudomásul vette a jelentést, egyet
értett az abban megjelölt feladatokkal, és felkérte az MT-t, hogy tűzze napirendjére a 
felsőoktatás fejlesztésének kérdéseit.
Az MM ennek megfelelően MT-előterjesztést készített a felsőoktatás fejlesztésének fel
adatairól és cselekvési programjáról. Az előterjesztés 6. pontja a felsőoktatás irányítá
sával összefüggő feladatokat tartalmazta:

"A kormány támogatja a felsőoktatás érdekképviseletét és érdekérvényesítését 
szolgáló regionális, valamint országos testületek, társaságok megalakítását és mű
ködését. Feladatainak és jogainak bővítéséveL.újjá kell szervezni a felsőoktatás 
ágazati szakmai-tudományos bizottságainak hálózatát és az országos Felsőokta
tási Tanácsot. E fórumok működjenek közre a felsőoktatás fejlesztési stratégiá
jának kidolgozásában és szakmai-tudományos orientálásában." (MKM Közpon
ti Irattár 774/1988. MM.) - Az MT 1988. június 2-i ülésén a felsőoktatás fejlesz
tésének cselekvési programjáról hozott határozatából azonban e pont kimaradt.

Az MM ugyanakkor 1988 májusában a Művelődési Közlönyben megjelentetett közle
ményében - a 41/1985. MT-rendelet 13 §.-a által adott, említett felhatalmazás alapján 
- az irányítása alá tartozó intézményeket illetően jelentős hatáskörátruházást hajtott 
végre. A rektorhelyettesek, a dékánok, az egyetemi főiskolai kari főigazgatók, a főisko
lai főigazgatóhelyettesek, az önálló oktatási szervezeti egységek vezetői és a tanszékve
zetők megbízása intézményi hatáskörbe került. Ugyancsak az intézményekre ruházta a 
minisztérium a főtitkár, a gazdasági igazgató és az egyetemi könyvtárigazgató kineve
zését (az MM előzetes egyetértésével), valamint a főiskolai docensek kinevezését, a mar- 
xizmus-leninizmus tanszékek oktatói esetében pedig egyetértési jogát csak a tanárok és 
a docensek kinevezésével kapcsolatban tartotta fenn. Megjegyzendő, hogy a MÉM már 
ezt megelőzően, 1987 decemberében intézményi hatáskörbe utalta az önálló oktatási 
szervezeti egységek és a tanszékek vezetőinek megbízását,” valamint a gazdasági igazga
tó, az egyetemi könyvtárigazgató és a főiskolai docensek kinevezését.
1988, őszétől, az államszocialista rendszer felbomlásával további lényeges - a politikai 
intézményrendszer átalakulásánál gyorsabb ütemű - változások történtek a felsőoktatás 
irányításában. Megszűnt a pártirányítás (annak mind intézményes keretei, mind pedig 
"kézivezérléses" formái), valamint a pártszervek és pártszervezetek káderhatásköre. A 
felvételi keretszámok felvételi irányszámokra módosultak, és eltörölték a felvételeknél
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alkalmazott preferenciákat. Megszűnt a kötelező ideológiai oktatás, az egyes felsőokta
tási intézmények maguk határozták meg a hallgatandó társadalomtudományi, filozófiai 
stb. tárgyakat. 1989 januárjában a SZEM is hatáskörátruházást hajtott végre: a rektor 
hatáskörébe került a rektorhelyettesek, dékánok, a főiskolai kari főigazgató és főigaz
gatóhelyettes, az önálló oktatási szervezeti egységek és a tanszékek vezetőinek megbí
zása, továbbá az egyetemi és főiskolai docensek, az egyetemi főtitkár, a gazdasági fői
gazgató és az egyetemi könyvtárigazgató kinevezése. (A dékánok, a főiskolai kari fői
gazgató, az önálló oktatási szervezeti egységek vezetői és a tanszékvezetők első ízben 
történő megbízásához, valamint az egyetemi főtitkár és a gazdasági főigazgató kineve
zéséhez azonban a minisztérium előzetes egyetértésére volt szükség.) 1989 tavaszán az 
MM a 41/1985. MT rendelet átfogó módosítását is tervezte, erre azonban végül is csak 
1990 február végén, az oktatási törvény módosításával egyidejűleg került sor.
Az 1985. évi I. törvény módosításáról szóló 1990. évi XXIII. törvény lehetővé tette nem 
állami felsőoktatási intézmények létrehozását (a létesítés feltételeinek meghatározását 
az MT-re bízva); a hittudományi intézményeket beillesztette a felsőoktatás rendszerébe; 
a "kimenet" felől való szabályozásra áttérve a tantervi irányelveket megszüntette; a fel
sőoktatási intézmények együttműködését illetően társulások létrehozására is lehetősé
get adott: a hallgatók felvételével kapcsolatban a speciális felvételi követelmények elő
írását a felsőoktatási intézmények feladatává tette, kimaradt továbbá a törvényből a 
"megállapított létszámkeret" kifejezés; a módosított Alkotmánynak megfelelően a tör
vény az egyetemi tanárok kinevezését és a rektorok megerősítését a köztársasági elnök 
jogkörébe helyezte; intézményi hatáskörbe utalta az egyetemi és főiskolai tanári, ill. do
censi cím, valamint az új jogi szabályozással bevezetett meghívott egyetemi és főisko
lai tanári, ill. docensi cím adományozását; módosította az egyetemek és főiskolák léte
sítésének rendjét (egyetemet az Országgyűlés, főiskolát az MT hozhat létre); megszün
tette a külföldi felsőoktatási intézményekben folytatandó tanulmányok engedélyhez kö
tését. A törvény rendelkezései továbbra sem terjedtek ki a hittudományi egyetemekre 
és főiskolákra, a törvény kimondta azonban - az 1985. évi I. törvénynél általánosabb jel
leggel - az ezekben az intézményekben szerzett oklevelek egyenértékűségét, és biztosí
totta normatív költségvetési támogatásukat, valamint hallgatóik jogosultságát állami 
juttatásokra és kedvezményes szolgáltatásokra.
A 41/1985. MT-rendeletet módosító 53/1990. MT-rendeletben a művelődési miniszter 
ágazati hatáskörének felsorolásából kimaradt a marxizmus-leninizmus oktatás irányí
tása, az általánosan kötelező tárgyak oktatásának összehangolása, a tankönyv- és jegy
zetkiadás rendjének szabályozása és á felvételi keretszámok megállapítása. A felsőok
tatási intézményt irányító miniszter hatásköre lényegesen csökkent: a személyzeti mun
ka irányelveinek meghatározása, a nemzetközi kapcsolatok szabályainak megállapítá
sa, a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása, az oktatási szervezeti egységek lé
tesítése, az egyetemi és főiskolai docensek, a főtitkár, a gazdasági igazgató és az egye
temi könyvtárigazgató kinevezése, a rektorhelyettesek, a dékánok, a főigazgatóhelyet
tesek, az intézeti és klinikai igazgatók, valamint a tanszékvezetők megbízása intézmé
nyi hatáskörbe került (ill. e feladat feleslegessé vált). A képzési célkitűzések és a tanter-
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vi irányelvek jóváhagyása a képesítési követelmények szabályozására módosult, a mi
niszter ellenőrző tevékenysége pedig a törvényességi szempontok érvényesítésére kor
látozódott.
Az 1990. évi törvény- és vhr-módosítás tehát - az előző másfél két évben ténylegesen 
megvalósított intézkedéseket, változtatásokat is "legalizálva" - lényeges ménékben nö
velte a felsőoktatási intézmények önállóságát, hatáskörét, számos korábbi kötöttséget 
megszüntetett. E módosítások hiányosságai között megemlítendő az, hogy nem került 
sor a képzési szintek világosabb, a nemzetközi gyakorlatnak is megfelelő megállapításá
ra és Felsőoktatási Tanács létrehozására. Az állami irányítás szintjének emelése csak 
részben történt meg: az egyetem létesítése az Országgyűlés, az egyetemi tanárok kine
vezése és a rektorok megerősítése pedig a köztársasági elnök hatáskörébe került, a mű
velődési miniszter ágazati, valamint a felsőoktatási intézményt irányító miniszter jog
körében azonban igen sok, a döntés és a jogalkotás magasabb szintjét igénylő feladat 
maradt. A törvény fenntartotta továbbá "a képzésben érdekelt miniszter" - jogi és gya
korlati szempontból egyaránt nehezen értelmezhető - kategóriáját, és a vhr. továbbra is 
egyetértési jogot biztosított számára a képesítési feltételek meghatározásával, szak lé
tesítésével, az egyetemi tanári kinevezéssel, valamint a rektor megbízásával kapcsolat
ban.
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EPILÓGUS

Több mint három és fél évszázadot felölelő történeti áttekintésünk végére értünk. Lát
hattuk a történelmi-politikai viszonyoknak a felsőoktatás irányítására gyakorolt jelen
tős hatását és a változások irányát, a fejlődés vonalát is.
E fejlődés során az egyetemek önállósága már az 1969. évi rendelkezések nyomán - te
vékenységük valamennyi területét figyelembe véve - kétségkívül nagyobb volt, mint a 
dualizmus korában és a Horthy-korszakban, jelenleg pedig - a megelőző évtizedek szá
mos kötöttségét megszüntető 1985. évi és különösen az 1990. évi törvényes rendelkezé
sek után - felsőoktatási intézményeink az önkormányzat szintjét és a demokratikus par- 
ticipáció érvényesülését tekintve nemzetközi összehasonlításban is igen kedvező helyet 
foglalnak el.
Ugyanakkor a történelmi áttekintés alapján azt is megállapíthatjuk, hogy az eddigi jo
gi szabályozás számos kérdést nem vagy nem megfelelően rendezett. Az is kétségtelen 
továbbá, hogy a felsőoktatás alapvető kérdéseinek jogi szabályozása már csak jogtech
nikai szempontból is külön törvény alkotását teszi szükségessé. A kidolgozandó új fel
sőoktatási törvényben - az eddigi rendelkezések hiányosságait, a magyar felsőoktatás 
jelenlegi problémáit és átalakításának irányait, valamint a hasonló külföldi jogalkotá
sokat figyelembe véve - elsősorban az alábbi kérdések megfelelő szabályozását kívána
tos biztosítani:
- a felsőoktatás intézményrendszerének korszerűsítését, a szellemi és anyagi erőforrások

hatékonyabb felhasználása érdekében az intézmények kooperációját, társulását, 
integrációját lehetővé tevő jogi keretek átfogóbb megállapítása;

- a képzési szintek világos - és a nemzetközi gyakorlatnak is megfelelő - meghatározása;
- a doktori posztgraduális képzés bevezetésével és a doktori fokozattal kapcsolatos 

kérdések rendezése;
- a felsőoktatás-politikai döntések előkészítésében a szakmai racionalitás és a 

demokrácia érvényesítéséhez szükséges intézményes keretek kialakítása;
- a felsőoktatás állami irányítása (és ezzel összefüggésben a jogalkotás) szintjének 

emelése, elsősorban az Országgyűlés szerepének a növelése, az államigazgatási jellegű 
irányítás megszüntetése;

- a felsőoktatási intézmények önkormányzatára, az autonómia hatékony gyakorlására 
és az intézmények működésében a demokratikus participáció széles körű biztosítására 
vonatkozó alapelvek megállapítása.
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IM Igazságügyi Minisztérium
KB Központi Bizottság
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MDP Magyar Dolgozók Pártja
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MKM Művelődési és Közoktatási Minisztérium
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