
LADÁNYI ANDOR

A magyar felsőoktatás intézményrendszerének változásai a 20.
században

A magyar felsőoktatás 20. századi történetét az intézményrendszer, az
intézményhálózat gyakori változásai jellemezték. Ezekkel számos résztanulmány,
egyetemtörténeti munka is foglalkozott, a felsőoktatás egészére kiterjedően, pedig
Szögi László, valamint a jelen írás szerzője adott rövid áttekintést az
intézményrendszer alakulásáról;1 e téma átfogó jellegű feldolgozására azonban még
eddig nem került sor. E hiányt szeretném pótolni tanulmányomban, az eddigi
kutatások alapján ismertetve és értékelve a felsőoktatás intézményrendszerében, az
egyes periódusokban történt változásokat, azok okait és körülményeit; a 
végrehajtott intézkedések mellett említést téve az ezzel kapcsolatos vitákról, a meg
nem valósult javaslatokról, tervekről is.

I. A század első két évtizede

A 19. és a 20. század fordulóján Magyarországon 68 felsőoktatási
intézmény működött: két tudományegyetem (Budapesten és Kolozsvárott),
Műegyetem (a fővárosban), 10 jogakadémia, közülük egy állami (Kassán), két
királyi katolikus (Nagyváradon, ill. Pozsonyban), két katolikus (Egerben, ill.
Pécsett), négy református (Debrecenben, Kecskeméten, Máramarosszigeten és
Sárospatakon), valamint egy evangélikus (Eperjesen), Állatorvosi Főiskola
(Budapesten), Bányászati és Erdészeti Akadémia (1904-től főiskola, Selmecbányán),
a Ludovika Akadémia (Budapesten), gazdasági akadémia (Magyaróvárott), négy
gazdasági tanintézet (Debrecenben, Kassán, Keszthelyen és Kolozsvárott), a 
Mintarajztanoda és Rajztanárképző (1908-tól a mesteriskolákkal egyesítve
Képzőművészeti Főiskola Budapesten), valamint 46 un. hittani intézet. Nem
tartoztak a felsőoktatás körébe az inkább felsőfokú szakiskola jellegű intézmények
(a polgári iskolai tanár- ill. tanítónőképzők, a többi művészetoktatási intézmény, a 
kereskedelmi akadémiák, a kertészeti tanintézet és a gyógypedagógiai tanárképző).

A századforduló után — több tényezővel összefüggésben — előtérbe került a 
felsőoktatás intézményhálózatának kibővítése. Az ezirányú törekvések részben
eredményre vezettek, nagyobbrészt azonban sikertelenek maradtak.2

1 SZÖGI László: A nemzet kertjének nevelő oskolái. A magyar felsőoktatás rövid története.
= Hat évszázad magyar egyetemei és főiskolái. Bp., 1994. (A 20. századot tárgyaló
rész: 44-69. p.); LADÁNYI Andor. A magyar felsőoktatás a 20. században. Bp., 1999.

2 Az ebben az időszakban felmerült tervekre és a tényleges változásokra: LADÁNYI Andor:
A magyarországi felsőoktatás a dualizmus kora második felében. Felsőoktatás-történeti
Kiadványok. 1. Bp., 1969.
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A budapesti tudományegyetem „túlnépesedése" és ennek következtében
fokozódó zsúfoltsága, az ország területéhez és lakosságához képest az egyetemek
kis száma, a kulturális decentralizáció követelménye indokolttá tette új 
tudományegyetem létesítését. A harmadik egyetem létrehozására irányuló törekvések
főbb állomásai a század elejéig: 1876-ban a pozsonyi jogakadémia tanárainak
javaslata a jogakadémia egyetemmé fejlesztésére^ 878-ban Trefort Ágoston leirata
Pozsony megye és a város főispánjához a „fokozatosan létesítendő"
tudományegyetem elhelyezésére vonatkozó vélemény közlésére; 1880-ban az
uralkodó Trefort felterjesztésére válaszolva felhatalmazta a minisztert egy
harmadik, esetleg Pozsonyban felállítandó tudományegyetem létesítése érdekében a 
további lépések megtételére; ezzel egyidejűleg több más város is bejelentette
igényét a harmadik egyetemre; 1884-ben a képviselőház közoktatásügyi
bizottságának - az e tárgyban tartott szaktanácskozást követően - hozott
határozata egy harmadik egyetem létesítésének szükségességéről; 1885-ben Trefort
- országgyűlési tárgyalásra nem került - törvényjavaslata Pozsonyban
orvostudományi kar szervezéséről (amely a későbbiekben teljes egyetemmé lenne
fejlesztendő); elsősorban a pénzügyi nehézségek miatt e terv lekerülése a 
napirendről Trefort miniszterségének utolsó éveiben; utódainak véleménye szerint
a budapesti és a kolozsvári egyetemi építkezések elsődleges fontosságára tekintettel
a harmadik egyetem létesítése nem időszerű.

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (a továbbiakban: VKM)
álláspontja a koalíciós kormány működése idején módosult; Apponyi Albert 1906
decemberében azt mondotta, hogy „egy harmadik egyetemre sürgősen szükség
van", majd az évtized végén már több új egyetem létesítése tervének kidolgozására
adott megbízást. (Az elkészült tervezetben öt egyetem és egy műegyetem felállítása
szerepelt.) Az 1910. évi választások, a munkapárti kormány hatalomra jutása után
az elhangzott trónbeszéd szerint az új egyetemek felállításának előkészítése
„sürgős feladata lesz kormányunknak és a törvényhozásnak", az új miniszter, Zichy
János is tárcája átvételekor azt hangsúlyozta, hogy az új egyetemek létesítését
programja egyik legfontosabb pontjának tekinti. Az új egyetemek elhelyezésére
számításba jöhető városok között erősödő verseny folyt, amelyben a szakmai-
tudományos követelmények helyett inkább a politikai és a gazdasági szempontok
álltak előtérben. Zichy tárgyalásokat folytatott az egyes városok képviselőivel,
elsősorban az új egyetemek szervezéséhez szükséges anyagi hozzájárulás
mértékéről, 1911 májusában a Felső Oktatásügyi Egyesület rendezett ankétot az új
egyetemek alapításáról, és ezt követően foglalt állást a miniszter két új egyetem
létesítéséről (jóllehet az említett ankéton többen is az anyagi és részben a személyi
lehetőségeket figyelembe véve csak egy egyetem szervezését tartották célszerűnek).
A választás Pozsonyra és Debrecenre esett, az előbbi várható volt, a Debrecen
melletti döntéshez Tisza István befolyása is hozzájárult. A debreceni és a pozsonyi
tudományegyetem létesítéséről szóló 1912. évi törvény értelmében a két egyetem
„fokozatos fejlesztés mellett [...] állíttatik fel", amit a rendelkezésre álló eszközök
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korlátozott volta indokolt. (Ezért az oktatás csak az 1914/15. tanévben indult meg,
Debrecenben három, Pozsonyban pedig csupán egy karon.)3

Az új egyetemek létesítésének kérdése összefüggött a jogakadémiák
helyzetével, valamint a jogi oktatás szükséges reformjával. Trefort a jogakadémiák
számának csökkentésére törekedett, Csáky Albin viszont egy részüknek csonka
egyetemmé fejlesztését tartotta volna kívánatosnak, Wlassics Gyula véleménye
pedig az volt, hogy az „életképes" jogakadémiákat fejleszteni, az egyetemek
színvonalához közelíteni kell, míg „az életképtelen nem érdemes pártolásra".
Ténylegesen a századfordulóig a 13 jogakadémia közül három szűnt meg, a 
debreceni és a pozsonyi pedig az új egyetemek létrehozásával — a megmaradtak
helyzete azonban továbbra is problematikus, jövőjük bizonytalan volt.

A Műegyetem hallgatólétszámának nagyarányú — 1891/92 és 1912/13
között több mint háromszorosára — emelkedése, valamint a gyáripar rohamos
fejlődése, technikai rekonstrukciója következtében növekvő mérnökszükséglet
vetette fel a második műegyetem létesítésének kérdését. Az erre irányuló javaslatok már a 
90-es években felmerültek, konkrét formában azonban csak 1907-ben, amikor
Temesvár törvényhatósága feliratban kérte a második műegyetemnek a városban
való felállítását, és a következő években a kormányzat részéről is erre vonatkozólag
pozitív nyilatkozatok hangzottak el. 1911 decemberében Temesvár városa a 
műegyetem szervezésének előkészítésére bizottságot alakított, majd 1912
szeptemberében felkérte Zelovich Koméi műegyetemi tanárt az új műegyetem
tervének kidolgozására. A terjedelmes emlékirat 1914 júniusában készült el, de a 
világháború kitörése megakasztotta a további munkálatokat.

1916 nyarától azonban ismét előtérbe került e kérdés; a világháború
tapasztalatai mellett ezt elsősorban az indokolta, hogy a háború után, a 
katonadiákok tömegeinek hazatérésével a minden korábbinál nagyobb létszámú
hallgatóság oktatását a meglévő műegyetem nyilvánvalóan nem tudná ellátni.
Temesvár városa 1916 júliusában újabb előterjesztésben kérte az előkészítő
munkálatok megindítását, ezt a VKM véleményezésre megküldte a Műegyetem
tanácsának, amely a kiküldött bizottság jelentése alapján egyetértett az
előterjesztésben foglaltakkal. A VKM-ben 1917 novemberében ez ügyben bizalmas
értekezletet tartottak, ezt követően három műegyetemi professzorból álló
bizottságot küldtek helyszíni szemlére, amely részletes javaslatot tett az új
műegyetem ideiglenes elhelyezésére. A második műegyetem létrehozására irányuló
további munkálatoknak azonban a katonai összeomlás, a Monarchia felbomlása
véget vetett.

3 Az új tudományegyetemek szervezésére: BERZEVICZY Albert: Közművelődésünk és a 
harmadik egyetem. Bp., 1894.; GÁL Ferenc: Főiskolai törekvések Szegeden. 1790-1922.
Szeged, 1929.; LUKINICH Imre: Az egyetem alapításának története. Pécs, 1933.;
SZENTPÉTERI KUN Béla: Az egyetemmé alakulás története. A Kollégiummal való
kapcsolatok továbbélése az egyetemnek, mint egységnek életében. A Debreceni
Kollégium története. Első kötet. II. rész. Debrecen, 1941.
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A második műegyetem felállítása mellett azonban már egy harmadik
műegyetem Kassán való szervezése is felmerült: Kassa városa 1918 januárjában
műegyetemi nagybizottságot alakított, amely emlékiratot készített a harmadik
műegyetem létesítése érdekében. Az ismét miniszterré kinevezett Zichy a 
képviselőház 1918. július 3-i ülésén szükségesnek mondotta még egy műegyetem
felállítását, „az adott viszonyok közt lehetőleg Kassán", ennek megvalósítása
érdekében azonban konkrét lépések nem történtek.4

Az új műegyetem(ek) létrehozásának kérdéséhez részben kapcsolódott a 
Bányászati és Erdészeti Főiskola helyzetének alakulása. Az egyik probléma e 
tekintetben az volt, hogy Selmecbánya, az egykor virágzó fémbányászat központja,
a fémbányászat háttérbeszorulásával, gazdasági jelentőségének fokozatos
csökkenésével, rossz közlekedési viszonyaival egyre kevésbé volt alkalmas arra,
hogy egy gazdasági jellegű főiskola székhelye legyen. Ezért ismételten felmerült a 
főiskola áthelyezésének kérdése. A másik problémát a bányászati-kohászati és az
erdészeti oktatás szervezeti kapcsolata jelentette, a két ágazat közötti ellentétek
megoldására - elsősorban az erdészeti szakkörök - a főiskola kettéválasztását
tartották szükségesnek. A főiskola jövőjét illetően különböző, többször is változó
tervek láttak napvilágot (Budapestre helyezés, valamely egyetemhez való
kapcsolódás, a főiskola műegyetemmé fejlesztése stb.); végül is 1918 elején az a 
megoldási javaslat született, hogy a főiskola Kassára helyezve a tervezett harmadik
műegyetem fakultása legyen.5

A mezőgazdaság fejlesztése szükségessé tette volna mezőgazdasági főiskola 

szervezését, az erre irányuló több évtizedes erőfeszítések azonban nem vezettek
eredményre. Egy, a gazdasági akadémiánál és a tanintézeteknél magasabb szintű
mezőgazdasági intézmény létrehozásának gondolata már a 70-es - 80-as években
felmerült. A 80-as évek elején a Tormay Béla által kidolgozott terv szerint a 
fővárosban háromkarú — mezőgazdasági, állatorvosi és erdészeti — főiskola
létesülne, az ehhez szükséges telket is megvásárolták. E terv realizálására azonban
a pénzügyi nehézségek miatt nem került sor (és a telket eladták). 1895-től
ismételten napirendre került e kérdés, viták folytak azonban a tervezett főiskola
céljáról, helyéről, valamint arról, hogy önálló intézmény legyen-e vagy valamely
egyetem fakultása. 1906-ban Hutyra Ferenc, az Állatorvosi Főiskola rektora -
Tormay tervéhez hasonlóan — egy háromkarú mezőgazdasági egyetem felállítását
javasolta, amellyel a szakemberek többsége egyetértett. A mezőgazdasági főiskola,
Ш. egyetem tervének megvalósítására azonban nem került sor, jóllehet a 

4 Az új műegyetem létesítésére: ZELOVICH Kornél: A m.kir. József Műegyetem és a hazai
technikai felsőoktatás története. Bp., 1922. 313-329. p.; SZÖGI László: A temesvári és
kassai műegyetem létesítésének tervei 1918 előtt. = Tanulmányok a magyar
felsőoktatás XIX-XX. századi történetéből. Fejezetek az Eötvös Loránd
Tudományegyetem történetéből. 14. Bp., 1991. 105-122. p.

5 A Bányászati és Erdészeti Főiskola kérdésére: HlLLER István: Az Alma Mater a 
reformok és a nagy változások időszakában. (1895-1919.) = Mindnyájan voltunk
egyszer az Akadémián ... Sopron, 1983. 43-50. p.
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Földmívelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: FM) 1910-ig agrárius vezetés alatt
állt. A mezőgazdasági felsőoktatás fejlesztése érdekében csak egy intézkedés
történt: 1906-ban a gazdasági tanintézeteket akadémiává szervezték, és tanulmányi
idejüket 3 évre emelték; ez azonban a képzés szintjét és színvonalát tekintve
lényeges változást nem jelentett.

A munkapárti kormány idején az FM a mezőgazdasági főiskola létesítését
nem tartotta szükségesnek. Ezt látva a mezőgazdasági érdekképviseletek
megállapodtak az ipari, kereskedelmi és pénzügyi érdekképviseletekkel:
mezőgazdasági egyetem vagy főiskola helyett egy társadalomtudományi,
mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi-pénzügyi fakultásokból álló közgazdasági
egyetem felállítását kezdeményezik, ami egyben lehetővé tette volna a teljesen
hiányzó és a gazdasági fejlődés követelményeinek megfelelő egyetemi szintű
közgazdasági képzés bevezetését is. Az erre vonatkozó indítványt az Országgyűlés
egyhangúlag elfogadta, a súlyos politikai válság - az obstrukció erőszakos letörése -
következtében azonban e terv megvalósítása érdekében konkrét lépések nem
történtek. Közgazdasági egyetem helyett a VKM a Műegyetemen közgazdasági
osztályt szervezett a Műegyetemen, a Bányászati és Erdészeti Főiskolán, valamint a 
gazdasági akadémiákon végzettek egyéves közgazdasági továbbképzésére (a
későbbiek során négyéves közgazdasági képzés megindítását is kilátásba helyezve).
Ez természetesen nem pótolhatta a magasabb szintű mezőgazdasági képzést. De
nem jelentett megoldást ama, az FM és a VKM által 1914-ben közösen kidolgozott
terv sem, hogy a magyaróvári gazdasági akadémiát a pozsonyi egyetemmel
összekapcsolva a gazdászok kétéves természettudományi alapképzése az egyetem
természettudományi karán folyna (egyúttal egyes jogi és közgazdasági tárgyakat is
hallgatnának), ezt követően Óvárott kerülne sor a kétéves mezőgazdasági
szakképzésre, és amennyiben még egy évig az egyetem jogi karán folytatnának
tanulmányokat, kettős képesítést szerezhetnének. Ez az egyébként is zavaros terv
már csírájában meghiúsult, minthogy a pozsonyi egyetemen nem szervezték meg a 
természettudományi kart; majd a VKM 1918 márciusában közölte, hogy a képzés e 
módjával nem ért egyet.. .6

Л^ egyetem szintű közgazdasági képzés kiahkítása érdekében 1917 tavaszán
újabb kezdeményezés történt: a „Hangya" szövetkezet egymillió koronás
alapítványt tett közgazdasági egyetem létesítésére. Az egyetem tervének
kidolgozására bizottság alakult; az elkészült terv megvitatása során olyan álláspont
alakult ki, hogy külön egyetem helyett a budapesti tudományegyetemen
szervezzenek közgazdasági kart. A VKM ezzel kapcsolatban leiratban kérte az
egyetem véleményét. Az egyes karok állásfoglalása meglehetősen eltérő volt, s így
az egyetemi tanács két alternatív megoldás lehetőségét vetette fel. Ezek közül a 
VKM által 1918 október közepén rendezett szakértekezlet azt tartotta célszerűnek,
hogy önálló közgazdaságtudományi kar létesüljön. A VKM ennek megvalósítása

6 A mezőgazdasági főiskola, ül. egyetem tervére: A Gödöllői Agrártudományi Egyetem
Jubileumi Emlékkönyve. Főszerkesztő: WALLESHAUSEN Gyula. Gödöllő, 1995. I.k.
32-54. p.
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érdekében a következő két hétben - a tárgyalt időszak gyakorlatától eltérően
rendkívül gyorsan - igyekezett a kar megszervezéséhez szükséges jogi
intézkedéseket megtenni; a háborús vereség, a Monarchia összeomlása miatt
azonban e fakultás létrehozására vonatkozó rendelet kiadására már nem volt
lehetőség.7

Az e periódusban született tervek közül említést kell még tennünk a 

katolikus egyetem alapítására irányuló törekvésekről. Katolikus egyetem létesítésének
gondolata már az 1870-es, 1880-as években felmerült, konkrét formában azonban
csak a századforduló idején. Az 1900 augusztusában tartott első országos katolikus
nagygyűlés úgy határozott, hogy „a magyar kath. intelligenczia megmentésére egy
katholikus egyetem felállítását szükségesnek és elodázhatatlannak tartja". A 
nagygyűlési határozat felkérte a püspöki kart az egyetem létrehozása érdekében
országos mozgalmat indító bizottság kinevezésére. E bizottság kiküldésére
vonatkozó határozatot az 1901. és az 1911. évi katolikus nagygyűlés is
megismételte, megvalósítására azonban nem került sor. 1903-ban javaslat született
Pécsett, majd Gyulafehérvárott katolikus egyetem létesítésére, de mindkét javaslat
meglehetősen irreális volt. A későbbiekben a katolikus egyetem szervezésének ügye
fokozatosan háttérbe szorult. A püspöki kar érdemben nem is foglalkozott e 
kérdéssel, és mindinkább nyilvánvalóvá vált, hogy egy magas tudományos
színvonalú, az állami egyetemekkel versenyképes katolikus egyetem létrehozásához
hiányoznak a szükséges anyagi és szellemi feltételek.8

Néhány alkalommal felmerültek protestáns egyetem szervezésére, ill. a
debreceni református kollégium egyetemmé fejlesztésére irányuló javaslatok is, de
ezek - elsősorban a szükséges anyagi feltételek hiánya miatt - papíron maradtak.
Megjegyzendő még, hogy sem a VKM, sem az egyetemi tanárok többsége nem
rokonszenvezett felekezeti egyetemek létesítésének gondolatával.

A^ 1918. évi polgári demokratikus forradalom idején a két állami polgári iskolai
tanárképzőt főiskolává szervezték, és tervek születtek - a dualizmus korában
felmerült elgondolásokhoz is kapcsolódóan - a szakképzés és a tudományos
utánpótlás képzésének szétválasztására, továbbá a középiskolai tanárképző intézet
tanárképző főiskolává alakítására, mezőgazdasági egyetem és testnevelési főiskola
létesítésére, valamint a debreceni gazdasági akadémiának az egyetemhez
csatolására.

Az egyetemi színtű közgazdasági képzés kialakításának tervére: MlHALIK István:
Küzdelem az önálló egyetemi színtű közgazdászképzésért. = Tanulmányok a 
magyarországi közgazdasági felsőoktatás történetéből. A Budapesti
Közgazdaságtudományi Egyetem Levéltárának Kiadványai. 2. Bp., 1995. 48-69. p.

A katolikus egyetem létesítésére: MlHÁLYFI Ákos: A katholikus egyetem kérdései
hazánkban. Bp., 1912.; SZÖGI László: Katolikus egyetemalapítási törekvések
Magyarországon. = Hittudományi fakultások és tanintézetek a XX. századi magyar
egyetemeken. Fejezetek az Eötvös Loránd .Tudományegyetem történetéből. 13. Bp.,
1991. 10-27., 37-38. p.
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Л Tanácsköztársaság rövid fennállása alatt - részben az előző időszakokban
felvetődött terveket, javaslatokat megvalósítani kívánva - az intézményrendszer
átalakítására több intézkedést tett, ill. tervezett. így a szakképzés és a tudományos
utánpótlás képzése szervezeti szétválasztása elvének megfelelően középiskolai
tanítóképző főiskolát (a Tanácsköztársaság idején valamennyi pedagógust tanítónak
nevezték), gyógyszerész főiskolát, a három kereskedelmi akadémia egyesítésével
közgazdasági főiskolát, valamint az addigi színésziskolák megszüntetésével
színművészeti főiskolát létesítettek. Ezekre többnyire a tanárokat is kinevezték, a 
Tanácsköztársaság bukása következtében azonban e főiskolák tényleges
működésüket természetesen már nem kezdhették meg. Tervbe vették továbbá
mezőgazdasági főiskola szervezését, folytatták a testnevelési főiskola
létrehozásának előkészítését, és az érettségire épülő tanítóképzésre szándékoztak
áttérni (ennek konkrét tervét azonban nem dolgozták ki). A Tanácsköztársaság
felsőoktatási politikája ugyanakkor arra hivatkozva, hogy a jogi karok és a 
jogakadémiák „a polgári osztályuralom megszűnésével tárgytalanná vált pályákra
készítettek elő", ezekben az oktatást beszüntette (jogászképzés helyett általános
társadalomtudományi szakképzés indítását tervbe véve), a budapesti egyetem
hittudományi karát pedig - a papképzést az egyházak autonóm feladatának tekintve
- megszüntették.9

II. A Horthy-korszak

Л% első világháború utáni területi változások, a trianoni béke következtében
lényegesen módosult a felsőoktatás intézményhálózata. A kolozsvári és a pozsonyi
tudományegyetem 1920-tól — egymással együttműködve — átmenetileg Budapesten
folytatta működését. Új székhelyen való elhelyezésükre több terv is felmerült,
elsősorban Szeged és Pécs jött számításba (bár Pécs esetében bizonytalansági
tényezőt jelentett, hogy a város mikor szabadul fel a jugoszláv megszállás alól, s 
ezért a Győrött történő elhelyezést is lehetségesnek tartották). Olyan javaslat is
született 1920 novemberében a debreceni egyetem részéről, hogy a két un.
menekült egyetem - önállóságuk fenntartásával - Debrecenben találjon otthont.
Végül is a kormányzat, majd a Nemzetgyűlés 1921-ben a szegedi és a pécsi
elhelyezés mellett döntött. E két egyetem további működését - négy
tudományegyetem fenntartásának gazdasági lehetőségeire tekintettel - akkor csak a 
Pénzügyminisztérium ellenezte, a pozitív döntés melletti érvek azonban sokkal
erősebek voltak: a kultúrfölény biztosításának követelménye, a budapesti
tudományegyetem „túltömöttsége", a kulturális decentralizáció szükségessége, az
egyetemi hallgatók túlnyomó részének „a nem mindig egészséges levegőjű"
Budapestre koncentrálásának káros következményei, valamint annak hangoztatása,

9 A polgári demokratikus forradalom és a Tanácsköztársaság terveire és intézkedéseire:
LADÁNYI Andor: Az 1918. évi polgári demokratikus forradalom és a magyar
felsőoktatás. Felsőoktatási Szemle, 1968. lO.sz. 593-594. p.; Ladányi Andor: A Magyar
Tanácsköztársaság és a felsőoktatás. = Uo. 1969. 4.sz. 207-209. p.
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hogy „nem a mai megcsonkított, hanem a régi Magyarország szükségletét kell
mérlegelnünk".

Az intézményhálózat további változásai: a Bányászati és Erdészeti Főiskola
(1922-től Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola) még 1919 márciusában
Sopronba települt, a jogakadémiák száma ötre csökkent (az eperjesi jogakadémia
Miskolcon, a máramarosszigeti pedig Hódmezővásárhelyen folytatta működését,
míg a pécsi jogakadémia a pozsonyi egyetem Pécsre helyezésével szűnt meg). A 
gazdasági akadémiák száma háromra, a hittudományi főiskoláké pedig 18-ra
csökkent. Ugyanakkor 1920-ban egy új felsőoktatási intézmény is létrejött: a 
budapesti Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Kar, lényegében az említett
korábbi tervek alapján, tulajdonképpen provizórikus jelleggel. (A vonatkozó
törvényjavaslat indokolása szerint „annak végleges szervezete nem nyert még
megoldást, mert az vagy a budapesti [...] tudományegyetem kebelébe illeszkedik
majd bele, mint annak esetleg ötödik tudománykara, vagy mint külön közgazdasági
egyetem alakul ki.")10

A felsőoktatás intézményhálózatát is érintették a pénzügyi stabilizáció
keretében, a szanálással, a költségvetési kiadások csökkentésével kapcsolatos
javaslatok kidolgozására 1924 októberében létrehozott Országos Takarékossági 

Bizottság munkálatai. E bizottság a felsőoktatással összefüggő kérdések
megvizsgálására három tagú albizottságot alakított. Ennek többsége azt javasolta,
hogy „csak annyi egyetem és oly keretben tartandó fenn, amennyi [...] az ország
[...] szükségletének megfelelő hallgató számot intenzív oktatás mellett a 
legmagasabb színvonalon kiképezni képes". Ehhez pedig az albizottság
többségének véleménye szerint elégséges - a hittudományi karokat nem számítva — 
a budapesti tudományegyetem és egy vidéki orvostudományi kar fenntartása. A 
kisebbségi vélemény viszont a gazdasági szempontokkal szemben a kulturális
érdekek elsődlegességét, a budapesti egyetem túlzsúfoltságát hangsúlyozta, s ezért
szükségesnek ítélte a négy tudományegyetem fenntartását. Klebelsberg erélyesen
tiltakozott a vidéki egyetemek megszüntetése ellen, ami „kulturális leszerelést"
jelentene, és az Országos Takarékossági Bizottság végül is úgy foglalt állást, hogy a 
négy tudományegyetem „változatlanul fenntartandó". A bizottság tárgyalásai során
a Közgazdaságtudományi Karral kapcsolatban több javaslat is felmerült (egyes
szakosztályainak más intézményekhez csatolásával a kar megszüntetése, az egyik
gazdasági akadémiának és az Állatorvosi Főiskolának a kar szervezetébe illesztése).
Klebelsberg ellenezte a kar megszüntetését, rámutatott az FM felügyelete alatt álló
intézményeknek a karba történő integrálása nehézségeire; s így e kar helyzetével

Az intézményhálózat Trianon utáni változásaira: Kiss József Mihály: Párhuzamos utak. A 
kolozsvári és a pozsonyi egyetem válságos időszakának történetéhez. = Tanulmányok a 
magyar felsőoktatás XIX-XX. századi történetéből. Fejezetek az Eötvös Loránd
Tudományegyetem történetéből. 14. Bp., 1991. 123-161 p.; ZsiDI Vilmos: A budapesti
közgazdaságtudományi kar története. 1920-1948. = Tanulmányok a magyarországi
közgazdasági felsőoktatás történetéből. A Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetem
Levéltárának Kiadványai. 2. Bp., 1995. 83-9Í., 96-97. p.
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kapcsolatban nem született döntés. A Bányamémöki és Erdőmémöki Főiskolával
kapcsolatban a bizottsági tárgyalások során felvetődött a bányászati és a kohászati
szakosztályoknak a Műegyetem, az erdészetinek pedig a magyaróvári gazdasági
akadémia szervezetébe ülesztésének lehetősége; konkrét határozatot azonban a 
bizottság e kérdésben sem hozott.11

Miközben Klebelsberg, politikai súlyát latba vetve határozottan kiállt a 
vidéki egyetemek mellett — mint mondotta: „a magyar kultúráért folytatott harcban
nagy egységet, dreadnoughtot, egyetemet veszteni nem akarok" - a felsőoktatás
más területein, főleg a 20-as évek második felében raáonáüs változtatásokat kívánt
megvalósítani. Először a jogakadémiák megszüntetésére törekedett. Már 1923
január elején közölte a felekezeti jogakadémiák fenntartóival, hogy intézményeik
fizetés kiegészítő államsegélyét az 1922/23. tanév végétől megszünteti, és kérte az
illetékes egyházi főhatóságokat, hogy jogakadémiáik működését a tanév végétől
szüntessék be. E főhatóságok azonban úgy döntöttek, hogy jogakadémiáikat saját
erejükből, ül. részben városi hozzájárulással továbbra is fenntartják (csak a 
sárospataki és a hódmezővásárhelyi jogakadémia szűnt meg, a kecskeméti
jogakadémia pedig mint egyetemes jogakadémia működött tovább). Klebelsberg a 
következő években ismételten felvetette a jogakadémiák megszüntetésének
kérdését, 1928-ban azt az államvizsgáztatási jog megvonásával szándékozott elérni,
törekvései azonban az érdekelt egyházak ellenállása miatt nem vezettek
eredményre.

Ezzel szemben 1928-ban, mintegy kétéves előkészítő munka után - egyes
kompromisszumokkal — sikerült megvalósítania a polgári iskolai tanárképzés
átszervezését: a két állami polgári iskolai tanárképző főiskola egyesítését és
Szegedre helyezését, valamint egy kivételével a katolikus tanámóképzók
megszűntetését (és az átszervezéssel, valamint a tanulmányi idő felemelésével és az
egyetemi „áthallgatás" előírásával a képzés színvonalának emelését).

A 20-as évek végén Klebelsberg - korábbi véleményétől eltérően - a 
Közgazdaságtudományi Kar helyzetének rendezését is szükségesnek tartotta: e 
karnak a Műegyetemmel való összevonását kezdeményezve. Erre vonatkozólag a 
VKM-ben 1929 tavaszán törvényjavaslat is készült; a két intézmény tanárainak az
egyesítés módjára vonatkozó eltérő állásfoglalása miatt azonban a fúzió meghiúsult.
1931 kora tavaszán Klebelsberg újabb kísérletet tett e kar helyzetének rendezésére,
ezúttal a debreceni egyetemen - a Közgazdaságtudományi Kar mezőgazdasági
szakosztályának áthelyezésével és a gazdasági akadémia beolvasztásával -
mezőgazdasági fakultás létrehozását, a közgazdasági és közigazgatási
szakosztályoknak és a kereskedelmi iskolai tanárképzőnek a Műegyetemmel való
egyesítését, valamint kétéves kereskedelmi főiskola létesítését tervezve; a 
mezőgazdasági érdekképviseletek rendkívül éles tiltakozása miatt azonban e terv
lekerült a napirendről.

Az Országos Takarékossági Bizottság tevékenységére: LADÁNYI Andor: Klebelsberg
felsőoktatási politikája. Bp., 2000. 22-24., 53., 57. p.
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Foglalkozott Klebeisberg a Bányamémöki és Erdőmémöki Főiskola
kérdésével is; egyetértett a főiskola rektorának és Sopron polgármesterének e 
főiskola és a pécsi tudományegyetem egyesítésére vonatkozó javaslatával (ennek
értelmében az integrált intézménynek Pécsett a meglévő három, Sopronban pedig
öt fakultása működött volna). Ennek megvalósításáról Pécsett tárgyalások folytak, a 
főiskola önállóságához ragaszkodó bányászati és erdészeti szakkörök ellenzése,
valamint különösen az FM erélyes közbelépése következtében a két intézmény
egyesítésének terve meghiúsult.12

Megemlítendő még, hogy a 20-as években három kisebb felsőoktatási
intézmény létesült: 1925-ben jött létre a Testnevelési Főiskola, 1928-ban a 
gyógypedagógiai tanárképző főiskolává alakult, és ugyanabban az évben hozták
létre Pécsett a Zrínyi Miklós Akadémiát (azt azonban 1931-ben a Ludovika
Akadémiával egyesítették).

A felsőoktatás intézményhálózata széttagoltságának kérdése élesebben
vetődött fel a gazdasági válság éveiben; a válság következtében foganatosított
pénzügyi-költségvetési restrikció folyamán felmerült a% „egyetemcsonkítás", egy egyetem 

vagy egyes fakultások megszüntetésének szükségessége. A Bethlen- és a Károlyi-kormány
ezt el akarta kerülni, a Gömbös-kormány azonban e tekintetben radikális lépésekre
készült. Hóman Bálint mindhárom egyetemen egy-egy kart szándékozott
megszüntetni, egyesíteni kívánta a Műegyetemet, a Közgazdaságtudományi Kart, az
Állatorvosi Főiskolát, valamint a Bányamémöki és Erdőmérnöki Főiskolát,
szükségesnek tekintette egy gazdasági akadémiának középfokú mezőgazdasági
iskolává való átszervezését, és lehetségesnek tartotta a jogakadémiáknak
alacsonyabb szintű jogi képzést nyújtó intézményekké történő átalakítását. Hóman
tervei azonban — elsősorban a vidéki egyetemi városokban — széleskörű tiltakozást
váltottak ki, ezek hatására a miniszter kénytelen volt meghátrálni, és az
„egyetemcsonkítás" tervét elejteni.

Egyedül a műszaki és gazdasági intézmények egyesítését sikerült 1934-ben,
a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem létrehozásával
megvalósítania (hozzáj árulva azonban ahhoz, hogy a Bánya-, Kohó- és
Erdőmérnöki Kar továbbra is Sopronban maradjon). Az integráció a 
Közgazdaságtudományi Kar és a Műegyetem közgazdasági osztálya egyesítésével,
valamint e karon négy új tanszék szervezésével a közgazdasági képzés
színvonalának emelését eredményezte, lehetővé tette szélesebb profilú
szaktanárképzés kialakítását, az egyes karok szorosabb oktatási és kutatási
kooperációjára azonban nem került sor, a szétszórt elhelyezésű budapesti karok
egységes területi elhelyezésének terve papíron maradt, a soproni kar pedig
gyakorlatilag teljesen szeparáltan működött.13

Klebelsbergnek az intézményhálózat átalakítására irányuló intézkedéseire és terveire:
Ladányi Andor: "Nemcsak a gazdasági életben van szükség racionalizálásra, hanem
kultúrpolitikánk területén is". Klebelsberg törekvései a felsőoktatás
intézményhálózatának átalakítására. Kutatás közben. 201. Bp., 1994.

Az "egyetemcsonkítás" kérdésére és a gazdasági intézmények integrálására: Ladányi
Andor A gazdasági válságtól a háborúig. A magyar felsőoktatás a 1930-as években.

186



A felsőoktatás intézményhálózatában újabb változásokra 1939 után, a 
visszacsatolásokkal kapcsolatban került sor. A Felvidéken a kormányzat először
Kassán „egy kis műegyetemnek", elsőként a vegyészeti fakultásnak szervezését
tervezte, majd textilmérnöki kar vagy egy kétéves textilipari főiskola létesítésének
terve merült fel, de egyik sem realizálódott. Ezek helyett Kassán kétéves
kereskedelmi főiskolát szerveztek, és ugyanott állították fel a Horthy Miklós
Repülő Akadémiát. E két intézményen kívül öt hittudományi főiskola működött a 
Felvidék Magyarországhoz került részén és Kárpátalján. Észak-Erdélyben a 
legfontosabb intézkedés a kolozsvári magyar egyetem - rendkívül rövid idő alatt
megvalósított — újjászervezése volt 1940-ben. Ezen kívül Kolozsvárott gazdasági
akadémiát szerveztek, és hat hittudományi főiskola működött a visszacsatolt
területen. Felvetődött még műegyetem vagy műszaki főiskola létesítésének és az
egykori nagyváradi jogakadémia visszaállításának gondolata; ezeknek azonban nem
volt realitásuk. A Délvidéken — Újvidéken - szintén kétéves kereskedelmi főiskolát
hoztak létre, és itt egy hittudományi főiskola is működött.

A kolozsvári magyar egyetem újjászervezésével egyidejűleg Szegeden új
tudományegyetemet állítottak fel; ugyanakkor pénzügyi okokra, az értelmiségi
munkeró szükségletre, valamint nem utolsósorban a megfelelő színvonalú
professzorok hiányára hivatkozva a pécsi egyetemen a bölcsészeti, a szegedi
egyetemen a jogi kart, a debreceni egyetemen, pedig a természettudományi
tanszékeket „szüneteltették," míg a jogakadémiák csak két évfolyammal
működhettek volna (ez utóbbi törvényi rendelkezés végrehajtására azonban nem
került sor). Néhány további változás is történt a felsőoktatás intézményhálózatában
ezekben az években: 1939-ben a kertészeti tanintézetet Kertészeti Akadémia
elnevezéssel felsőoktatási intézménnyé szervezték, ugyancsak 1939-ben a műszaki,
a híradó és folyamőr tiszteknek - addig a Ludovika Akadémián folyó — képzésére
létrehozták a Bolyai János Honvéd Műszaki Akadémiát, 1942-ben pedig a 
mezőgazdaság fejlesztéséről szóló törvény a Kertészeti Akadémiának Kertészeti és
Szőlészeti Főiskolává, a gazdasági akadémiáknak pedig fokozatosan négyéves
mezőgazdasági főiskolává alakításáról rendelkezett. (Ténylegesen azonban e 
korszakban csak a Kertészeti Akadémia, valamint a kolozsvári és a 
mosonmagyaróvári gazdasági akadémia főiskolává fejlesztését valósították meg, a 
debreceni és a keszthelyi gazdasági akadémiának főiskolává alakítására 1945
tavaszán került sor.)

Mindezek következtében az 1942/43. tanévben a felsőoktatási intézmények
száma 59-re emelkedett; közülük 36 hittudományi főiskola volt. Említést érdemel
még, hogy a tanítók felsőfokú képzéséről, a líceummal összekapcsolt kétéves
tanítóképző akadémiák létesítéséről 1938-ban törvény rendelkezett; a háborús
viszonyok következtében azonban ez nem valósult meg.14

Bp., 2002. 25-40. p.
Az 1939 utáni változásokra: Uo. 174 - 186. p.
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III. A koalíciós évek és az államszocialista korszak

A háború után, a demokratikus átalakulás éveiben több változás is történt a 
magyar felsőoktatás intézményhálózatában. A legjelentősebb az FM
kezdeményezésére a Magyar Agrártudományi Egyetemnek - a József Nádor
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági és Állatorvosi Karának,
Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kara erdőmémöki osztályának, a Kertészeti és
Szőlészeti Főiskolának, valamint a három mezőgazdasági főiskolának egyesítésével
történő - felállítása volt (az erdőmémöki osztály azonban a VKM, a soproni kar és
az erdészeti szakkörök ellenállása miatt ténylegesen csak 1950-ben került az új
egyetem szervezetébe). A négy városban működő intézmények megfelelően elő
nem készített mechanikus egyesítése nem volt problémamentes, az egyes karok
között — az 1934. évi integrációhoz hasonlóan — érdemi együttműködés nem
alakult ki.

A további változásokat illetően: a szegedi egyetem jogi karán 1945 őszén
ismét megindult az oktatás, a pécsi bölcsészkar visszaállítására irányuló törekvések
azonban sikertelenek maradtak. A volt kassai és újvidéki kereskedelmi főiskola
összevontan Budapesten folytatta tovább működését. 1946-ban három
művészetoktatási intézmény - az iparművészeti, a színművészeti és a 
zeneművészeti - felsőfokú jellegűvé vált. Az iskolarendszer változása — az általános
iskola kiépítése - felvetette a pedagógusképzés reformjának, intézményrendszere
átalakításának kérdését. Széleskörű viták után az általános iskolai pedagógusok
képzésére új intézményekként nevelőképző főiskolák létesítéséről született döntés
(elnevezésük rövidesen pedagógiai főiskolává módosult). Az első két főiskola -
Budapesten és Szegeden - 1947-ben kezdte meg működését (az utóbbi lényegében
a Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola átszervezésével), majd 1948-ban újabb két
főiskola jött létre (Debrecenben és Pécsett, a debrecenit a következő évben Egerbe
helyezték). 1947 őszén még egy felsőoktatási intézményt létesítettek: a dolgozók
felsőfokú tanulmányainak lehetővé tétele érdekében az Állami Műszaki Főiskolát
(amelyen három éves esti oktatás folyt). E változások nyomán a koalíciós időszak
végén, az 1947/48. tanévben 48 felsőoktatási intézmény működött, köztük 26
hittudományi főiskola.

A fenti intézkedések mellett számos javaslat, terv született a felsőoktatás
rendszerének reformjára, intézményhálózatának átalakítására. A korábbi
elgondolásokhoz hasonlóan ezúttal is felmerült a gyakorlati szakemberek és a 
tudományos utánpótlás képzése szervezeti elválasztásának kérdése (pl. szakképző
főiskolák, ül. tudósképző és kutató egyetemek létrehozásával). Előremutató
reformtervek láttak napvilágot a felsőfokú képzés nagyobb vertikális tagolására,
részben rövidebb tanulmányi idejű intézmények szervezésével. E javaslatok
azonban inkább távlati jellegűek voltak, konkrét tervek formájában nem
fogalmazódtak meg. Ismételt — de ezúttal is eredménytelen - erőfeszítések
történtek a jogakadémiák megszüntetésére. Ugyanakkor javaslatok születtek a 
miskolci és az egri jogakadémiának többkarú egyetemmé fejlesztésére. Az utóbbit
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az egri érsek kezdeményezte, katolikus egyetemként; ezzel a püspöki kar is
egyetértett, megindultak az előkészítő munkálatok; a politikai viszonyok, 1947
tavaszától a kormányzatnak egyházi felsőoktatási intézmények létesítését ellenző
állásfoglalása azonban meghiúsította e terv megvalósítását (valamint a katolikus
nevelőképző főiskolák létesítését is).15

1948 után a kiépülő sztálinista hatalmi struktúra, a tervgazdasági rendszer
céljainak és követelményeinek megfelelően a felsőoktatás intézményrendszere,
intézményhálózata nagymértékben átalakult.16 Л% 50-es évek elején az erőltetett
ütemű felhalmozáson és iparosításon alapuló felzárkózási törekvésekkel összefüggő
- tényleges vagy vélt - szakemberszükségjet kielégítése, az ugrásszerűen növekvő
hallgatólétszám kiképzése érdekében számos új felsőoktatási intézmény jött létre,
részben - a korábbi szovjet modellt követve — szűkprofilú, specializált intézmények
szervezésével, részben a meglévő egyetemek széttagolásával. Ez utóbbi teljesen
ellentétes volt a fejlett európai országok felsőoktatásának fejlődési tendenciáival;
ezek nagy részében ugyanis a képzési ágak és tudományágak széles - a 
hagyományos négykarú universitásokhoz képest jóval szélesebb - körét felölelő
egyetemek alakultak. Az intézményhálózatot érintő egyes döntésekben politikai
szempontok is közrejátszottak.

Még 1948-ban létrehozták az önálló Közgazdaságtudományi Egyetemet
(és egyidejűleg megszüntették a műegyetem Közgazdaságtudományi Karát). A 
legtöbb változás a legfontosabb területnek tekintett műszaki felsőoktatás
intézményhálózatában történt. 1949-ben Miskolcon Nehézipari Műszaki
Egyetemet szerveztek (a IIL- IV. éves bányász- és 1952-ig a kohászhallgatók
képzése azonban továbbra is Sopronban folyt), Veszprémben pedig a műegyetem
Nehézvegyipari Karát (amely 1951-ben Veszprémi Vegyipari Egyetem elnevezéssel
önálló intézménnyé vált). Az 1951 tavaszán felemelt első ötéves terv további új
műszaki egyetemek létesítését írta elő; ennek megfelelően a Budapesti Műszaki
Egyetem elnevezést nyert műegyetem mérnöki és építészmérnöki karaiból
megalakították az Építőipari Műszaki Egyetemet, továbbá Közlekedési Műszaki
Egyetemet szerveztek (amely előbb Szegeden, majd Szolnokon működött). A 
tervezett külön bányamérnöki, gépgyártómémöki és könnyűipari műszaki
egyetemek létrehozására azonban nem került sor. Az Állami Műszaki Főiskolát a 
műszaki egyetemek esti tagozatává szervezték át, a műszaki tanárszükséglet
kielégítésére pedig 1950-ben Ipari Szaktanárképző Intézet létesült (ez 1951-ben
Műszaki Tanárképző Főiskolává alakult).

Változások voltak a tudományegyetemek szervezetében is. Az állam és az
egyház szétválasztásából következően 1950-ben a hittudományi karok kiváltak a 
tudományegyetemek szervezetéből, és önálló egyházi intézményekként folytatták
működésüket. (A hittudományi felsőoktatási intézmények száma egyébként a 

A koalíciós évekre: LADÁNYI Andor: Mennyiségi fejlődés és strukturális változások: a 
felsőoktatás útja a felszabadulás után. Bp., 1989. 21-39. p.

Az államszocialista korszak egészére lásd a 15. jegyzetben említett munka vonatkozó
részeit.
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három volt egyetemi fakultással együtt 1950 után 13-ra csökkent, és ezeket az
oktatáspolitika nem tekintette a felsőoktatás körébe tartozóknak.) 1951-ben az
orvostudományi karok önálló egyetemekké alakultak. Ennek következtében a 
debreceni tudományegyetemnek már csak két, a pécsinek pedig csupán egy kara
maradt. A budapesti bölcsészkar Orosz Intézete 1952-ben Lenin Intézet
elnevezéssel kari jelleget nyert (a vonatkozó párthatározat szerint azt
„felsőoktatásunk élenjáró intézményévé" kell fejleszteni).

Az agrár-felsőoktatás intézményhálózatát, az Agrártudományi Egyetem
szervezetét gyakori átalakítások jellemezték ezekben az években. Még 1949
tavaszán az Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karának vidéki
osztályait, elsődlegesen politikai okokból („a hallgatóság és a professzori kar
jelentős részének demokrácia ellenes beállítottsága miatt") „szüneteltették". Az
erdőmérnöki osztály 1950-ben de facto is az Agrártudományi Egyetem
szervezetébe került, 1951-ben, ül. 1952-ben a Mezógazdaságtudományi Kart négy
karra tagolták, rövidesen viszont az egyetem állatorvostudományi és
erdőgazdaságtudományi karai önálló főiskolává váltak.

Átalakult a katonai felsőoktatás is: 1949-ben négy fegyvernemi tiszti iskolát
szerveztek, és 1952-től de jure felsőoktatási intézménnyé alakult a Honvéd
Akadémia (1955-től Zrínyi Miklós Katonai Akadémia). Több más kis, szűkprofilú
intézmény is létesült ezekben az években: 1948-ban a Külügyi Akadémia (1952-től
Külügyi Főiskola), 1949-ben a munkások gazdasági vezetővé képzésére a 
Gazdasági és Műszaki Akadémia, 1951-ben pedig az Idegen Nyelvek Főiskolája.
További felsőoktatási intézmények - középiskolai tanárképző főiskola, újságíró
akadémia, gyógyszerész főiskola, orvos-felcserképző egészségügyi felső iskola,
valamint rövidebb tanulmányi idejű műszaki főiskolák - létesítésének terve is
felmerült, ezek azonban nem valósultak meg.

Ugyanakkor néhány felsőoktatási intézmény megszűnt a 40-es évek végén:
a három felekezeti jogakadémiát 1948-ban államosították, majd 1949-ben
megszüntették (ugyancsak 1949-ben „szüneteltették" a debreceni egyetem jogi
karát). Az államosítás után megszűnt a budapesti katolikus polgári iskolai
tanárnőképző főiskola is. Ezekben az években a felsőoktatás tárcairányítása
nagymértékben széttagolttá vált: az új intézmények - de néhány régebbi is - a 
szakirányának megfelelő minisztérium irányítása alá került.

Л% 1953. júniusi „félfordulat", a gazdaságpolitikai tervek korrekciója nyomán
a felsőoktatási politikában bekövetkező változások a felsőoktatás
intézményhálózatának alakulására is kihatottak. Az előző években létesített „mini-
intézmények" közül megszüntették a Gazdasági és Műszaki Akadémiát, a Külügyi
Főiskolát és az Idegen Nyelvek Főiskoláját. A Közlekedési Műszaki Egyetemet az
Építőipari Műszaki Egyetembe integrálták, és hosszas viták után a 
banyamémökképzést a miskolci egyetemen egyesítették. Megszüntették továbbá a 
Számviteli Főiskolát (a Kereskedelmi Főiskola utódját), valamint a budapesti
pedagógiai főiskolát; e két intézmény megszüntetése azonban károsnak bizonyult.

Ezzel szemben lényegesen növekedett ezekben az években az agrár-
felsőoktatási intézmények száma. A mezőgazdaság fejlesztésének előtérbe
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kerülésével összefüggésben Debrecenben, Keszthelyen és Mosonmagyaróvárott
mezőgazdasági akadémiát hoztak létre; viszont egyidejűleg a Kertészeti és
Szőlészeti Főiskola, majd a Mezőgazdasági Gépészmérnöki Főiskola létesítésével
folytatódott az Agrártudományi Egyetem széttagolódásának folyamata. Önálló
intézménnyé vált - érthetetlen módon - a Lenin Intézet is.

1956 tavaszán — nyarán з. politikai változások hatására - erősödő törekvések
voltak a felsőoktatás problémáinak megoldására, a felsőoktatási politika
torzulásainak kiküszöbölésére. Ennek során megfogalmazódtak a felsőoktatás
intézményrendszerének, intézményhálózatának átalakítására irányuló egyes
javaslatok is. Ezek közé tartozott — külön nevelőképző intézmények létesítésével -
a felsőfokú tanító- és óvónőképzésre való áttérés, a mezőgazdasági akadémiák
négyéves tanulmányi idejű főiskolákká szervezése, a két budapesti műszaki egyetem
összevonása, valamint műszaki főiskola létrehozása.

A% 1956. októberi forradalom után - jelentős részben az 1956 tavaszán-
nyarán felmerült javaslatokat, terveket megvalósítva - több pozitív irányú változás
történt a felsőoktatás intézményhálózatában. A Lenin Intézetet megszüntették (ill.
a budapesti bölcsészkarhoz csatolták), a Mezőgazdasági Gépészmérnöki Főiskolát
az Agrártudományi Egyetem szervezetébe helyezték, a mezőgazdasági akadémiák
pedig egyetemi jellegű intézményekké váltak. A négy fegyvernemi tiszti iskolát
Egyesített Tiszti Iskola elnevezéssel összevonták. A felsőfokú tanító-és
óvónőképzésre való áttérést megvalósítva 1959-ben 11 felsőfokú tanítóképző és
három óvónőképző intézetet létesítettek. (Ezek nagy száma azzal függött össze,
hogy kevesebb, de nagyobb intézmények szervezéséhez szükséges beruházási
keretek hiányában az új intézményeket a középfokú tanítóképzők objektumainak
igénybe vételével tudták csak létrehozni.) Az 50-es évek végén hosszas vita folyt a 
pedagógiai főiskolák jövőjéről (felvetődött e főiskolák megszüntetésének, majd két
főiskolának ötéves tanulmányi idejű tanárképző főiskolává szervezésének
lehetősége), végül is az a döntés született, hogy mindhárom főiskola folytassa
tovább működését, négy évre emelt tanulmányi idő mellett. Figyelemreméltó
javaslatok születtek a mérnökképzés vertikális tagolására, főiskolai szintű műszaki
középkáder-képzés kialakítására - ezek azonban akkor még nem valósultak meg.

Л 60-as évek első felében, a „nagy ugrás" éveiben az előző időszak visszaesése
után, a felsőoktatás újabb nagyarányú mennyiségi növekedésével a felsőoktatás
intézményrendszerében jelentős változásokra került sor. A leglényegesebb — a 
nagymérvű, részben a tényleges, részben a meginduló távlati tervezés által
feltételezett szakemberszükséglet kielégítése érdekében, az 1961. évi oktatási
reform célkitűzéseivel is összhangban - a felsőfokú technikumok és szakiskolák
hálózatának kiépítése volt. 1960 és 1965 között 45 felsőfokú technikum és három
felsőfokú szakiskola létesült (amelyeknek mintegy 30 kihelyezett részlege is
működött). A műszaki, mezőgazdasági és közgazdasági képzés diverzifikálása,
vertikális tagolása helyes, előremutató jellegű lépés volt, a felsőfokú
technikusképzés célja, funkciója azonban nem volt kellően tisztázott, ilyen
nagyszámú intézmény rendkívül rövid idő alatt, túlnyomórészt a középfokú
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technikumok bázisán történt létesítését pedig a minőségi követelmények teljes
háttérbe szorításával hajtották végre.

Két új intézmény is alakult ezekben az években: 1962-ben Nyíregyházán
tanárképző főiskola (a pedagógiai főiskolák elnevezése ugyanis tanárképző
főiskolára módosult), 1963-ban pedig a Mozgássérültek Nevelőképző és
Nevelőintézete, egy tanítóképző intézet viszont megszűnt. Az Állatorvosi Főiskola
és az Erdőmémöki Főiskola egyetemmé, a mezőgazdasági főiskolák pedig
agrártudományi főiskolákká váltak. E változások következtében a felsőoktatási
intézmények száma az 1965/66. tanévben 106-ra nőtt, és egyúttal a felsőoktatás
minisztériumi irányítása még inkább széttagolódott. Javaslatok, tervek születtek
további felsőoktatási intézmények szervezésére is. 1963-ban döntés történt Győrött
műszaki egyetem létesítéséről (és egyidejűleg az Építőipari és Közlekedési Műszaki
Egyetem megszüntetéséről); ennek előkészítő munkálatai is megindultak. Felmerült
egészségügyi felsőfokú szakiskola és egészségügyi szaktanárképző főiskola, egy
tanítóképző intézet és két óvónőképző intézet létrehozásának, a pécsi tanárképző
főiskola kétkarú főiskolává alakításának (és a későbbiek során a pécsi
tudományegyetem bölcsészeti, ill. természettudományi karává fejlesztésének), a 
művészeti főiskolák egyesítésével többkarú művészeti egyetem létesítésének,
valamint újabb felsőfokú technikumok szervezésének terve; ezek azonban papíron
maradtak.

1965 után, az előző évek nagyarányú, extenzív mennyiségi fejlődése során
jelentkező feszültségek, problémák felismerése, valamint a távlati szakember-
szükségleti tervek korrekciója alapján a felsőoktatási politika módosítására és ennek
keretében az intézményhálózat újabb átalakítására került sor. Ennek
középpontjában — az intézményhálózat extrém szétforgácsoltságának csökkentése
és a képzés színvonalának emelése érdekében - a felsőfokú technikumok és
szakiskolák átszervezése, ezek összevonásával, ill. megszüntetésével, valamint új
intézmények létesítésével üzemmérnökök és üzemgazdászok képzésére kevesebb
számú nagyobb műszaki, mezőgazdasági és közgazdasági főiskola létrehozása állt.
Ez összhangban volt a fejlett európai országok felsőoktatásának fejlődési
tendenciájával, a felsőoktatás duális intézményrendszerének kialakulásával.17 Az
átszervezés 1968 és 1972 között valósult meg; ennek során a partikuláris érdekek
érvényesülése következtében a tervezettnél több, összesen 13 főiskola, 12 főiskolai
kar és két kihelyezett tagozat jött létre, vagyis a felsőfokú technikumoknak több
mint a fele, „a cégtábla átfestésével" továbbra is megmaradt (figyelembe véve azt a 
körülményt is, hogy az „anyaintézménytől" viszonylag nagy távolságban működő
főiskolai karok az oktatás személyi és tárgyi feltételeit tekintve gyakorlatilag önálló
intézmények voltak). Az átszervezés pozitív következménye volt ugyanakkor, hogy
a felsőoktatás tárcairányításának széttagoltsága mérséklődött. Műszaki főiskola

17 A felsőoktatás intézményrendszerének nemzetközi fejlődési tendenciáira: LADÁNYI
Andor: Felsőoktatási intézményrendszerek. - Educatio, 1996. 4. sz. 575-584. p.
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létesült Győrött is, minthogy a módosított fejlesztési és távlati szakember-
szüksé^eti tervekre tekintettel műszaki egyetem szervezése célszerűtlen lett volna.

A felsőfokú technikumok és szakiskolák átszervezése mellett a felsőoktatás
intézményhálózatában számos más változás is történt a 60-as évek második felében
és a 70-es évek elején. A két budapesti műszaki egyetemet 1967-ben egyesítették, az
agrártudományi főiskolák egyetemekké váltak (ül. a mosonmagyaróvári
agrártudományi főiskolát a keszthelyi Agrártudományi Egyetemhez csatolták), a 
nyíregyházi tanítóképző intézet 1970-ben a nyíregyházi tanárképző főiskola
szervezetébe került, és 1971-ben Hajdúböszörményben létrehozták e főiskola
óvónőképző intézetét. 1966-ban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolának
Budapesten Zeneiskolai Tanárképző Intézete létesült, amelynek öt vidéki városban
kihelyezett tagozatai alakultak, és a művészeti főiskolák 1971-ben egyetemi jellegű
főiskolákká váltak. Változásokra került sor a katonai és a rendvédelmi felsőoktatás
terén is: 1967-ben az Egyesített Tiszti Iskola megszűnésével három katonai
főiskolát létesítettek, és a korábbi Rendőr Akadémia átszervezésével 1971-ben
Rendőrtiszti Főiskolát állítottak fel. Javaslat született még államigazgatási főiskola,
valamint gyógyszerészeti főiskola felállítására is, az előbbi azonban akkor még nem
nyert elfogadást, a gyógyszertári asszisztensek képzése pedig a későbbiek során más
formában valósult meg. A fenti változások nyomán az önálló felsőoktatási
intézmények száma a 70-es évek elején ugyan 72-re csökkent, az intézmények
székhelyén kívül azonban 29 kar, ül. nappali képzést is folytató kihelyezett tagozat
működött, és így az intézményhálózat széttagoltsága csak csekély mértékben
mérséklődött.

A 70-es évek első felében egyes kutatók felhívták a figyelmet az
intézményhálózat széttagoltságának — mind a képzés színvonalát, mind pedig
gazdaságosságát érintő - hátrányos következményeire. Ezt idővel az oktatáspolitika
irányítói is felismerték, kívánatosnak tartva a széttagoltság csökkentése érdekében
egyes intézmények összevonását, ül. részben megszüntetését. A széttagoltság
különösen az agrár-felsőoktatás és a pedagógusképzés intézményhálózatát
jellemezte. Az agrár-felsőoktatás területén - ideértve az élelmiszeripari és a faipari
képzést is - 1972-ben hat egyetem, két főiskola, 10 más településen levő főiskolai
kar és három kihelyezett tagozat működött. E széttagoltság csökkentése érdekében
azonban - hosszas tárgyalások után - csak annyit lehetett elemi, hogy az 1978/79.
tanévben két főiskolai kar és egy kihelyezett tagozat megszűnt. A pedagógusképzés
intézményhálózata nem kevésbé túlméretezett volt: 1972-ben - a 
tudományegyetemeken folyó tanárképzést és a műszaki stb. szaktanárképzést nem
számítva - 5 tanárképző főiskola, 9 tanítóképző és három óvónőképző intézet,
valamint egy, más városban lévő óvónőképző intézet volt. A pedagógusképzés
rendszeréről - intézményhálózatáról és képzési struktúrájáról - évekig tartó meddő
viták után 1974-ben mindössze annyi változás történt, hogy a tanítóképző intézetek
főiskolák lettek, a szombathelyi tanítóképző intézetet tanárképző főiskolává
alakították, a hajdúböszörményi óvónőképző intézet önálló intézménnyé vált, az
egri tanárképző főiskolának pedig Budapesten kihelyezett tagozata létesült. A 
következő években azután - a közeledő demográfiai hullámra és ennek
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következtében a növekvő pedagógushiányra tekintettel - két új tanítóképző
főiskolai kihelyezett tagozatot szerveztek (Szekszárdon és Zsámbékon), s így végül
is a 70-es évek végére a pedagógusképző intézmények és kihelyezett tagozatok
száma hárommal nőtt...

A 70-es években történt egyéb változások: 1975-ben létrehozták az
Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi Főiskolai Karát, 1977-ben pedig az
Államigazgatási Főiskolát, ami - a paramedikális, ill. a közigazgatási szakemberek
magasabb szintű képzése érdekében - helyes, indokolt intézkedés volt. Ezeken
kívül megemlítendő még az, hogy a Közgazdaságtudományi Egyetemnek még
1970-ben létrejött pécsi kihelyezett tagozata 1975-ben a Pécsi Tudományegyetem
Közgazdaságtudományi Karává alakult (amivel kezdetét vette az egyetem ismét
többkarúvá tételének folyamata), Szolnokon pedig a Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Főiskola létesített kihelyezett tagozatot.

A 70-es években tehát a felsőoktatás intézményhálózatának alakulásában
két tendencia volt megfigyelhető: egyrészt az intézményhálózat csökkentésére
irányuló erőtlen kísérletek, másrészt viszont új intézmények vagy kihelyezett
tagozatok létesítését célzó törekvések. (Volt olyan megye, amely ezidőtájt több
mint 10 intézmény, ill. kihelyezett tagozat szervezését javasolta.) A kormányzat a 
csoportérdekek - tárca, helyi és intézményi érdekek - erőteljes érvényesülését
figyelembe véve a 70-es évek második felében már nem tett további lépéseket az
intézményhálózat széttagoltságának csökkentésére; ehelyett az egy városban
működő intézmények oktatási-kutatási együttműködését ösztönözte, de ez sem járt
kellő eredménnyel.

A 70-es évek végén és a 80-as évek ekjén - a némileg változott politikai
viszonyok között — a felsőoktatás terén újabb reformmunkálatok vették
kezdetüket. Ennek során nagyobb hangsúlyt kapott a felsőoktatás
intézményhálózata széttagoltsága csökkentésének kérdése. A felsőoktatás
helyzetének és fejlődési perspektíváinak tanulmányozására indított széleskörű
vizsgálat eredményei alapján az állampárt Politikai Bizottsága 1981. február 3-i
határozatában kimondta, hogy „ésszerűsíteni kell a felsőoktatási
intézményrendszert; meg kell szüntetni a szétaprózottságot, amely gátolja az
oktató-nevelő és a kutatómunka színvonalának emelését, a rendelkezésre álló
képzési kapacitás hatékony felhasználását". E határozat előírta 1983-ra a 
felsőoktatás távlati fejlesztési tervének kidolgozását, amely 1984 tavaszára készült el
és azt a Minisztertanács (a továbbiakban: MT) 1984. május 10-iki ülésén hagyta
jóvá. E fejlesztési terv szerint „1985 végéig intézkedéseket kell kidolgozni a 
felsőoktatási intézményhálózat szétaprózottságának szakági sajátosságokat is
figyelembe vevő csökkentésére, a felsőoktatási intézmények lehetséges regionális és
szakági kooperációjára, integrációjára, új szervezeti-jogi kereteik megteremtésére".
A következő évben elfogadott oktatási törvény a felsőoktatási intézmények területi
együttműködésének elősegítésére lehetővé tette regionális tanácsok alakítását, e 
törvény továbbá az intézménytípusok számát kettőre — az egyetemre és a főiskolára
- csökkentette (előírva, hogy a felsőfokú intézeteket 1990-ig főiskolává kell
átszervezni).
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A felsőoktatás intézményhálózata távlati fejlesztésének elveiről az MT
1986. július 17-én hozott határozatot, abban az alábbi, meglehetősen általános
jellegű direktívákat jelölve meg: a szétaprózottság fokozatos megszüntetése; a 
hatékonyabb és gazdaságosabb működést lehetővé tevő, arányosabb területi
megoszlású, de a jelenleginél koncentráltabb intézményhálózat kialakítása; a 
hálózatkorszerűsítés fokozatos és differenciált megvalósítása; az intézmények
profiljának bővítése; az universitär jellege egyetem irányába való fejlődés.

Л 80-as évek oktatáspolitikájára jellemző „cselekvés helyett határozat"
gyakorlatát ezúttal is tapasztalni lehetett: a ténylegesen megvalósított változtatások
nagyobb része formális jellegű volt. Ez leginkább az agrár-felsőoktatásra és a 
pedagógusképzésre vonatkozott. Ami az előbbit illeti: a kaposvári Mezőgazdasági
Főiskola a keszthelyi Agrártudományi Egyetem, a szegedi Élelmiszeripari Főiskola
pedig a Kertészeti Egyetem szervezetébe került (továbbá két főiskolai kar
hovatartozása is módosult) — mindez elsősorban a meglévő intézményhálózat
fenntartására irányult. A pedagógusképzés intézményhálózatáról és képzési
rendszeréről a 70-es évek végétől ismét elhúzódó viták folytak, számos terv,
modellvariáns született (az ún. egységes tanárképzés, a „pécsi modell", az
óvónőképzés és a tanítóképzés integrálása stb.). Végül is az egységesen egyetemi
szintű tanárképzésnek az ezredfordulóig általános tételének elhatározása mellett az
intézményhálózat annyiban változott, hogy a pécsi Tanárképző Főiskolát
Tanárképző Karként 1982-ben a Janus Pannoniusról elnevezett Pécsi
Tudományegyetem szervezetébe illesztették, az egri tanárképző főiskola budapesti
kihelyezett tagozatát az Eötvös Loránd Tudományegyetem szervezetébe helyezték,
a zsámbéki kihelyezett tagozat önálló főiskolává vált, a debreceni tanítóképző
intézetnek Békéscsabán kihelyezett tagozata alakult, majd 1986-ban a 
hajdúböszörményi óvónőképző intézetet a debreceni, a sopronit a győri
tanítóképző főiskolához csatolták, a kecskeméti óvónőképző intézetet pedig
tanítóképző főiskolává szervezték.

Néhány változás történt a felsőoktatás más területein is: megszűnt egy
műszaki főiskolai kar, az Állam- és Jogtudományi Intézet (1983-tól kar) 1981. évi
megalakításával, majd 1987-ben főiskolai szintű közgazdasági képzés indításával
fokozatosan bővült a miskolci egyetem képzési profilja, 1983-ban pedig az Állami
Balett Intézet főiskolává nyilvánításával új művészeti felsőoktatási intézet létesült.

A 80-as évek végére tehát az önálló felsőoktatási intézmények száma ugyan
néggyel csökkent, az „anyaintézmény" székhelyén működő főiskolai karok,
kihelyezett tagozatok száma viszont ugyanannyival nőtt, az intézményhálózat
széttagoltsága tehát változatlan maradt. Az állampárt Politikai Bizottsága 1987.
november 3-i határozatában megállapítva, hogy az 1981. február 3-i határozat
végrehajtásában objektív és szubjektív okok miatt jelentős a lemaradás, felkérte az
MT-t, vizsgálja felül az 1984. évi fejlesztési programot, és határozza meg a további
feladatokat. Az MT ezt követően 1988. június 2-iki ülésén hozott határozatot a 
felsőoktatás fejlesztésének cselekvési programjáról. Ennek egyik pontja szerint „a
formális megoldásokat kerülve" kell 1988. december 31-éig az MT részére

195



javaslatot tenni az intézményhálózat széttagoltságának csökkentésére vonatkozólag,
de erre e korszakban már nem került sor.

Ugyanakkor, 1988 őszétől alapvető változások történtek a felsőoktatási
politikában, a felsőoktatás területén, amelyek az államszocialista periódus
lényegében valamennyi meghatározó, a demokratikus jogállam és a piacgazdaság
követelményeivel ellentétes elemének megszűnését jelentették. E változások jogi
rögzítését célozta az 1985. évi oktatási törvény 1990. március l-jén elfogadott
módosítása. Ez lehetővé tette nem állami felsőoktatási intézmények létesítését, és a 
hittudományi intézményeket a felsőoktatás rendszerébe illesztette (bár a törvény
normatív rendelkezései még nem terjedtek ki ezekre), továbbá a felsőoktatási
intézmények működésének elősegítésére lehetőséget adott társulások létrehozására
is.

IV. A rendszerváltozás után

Л% 1990 tavaszán megalakult kormány programja fontos célnak jelölte meg a 
felsőoktatási intézmények szervezeti és felügyeleti széttagoltságának
megszüntetését: „Olyan többkarú, regionális egyetemek létrehozása célszerű,
amelyek képesek szorosan kapcsolódni a nemzetközi tudományos élethez". A 
program meghatározta az ezzel kapcsolatos teendőket is: „elkezdjük a felsőoktatási
hálózat korszerűsítését, mely a megmerevedett, széttagolt, sok kis
szakintézményből álló feudumok helyett a felsőoktatás rugalmas, két pilléren
nyugvó (egyetemek - főiskolák) hatékony rendszerének fokozatos kialakítását [...]
tartja szem elótt[...] A regionális egyetemeket és a helyben működő főiskolákat
egybekapcsoljuk [...] A magyar felsőoktatás európai felzárkózásának sarkalatos
kérdése a jelenlegi 2-3 karú szakegyetemek európai típusú, több karú universitássá
alakítása."

A felsőoktatás intézményhálózatának problémáit ezidőtájt az egyetemek és
főiskolák vezetői is felismerték, és a széttagoltság hátrányos következményeinek
mérséklésére törekedve 1990/91-ben az intézmények együttműködése érdekében
számos, laza formában működő szövetséget, egyesülést alakítottak. Az
intézményrendszer átalakítása, széttagoltságának csökkentése szerves részét alkotta
a kormány Gazdasági Kabinetje által 1991 decemberében létrehozott
Felsőoktatásfejlesztési Tárcaközi Vegyes Bizottság tevékenységének. E 
bizottságnak „A magyar felsőoktatás fejlesztése 2000-ig" с tanulmánya

megállapítva, hogy „évtizedek óta jelentős problémát okoz az intézményhálózat

széttagoltsága, [...] a specializált, kisméretű, szűk képzési profilú felsőoktatási

intézmények, az egy vagy néhány karú egyetemek nagy száma", a fejlesztés

prioritásaként jelölte meg, hogy az intézmények számának csökkentésével „növelni

kell a szervezeti koncentrációt és a területi integrációt". Ennek keretében:

„Intézményi összevonással 2000-ig fokozatosan létre kell hozni Budapesten két,

Debrecenben, Szegeden, Pécsett és Miskolc-Eger központtal egy-egy, összesen hat

tudományegyetemet; amelyekhez integrálni kell a körzetükbe tartozó tanárképző

főiskolákat; ezenkívül szükséges számú szakegyetemet (Gödöllő, Veszprém,
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Sopron), amelyek az ezredfordulót követően válhatnak tudományegyetemekké",
továbbá ki kell alakítani a területileg integrált főiskolákat.

Egyidejűleg már folytak a felsőoktatási törvény kidolgozásának munkálatai.
Ennek során egy ideig vitatott volt a felsőoktatás intézményrendszere, az
intézménytípusok meghatározása. Ezzel kapcsolatban már 1989 őszén és 1990
tavaszán felvetődtek a főiskolák szerepét megkérdőjelező, a főiskolákat részben az
egyetemekhez kapcsolására, részben megszüntetésére, részben pedig felsőfokú
szakiskolákká való „átminősítésére" vonatkozó javaslatok. A kormányprogram
idézett része azonban az egyetemeket és a főiskolákat tekintette a felsőoktatás „két
pillérének", és a tárcaközi bizottság tanulmánya szintén a duális rendszer
fenntartása mellett foglalt állást. Az 1993. évi felsőoktatási törvény ennek
megfelelően felsőoktatási intézményekként az egyetemeket és a főiskolákat jelölte
meg, és létesítésük, Ш. működésük feltételeit a főiskolák esetében — a 
törvényelőkészítő munka első szakaszában készült tervezetektől eltérően - nem az
egyetemekhez viszonyítva, hanem saját funkciójuk alapján határozta meg. (A
törvényjavaslat indokolása szerint az egyetemek és főiskolák
megkülönböztetésének alapja „nem értékrangsor, hanem tevékenységük eltérése,
feladataik „mássága".) E törvényben ugyanakkor a létesítés, Ш. a működés
feltételeinek megállapítása nem teremtette meg a jogi kereteket szélesebb képzési
profilú egyetemek kialakításához. Nagyon fontos rendelkezése volt viszont a 
törvénynek a széttagolt tárcairányítás megszüntetésével a felsőoktatás egységes
kormányzati irányításának megvalósítása, elhárítva ezzel az intézményhálózat
szétaprózottsága csökkentésének egyik fő akadályát.

Az intézményhálózat széttagoltsága ugyanis a 90-es évek első felében -
számos új intézmény létrejöttével - tovább nőtt. Ezekben az években öt
hittudományi főiskola kezdte meg ismét működését, és öt új is létesült, a Pázmány
Péter Római Katolikus Hittudományi Akadémia és Budapesti Református
Teológiai Akadémia pedig - Pázmány Péter Katolikus Egyetem, ill. Károli Gáspár
Református Egyetem elnevezéssel - többkarú egyetemmé alakult. Három
alapítványi főiskola is létrejött (és alapítványi főiskolává vált a Mozgássérültek
Nevelőképző és Nevelőintézete is), önálló intézménnyé alakult a békéscsabai és a 
szekszárdi tanítóképző főiskolai, valamint a szolnoki kereskedelmi főiskolai
kihelyezett tagozat, továbbá ismét önálló lett a hajdúböszörményi és a soproni
óvónőképző és intézet. Ilymódon az 1994/95. tanévben már 91 önálló
felsőoktatási intézmény volt: 59 állami, az 1993-ban a katolikus, ill. a református
egyháznak átadott három tanítóképző főiskolával együtt 28 egyházi és négy
alapítványi intézmény, továbbá mintegy 30, az intézmény székhelyén kívül működő
főiskolai kar és nappali oktatást is folytató kihelyezett tagozat. Említést érdemel
viszont, hogy ezekben az években bővült néhány intézmény képzési profilja, így — 
az egyetemi szintű közgazdasági képzés megindításával és a Bölcsészettudományi
Intézet megalakulásával - a miskolci, kisebb mértékben a veszprémi egyetemé (ami
elnevezésükben is kifejezést nyert), valamint a győri Széchenyi István Főiskoláé.

Л^ 1994-ben hivatalba lépett új kormány programja az intézményhálózattal
kapcsolatban azt tartalmazta, hogy a kormány támogatja „a felsőoktatási
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intézmények szervezeti integrációját, ill. társulását. Jogi és pénzügyi eszközökkel
ösztönzi és segíti a felsőoktatási intézmények közötti együttműködés szerves
fejlődését. Az intézmények közötti társulási és integrációs formáknak a területi
egyenlőtlenségek mérséklését is szolgálniuk kell." A felsőoktatás
intézményhálózatának átalakítására vonatkozólag ugyancsak általános jellegű
megállapításokat tett a felsőoktatás fejlesztésének irányelveirőlszóló, 1995. október 24-én
elfogadott országgyűlési határozat. A tárcaközi bizottság már 1992 júliusában
javasolta felsőoktatásfejlesztési törvény megalkotását, és a felsőoktatási törvény a 
felsőoktatás fejlesztési tervére vonatkozó törvényjavaslatnak 1994. december 31-éig
az Országgyűlés elé terjesztéséről rendelkezett. Törvény helyett azonban csak a 
fejlesztés irányelveit megjelölő határozat született. Az irányelvek helyzetértékelő
része szerint: „Továbbra is megmaradt az intézményrendszer széttagoltsága, ami
alacsony hatékonyságú és gazdaságtalan működést, felesleges párhuzamos
kapacitásokat, túlszakosodást, szegényes oktatási kínálatot eredményez, és szűkíti
az átjárhatóságot." A célokat és feladatokat illetően azonban az irányelvekben
mindössze annyi szerepelt, hogy a felsőoktatási intézmények integrációs
törekvéseivel kapcsolatban bővíteni kell a felsőoktatási törvény módosítása során a 
jogi kereteket, lehetővé téve a szorosabb helyi együttműködést, és a fejlesztési
források elosztásánál „ meg kell követelni az integrációs törekvéseket". Az
országgyűlési határozat elfogadását követően a végrehajtására kiadott feladatterv
előírta a felsőoktatási intézmények oktatási együttműködése „különböző
integrációs fokozatot jelentő" formáinak és az intézményrendszer átalakítására
vonatkozó kormányzati koncepciónak a kidolgozását.

Az országgyűlési határozatot megelőzően, 1995 augusztusában - a 
felsőoktatási intézmények vezetői testületeinek a pénzügyminiszterrel folytatott
tárgyalását követően, a további költségvetési elvonások elhárítása érdekében - a 
Felsőoktatási és Tudományos Tanács ad hoc bizottságot alakított, amely rövidesen
elkészítette „A magyar felsőoktatás modernizálása" c , konkrét javaslatokat is
tartalmazó tervezetet. (Eszerint egységes egyetem jönne létre Debrecenben, Pécsett
és Szegeden, többkarú városi egyetem működne Gödöllőn, Miskolcon, Sopronban
és Veszprémben, két egyetemi és két főiskolai szövetség lenne Budapesten,
egységes főiskola Egerben, Győrött, Kecskeméten, Nyíregyházán és
Szombathelyen; a tervezet továbbá megoldandó kérdésnek tekintette néhány
intézmény helyzetét, és lehetségesnek tartotta egyes kisebb intézmények
önkormányzatoknak való átadását.)

Egyidejűleg 1995-ben két intézmény integrálódott: a pécsi Pollack Mihály
Műszaki Főiskola a Janus Pannonius Tudományegyetem, e főiskola bajai intézete
az ottani tanítóképző főiskola, az Ybl Miklós Műszaki Főiskola debreceni főiskolai
kara pedig a Kossuth Lajos Tudományegyetem szervezetébe került. (Ugyanakkor a 
vidéki orvostudományi egyetemeknek egészségügyi főiskolai karai alakultak,
többnyire más városokban.)

Jelentősebb intézkedések azonban az intézményhálózat átalakítása,
széttagoltságának csökkentése érdekéhen nem történtek; ehhez előbb meg kellett 

teremteni a szükséges törvényi kereteket. Az 1993. évi felsőoktatási törvény
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módosításáról 1996 májusában az Országgyűlés elé terjesztett törvényjavaslat
rendelkezései erre még nem voltak alkalmasak. E törvényjavaslat ugyanis az
egyetem és a főiskola létesítésének, ill. működésének feltételeit - az 1993. évi
törvényhez hasonlóan - meglehetősen „puhán" határozta meg, a felsőoktatási
intézmények szervezeti egyesítése helyett a külön intézményeknek nyilvánított
felsőoktatási szövetségek létesítését részesítette előnyben, és az intézmények
akkreditálásának határidejét 2000. június 30-ában állapította meg, ami az
intézményhálózat racionális átalakításának további elodázását, az integráció
folyamatának lassítását idézte volna elő.

A törvényjavaslat országgyűlési vitája során azonban, a vonatkozó
módosító javaslatok elfogadásával e hiányosságokat sikerült kiküszöbölni, és az
intézményhálózat széttagoltsága csökkentésének, a képzési ágak és a tudományágak
széles körét felölelő egyetemek, Ш. szélesebb képzési profilú főiskolák
kialakításának jogi feltételeit biztosítani. Ezt célozta az egyetem és a főiskola
létesítése, ill. működése kritériumainak "keményebb" meghatározása, valamint
annak előírása, hogy a kormány a felsőoktatási intézmények e követelményeknek
megfelelő alapító okiratát 1998. december 31-éig az Országgyűlés elé terjessze. A 
felsőoktatási szövetséget a törvény csak olyan átmeneti társulási formának jelölte
meg, amelyet az Országgyűlés két éven belül integrált felsőoktatási intézménnyé
alakít át.

Még 1996-ban sor került néhány szervezeti integrációra: Egyesítették a 
három katonai főiskolát, és a konzervatóriumokká alakult vidéki zeneművészeti
tagozatokat a helyi egyetemekhez csatolták, majd 1997-ben a szarvasi óvóképző és
a békéscsabai tanítóképző főiskolát integrálták, 1998-ban pedig a Kertészeti
Egyetem Élelmiszeripari Főiskolai Kara a József Attila Tudományegyetem
Főiskolai Karává vált.

Л törvény rendelkezéseinek megfelelő, a% intézmények széles körére kiterjedő integrááó 
1998 után, már az új kormány működése idején valósult meg. E kormány -
programja értelmében — „a nagy egyetemi városokban támogatja a városi
egyetemek létrejöttét és megerősödését, 1998. december 31-ig elkészíti, és az
Országgyűlésnek benyújtja a felsőoktatási intézmények alapító okiratát". A 
program kiemelte, hogy „az egyetemeknek a nemzetközi színtű kutatási és egyben
elitképzési célokhoz igazodó küldetése, hivatása van. Mindezek mellett
természetesen nagy szükség van a regionális szerepet ellátó főiskolákra, tehát a 
Kormány fenntartja a főiskolák és az egyetemek kettős rendszerét." Az Oktatási
Minisztérium felügyelete alá tartozó intézmények integrációjának elveiről az MT
1998 decemberében hozott határozatot, majd az intézményhálózat átalakításáról az
Országgyűlés - az 1993. évi felsőoktatási törvényt módosítva - az 1999. június 1-jei
ülésén elfogadott törvényben rendelkezett. Ennek értelmében 2000. január 1-jei
hatállyal 12 integrált állami egyetem, 6 integrált állami és egy hittudományi főiskola
jött létre.

Az integráció, a nagyobb, szélesebb profilú intézmények kialakítása
túlnyomórészt helyesnek tekinthető, különösen kiemelném a 9 - 1 2 karral
rendelkező debreceni, pécsi és szegedi integrált egyetemek létrehozásának
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jelentőségét. Egyes esetekben azonban - politikai érdekek, partikuláris, olykor
személyi szempontok érvényesülése következtében - a szakmai racionalitással
ellentétes szervezeti megoldásokra is sor került (így egy állattenyésztési kar és egy
tanítóképző főiskola egyesítésével a rendkívül szűk képzési profilú Kaposvári
Egyetem létesítése, a győri tanítóképző főiskolának a Sopron székhelyű Nyugat-
Magyarországi Egyetemhez csatolása, valamint a meglehetősen heterogén szakmai
profilú Szent István Egyetem létrehozása esetében). Sajnálatos továbbá, hogy
részben objektív okokból, részben az ún. városi egyetemek szervezésének
preferálása miatt nem sikerült a regionális fejlesztés növekvő fontosságú
feladatainak hatékonyabb ellátására alkalmas regionális egyetemeket a kívánatos
mértékben létrehozni.

Az integráció megvalósításáról, az integrált intézmények működéséről még
nem lehet alapos értékelést adni, úgy tűnik azonban, hogy a szervezési és a 
gazdasági teendők eddig túl sok energiát vettek igénybe, és emiatt a tartalmi -
oktatási és kutatási - feladatok háttérbe szorultak. Egyes esetekben problémát
okozott az is, hogy a felsőoktatási törvény nem határozta meg világosan a 
hatáskörök intézményen belüli megosztását, a karok - az integrált intézményeket
tekintve a korábban önálló egyetemek és főiskolák - hatáskörét.

Az integráció eredményeként az állami felsőoktatási intézmények száma
30-ra, az egyháziaké 26-ra csökkent, és kevesebb lett az intézmények székhelyén
levő karok száma is. Az alapítványi intézményekre az integráció nem terjedt ki;
számuk - minthogy 1996 és 2003 között hat, nagyobbrészt gazdálkodási profilú
főiskola és egy, csak posztgraduális szakirányú továbbképzést folytató német
nyelvű egyetem létesült — 11-re nőtt. 2003-ban továbbá - a gyöngyösi főiskolai
karnak a Szent István Egyetemből való kiválásával - újabb állami főiskola alakult,
így a 2003/04. tanévben hazánkban összesen 68 felsőoktatási intézmény működik:
az elnevezésükben is egyetemmé vált művészeti főiskolákkal, valamint az
egyetemmé alakult győri Széchenyi Főiskolával együtt 24 egyetem és 44 főiskola.
(Ezek felsorolását lásd a Függelékben.)

***

Áttekintésünket befejezve, nem könnyű feladat öss%ege%ni és értékeim a% 
évs%á%ad során történt változásokat. Ellentétes folyamatok váltakoztak: hol az
intézményhálózat bővítését célzó erőfeszítések, hol a szétforgácsoltság
csökkentésére irányuló törekvések; hol az indokolt változtatások, intézkedések
évtizedekig való halogatása, hol a sürgős (vagy sürgősnek vélt) igények kielégítésére
elhamarkodott, kapkodó döntések, kérészéletű intézmények létesítése, provizórikus
vagy formális megoldások alkalmazása. Az új intézmények szervezése során a 
szükséges személyi és tárgyi feltételekről gyakran nem történt gondoskodás, ami
kedvezőtlenül befolyásolta ezekben a képzés színvonalát és a tudományos
kutatómunka lehetőségeit. A politikai változások, a gazdasági helyzet és a 
gazdaságpolitika változásai jelentős hatást gyakoroltak a felsőoktatási politikára, az
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intézményhálózat alakulására. Az intézményrendszerre vonatkozó döntésekben
(vagy azok elmaradásában) is megmutatkozott a felsőoktatási policy-making
intézményes kereteinek hosszú ideig a hiánya, majd a későbbiekben kevéssé
hatékony működési mechanizmusa. Ez azt jelentette, hogy a különböző
részérdekek ütköztetése és egyeztetése után az országos érdekek, a szakmai
racionalitás érvényesítésének lehetőségei korlátozottak voltak.

A fenti hiányosságok, problémák ellenére a magyar felsőoktatás
intézményhálózatának 20. századbeli alakulását jelentős pozitívumok is jellemezték.
Ezek közé tartoztak azok a nagyobb egyetemek, amelyekben - bár időleges
visszaesésekkel - a képzés elismerten magas színvonalon folyt, és a tudományos
kutatás terén is számottevő eredmények születtek. Fontos intézkedés volt a vidéki
egyetemek kiépítése és általában a felsőoktatás intézményhálózata területi
aránytalanságainak megszüntetése. A felsőoktatás nemzetközi fejlődési
tendenciáival megegyező lépésnek tekintendő a duális intézményrendszer
kialakítása. És végül, a század végén, a szükséges törvényi feltételek megteremtését
követően, az integráció megvalósításával, néhány multidiszciplináris egyetem és
szélesebb képzési profilú főiskola létrehozásával - az említett hiányosságok ellenére
- lényegében megfelelő intézményhálózatot sikerült kialakítani. Ezért véleményem
szerint a következő években, néhány korrekciót végrehajtva és a regionális
egyetemek kiépítését folytatva inkább a stabilitásra kellene törekedni.

(A kézirat lezárva 2003. szeptember 1.)
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FÜGGELÉK

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI 

I. EGYETEMEK

A)

Állami egyetemek

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Budapest
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest
Debreceni Egyetem, Debrecen
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
Szent István Egyetem, Gödöllő
Kaposvári Egyetem, Kaposvár
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest
Magyar Iparművészeti Egyetem Budapest
Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest
Miskolci Egyetem, Miskolc
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron
Pécsi Tudományegyetem, Pécs
Semmelweis Egyetem, Budapest
Szegedi Tudományegyetem, Szeged
Széchenyi István Egyetem, Győr
Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest
Veszprémi Egyetem, Veszprém
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest

B)

Nem állami egyetemek

a)

Egyházi egyetemek 

Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen
Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest
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Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, Budapest
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest

b)

Magán, illetve alapítványi egyetemek 

András sy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, Budapest

II. FŐISKOLÁK

A)

Állami főiskolák

Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely
Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest
Budapesti Műszaki Főiskola, Budapest
Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros
Eötvös József Főiskola, Baja
Eszterházy Károly Főiskola, Eger
Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös
Kecskeméti Főiskola, Kecskemét
Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest
Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza
Rendőrtiszti Főiskola, Budapest
Szolnoki Főiskola, Szolnok
Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas

B)

Nem állami főiskolák

a)

Egyházi főiskolák 

Adventista Teológiai Főiskola, Budapest
Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Zsámbék
A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest
Baptista Teológiai Akadémia, Budapest
Egri Hittudományi Főiskola, Eger
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Esztergomi Hittudományi Főiskola, Esztergom
Győri Hittudományi Főiskola, Győr
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen
Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa
Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs
Pünkösdi Teológiai Főiskola, Budapest
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest
Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Sárospatak
Sola Scriptura Teológiai Főiskola, Budapest
Szegedi Fiittudományi Főiskola, Szeged
Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza
Szent Bernát Hittudományi Főiskola, Zirc
Szent Pál Akadémia, Budapest
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém
Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola, Esztergom
Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest

b)

Magán, illetve alapítványi főiskolák 

Altalános Vállalkozási Főiskola, Budapest
Budapesti Kommunikációs Főiskola, Budapest
Gábor Dénes Főiskola, Budapest
Harsányi János Főiskola, Budapest
Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája, Budapest
Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár
Modem Üzleti Tudományok Főiskolája, Tatabánya
Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete, Budapest
Nemzetközi Üzleti Főiskola (International Business School), Budapest
Zsigmond Király Főiskola, Budapest
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Summary

Changes in the institutional system of Hungarian higher education in 

the 20* century

This study deals with the changes of the institutional system and network of Hungarian 
higher education in the 2(f century. In the first period (1900-1919) the main problem 
was the broadening of the institutional network, establishment of new universities or 
colleges. After long debates, in 1912 two new universities were founded, however, attempts 
to organise a second technical university, an agricultural and an economical college failed. 
In the second period (1919-1945) the institutional network was transformed twice due 
to territorial changes, and both in the 20s and in the 30s attempts were made for closing 
certain universities (or faculties) and colleges. In the third period (1945-1989) the
institutional system and network was characterised by almost permanent changes. In the 
beginning of the 50s, numerous new institutions were founded, partly — accoräng to the 
Soviet model — with the organisation of specialised colleges with narrow educational 
profile, partly with dismemberment of existing universities. However, a few yean later the 
majority of the new institutions were closed or fused with others. From the late 50s a 
series of new institutions were established. With the switch-over to higher level primary 
school and preschool teacher education, 14 new pedagogical institutions were founded in 
1959, then, in the early 60s, 48 post-secondary type "higher technicum" and professional 

schools were organised These were closed in the late 60s/early 70s, and with the 

establishment of 'technical, agricultural and economic colleges, the dual institutional system 

of higher education was developed. However, the dismemberment of the institutional 

network essentially persisted. Therefore, in the 70s and 80s educational policy considered 

the necessity of decreasing dismembermnet; these efforts, however, were unsuccessful In the 

fourth period (in the 90s) every government aimed at the transformation of the 

institutional network, decreasing its dismemberment; at the same time, numerous —
church-owned and private — higher educational institutions were established Finally, 

based on the Higher Education Law 1999, at the end of the 90s the reorganisation of 

higher educational state institutional network was accomplished. Twelve integrated 

universities and 6 integrated colleges were created, thus, the number of higher educational 

state institutions decreased to 31. The number of church-owned institutions decreased on a 

minor rate, to 26, with the merger of three theological colleges, while the number of private 

institutions increased to 11. Therefore, at present 68 higher educational institutions exist 

in Hungary. 
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