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A JóZSEF NÁDOR MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNyI 
EGyETEM MEZŐGAZDASÁGI OSZTÁLyÁNAK HALLGATóI 
1934–1944

A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár a Magyar Felsőoktatási Levéltári 
Szövetséggel közösen 2017 óta folytat kutatásokat a „Trianon a magyar felsőoktatás-
ban” című program keretében. A kutatómunka célja, hogy bemutassa a békedik-
tátumnak a magyar felsőoktatás szervezetére, két világháború közötti fejlődésére,  
a felsőoktatás-politika alakulására gyakorolt közvetlen és közvetett hatását. A tudo-
mányos munkákban eddig alig használt forrásokra – különösen az egyes intézmé-
nyekben fennmaradt hallgatói nyilvántartásokra – támaszkodva egzakt statisztikai 
adatok alapján kívánja vizsgálni továbbá a numerus clausus rendelkezés tényleges 
megvalósítását/megvalósulását, a társadalmi viszonyokat alakító, befolyásoló szere-
pét. Az elmúlt esztendők adatgyűjtő és elemző munkájának eredményeit a szakmai 
és a történelem iránt érdeklődő szélesebb közönség konferenciák, valamint az ott 
elhangzott előadások szerkesztett változatát tartalmazó, a tudományos tanácskozá-
sokat követő esztendőkben megjelent kiadványokból ismerhette meg.1

A két világháború közötti időszak egyik kiemelkedő jelentőségű felsőoktatási 
intézménye a Magyar királyi József Műegyetem, amely az 1934. évi X. törvénycikk 
elfogadása után József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) 
néven folytatta tevékenységét. Az új egyetem öt kara a műszaki tudományok mellett 
felsőfokú közgazdasági, kereskedelmi, közigazgatási, állatorvosi és mezőgazdasági, 
valamint erdészeti és bányászati ismereteket oktatott .2

1 Az Intézet 2017 és 2019 között három konferenciát rendezett „Trianon és a magyar felsőoktatás” 
címmel. A tanácskozásokon elhangzott előadások szerkesztett változatban a VERITAS Könyvek 
sorozatának 15 ., 16 . és 19 . köteteként jelentek meg 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban . 

2 Az új egyetem szervezete az 1934. évi X. törvénycikk szerint: „A Magyar Királyi József Nádor Műszaki 
és Gazdaságtudományi egyetem öt tudománykarra tagozódik, karonkint két-két osztállyal . a karok és 
az osztályok a következők: 1. mérnöki és építészmérnöki kar, a) mérnöki, b) építészmérnöki osztállyal; 
2 . gépész- és vegyészmérnöki kar, a) gépészmérnöki, b) vegyészmérnöki osztállyal; 3. bánya-, kohó- és 
erdőmérnöki kar, a) bánya- és kohómérnöki, b) erdőmérnöki osztállyal; 4. mezőgazdasági és állatorvosi 
kar, a) mezőgazdasági, b) állatorvosi osztállyal; 5. közgazdaságtudományi kar, a) közgazdasági és 
kereskedelmi, b) közigazgatási osztállyal.” Az 1934. évi X. törvénycikk a Magyar Királyi József Nádor 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervezéséről. https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid= 
93400010.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fkeyword%3D1934 Letöltés: 2020. 11. 15.
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Az általános politikai helyzet alakulása, ennek a felsőoktatás-politikára gyakorolt 
hatása természetesen befolyásolta az egyesítés eredményeként az ország legnagyobb 
egyetemévé vált intézmény működését. A korszak vizsgálata során megkerülhetetlen 
képzőhely két világháború közötti történetének kevésbé ismert eseményeiről, sajá-
tosságairól több tanulmány olvasható a kutatási program keretében megjelent kö -
tetekben .3 Jelen írás a Mezőgazdasági Osztályra 1934–1944 között beiratkozott 
egyetemisták közösségének jellemzésére vállalkozik a róluk rögzített anyakönyvi 
bejegyzések statisztikai elemzése alapján .

MEZŐGAZDASÁGI OSZTÁLy A JóZSEF NÁDOR MŰSZAKI  
és GaZDasÁGtUDOMÁnyi eGyeteMen

Az egyetemi szintű mezőgazdasági felsőoktatás első intézménye az 1920-ban meg-
alakult Budapesti királyi Magyar tudományegyetemi közgazdaságtudományi kar 
Mezőgazdasági Szakosztálya volt. Hosszú út vezetett a Gazdasági Egyesület 1844-
ben Emlékirat Magyarország törvényhozójihoz, a honi mezőgazdaság ügyében című, 
„középponti gazdaképző intézet” felállítását szorgalmazó javaslatától az 1920. évi 
XXXi . törvény hatályba lépéséig . a két esemény között eltelt évtizedekben a gazda-
társadalom és a kultúrpolitika képviselői számos tervet dolgoztak ki a gazdasági 
felsőoktatás intézményi kereteinek kialakítására. A 20. század második évtizedének 
végére a gazdasági érdekképviseletek összefogásának, részben anyagi támogatásá-
nak köszönhetően elérték, hogy IV. Károly egyik utolsó uralkodói intézkedéseként 
engedélyt adott a közgazdasági egyetem megalapítására .

A négy szakcsoportból álló új egyetem nehéz körülmények között kezdte meg 
működését. A nevében „tudományegyetemi” kart a budapesti egyetem nem fogadta 
be szervezetébe, az oktatás tárgyi feltételeit nagy nehézségek árán sikerült biztosí-
tani. Az első évek tapasztalatai alapján a tanulmányi- és vizsgarend is változott.  
A minden egyetemtől független, kezdetektől bizonytalan sorsú iskola fennmaradá-
sára két lehetőség mutatkozott: tényleges egyetemmé történő kiépítése vagy csatla-

3 bAtAlkA Krisztina: A felvételi korlátozás kérdései a Műegyetemen 1918–1920-ban. In: Trianon és 
a magyar felsőoktatás I. szerk . ujváry Gábor . Budapest, Veritas történetkutató intézet–
Magyar napló, 2018 . 87–103 . – Uő .: „Úgy vettünk részt a verekedésben, hogy megvertek bennün-
ket.” A numerus clausus törvény módosításával összefüggő megmozdulások és fegyelmi ügyek  
a Műegyetemen. In: Trianon és a magyar felsőoktatás II . szerk . ujváry Gábor . Budapest, Veritas 
történetkutató intézet–Magyar napló, 2019 . 119–147 . – liGeti Dávid: a numerus clausus és tria-
non következményei a Műegyetem építészmérnöki hallgatói anyakönyveinek tükrében (1910–
1948). In: Trianon és a magyar felsőoktatás II . 257–265 .
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kozása egy másik felsőoktatási intézményhez. A Kar vezetése 1928-ban még az 
önállóságért küzdött, de a harmincas évek elején egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy  
a politikai akarat a gazdasági felsőoktatás minden területét egységes szervezetben 
kívánja összefogni, így Teleki Pál dékánként megkezdte az egyeztetést a Műegyetem 
vezetésével az esetleges fúzió lehetőségéről. A közel öt évig tartó előkészítő folya-
mat eredményeként született meg a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem szervezéséről szóló törvénycikk.

A törvény indoklása a felsőoktatás-politika irányítóinak korábban érzékeltetett 
elképzeléseit, szándékait egyértelműen megfogalmazta: „A Közgazdaságtudományi 
Kar felállításával sajátos helyzet állott elő a hazai közgazdasági képzés terén. [...]  
A kar ideiglenes helyzetének megszűntetésén kívül, ami szintén fontos szempont 
volt, a múlt, a fejlődés iránya mind a mellett szólt, hogy a kar a műegyetemmel egye-
síttessék . a történelmi és tradicionális érveken kívül ezt a meggondolást helyezték 
előtérbe még egyéb okok is, elsősorban egy modern követelmény indokolta ezt, amit 
racionalizálásnak nevezünk. A racionalizálás az idő, a pénz, a munkaerő és anyag 
minél észszerűbb és gazdaságosabb kihasználását jelenti. A racionalizálás elsősor-
ban a gazdasági élet követelménye, de egyben a szellemi életé is. A kultúrpolitikában 
is vizsgálni kell, hogy a kitűzött cél nem volna-e kevesebb erőfeszítéssel és kevesebb 
pénzáldozattal elérhető? [...] A mezőgazdasági képzésnek a műegyetemen való elhe-
lyezése pedig indokát találja nemcsak abban, hogy eddig is a közgazdaságtudományi 
kar kebelében volt, mely kar a műegyetemre vonatik egybe, hanem abban az oktatás 
javára szolgáló körülményben is, hogy a műegyetemen e szak körébe vágó termé-
szettudományi és műszaki tanszékek vannak. A mezőgazdasági képzésnek a mű -
egyetemeken való elhelyezését a külföldi példák is támogatják. Így pl. már évtizedek 
óta kiváló sikerrel működik a zürichi műegyetemen a mezőgazdasági és az erdészeti 
osztály, a müncheni műegyetemen a mezőgazdasági osztály és legutóbb kapcsolta-
tott be a drezdai műegyetem szervezetébe a tharandti erdészeti akadémia. [...] a József 
Nádor Műegyetem az alkalmazott gazdasági tudományok művelését, ezen tudo -
mányok továbbfejlesztésére irányuló törekvéseket, a felsőfokú gazdasági képzést 
szerves egészben foglalja össze. A javaslat specializálás helyett az eddig önállóan 
működött rokonirányú főiskolák egyesítésével szintézisre törekszik és azt kívánja 
elérni, hogy ezek a főiskolák fejlődésüket ne a különmaradásban, hanem a fentiek-
ben megindokolt egyesülésben keressék és találják meg .”4

4 Az 1934. évi X. törvénycikk indoklása a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem Szervezéséről. https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=93400010.TVI& 
searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fkeyword%3D1934 Letöltés: 2020 . 11 . 15 .
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1934 tavaszán, a Műegyetemet átalakító jogszabály országgyűlési vitájának idősza-
kában az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) irodalmi és tanügyi szak-
osztályának gyűlése is állást foglalt a készülő átszervezéssel kapcsolatban. Az OMGE 
elnöke, gróf Somssich László5 hozzászólásában összefoglalta az elmúlt esztendők me -
zőgazdasági felsőoktatással kapcsolatos elképzeléseit és kifejtette véleményét a ké -
szülő összevonásról: „Somssich László gróf helyteleníti, hogy a Műegyetem átszer -
vezéséről szóló törvényjavaslathoz előzetesen nem kérték ki az elsősorban érdekelt 
gazdaközönség érdekképviseleteinek véleményét. Majd a törvényjavaslat előzményeit 
ismerteti. Még Bethlen István gróf kormányzása idejében közismert volt az a szándék, 
amely meg akarta szüntetni a budapesti egyetemi mezőgazdasági oktatást és a debre-
ceni egyetemen, illetve Pallagpusztát ahhoz kapcsolva akart mezőgazdasági szakosz-
tályt létesíteni . e terv ellen természetesen a magyar gazdaközönség összessége tilta-
kozott, mert egyrészt szükség van az ország keleti részén gyakorlati oktatást nyújtó 
akadémiára, másrészt a tervezet megszüntette volna azokat az értékes kapcsolatokat, 
amelyek az egyetemi mezőgazdasági oktatást a főváros kultúrintézményeivel össze-
fűzik és a különleges tudományágak művelését is lehetővé teszik, mivel azt biztosít-
ják, hogy minden részlettárgyat hivatott előadó adjon elő. [...] Ká  rolyi Gyula gróf kor-
mánya idejében, amikor a takarékosság volt a vezérlő eszme, a Közgazdasági Egyetem 
fennmaradása bizonytalanná vált. Ezért nem maradt hátra más választás és az összes 
érdekeltek körében az a vélemény alakult ki, hogy elő kell mozdítani a közgazdasági 
egyetemi kar fúzióját a Műegyetemmel, hogy az intézmény valamilyen formában 
átmentessék a jövőre, amikor kedvezőbb lesz a helyzet önálló egyetem létesítésére.  
A gazdasági testületek vezetői ezt a nézetüket is fejtették ki a Karafiáth kultuszmi-
niszter által összehívott értekezleten . ez volt a helyzet, amikor a jelenlegi közoktatás-
ügyi miniszter vette át a tárcát. Szóló nyár előtt érdeklődött a kérdésről, mire a kul-
tuszminiszter kijelentette, hogy a kérdést nyáron előkészítik és ősszel ismertetik az 
érdekeltekkel. Mégis a javaslatot most hirtelen az országgyűlés elé terjesztették az 
ismert szöveggel, anélkül, hogy ahhoz az érdekeltek hozzászólhattak volna . a maga 
részéről sem tartja ideális megoldásnak a javaslatot, ezért fenn kell tartani az OMGE 
eredeti állásfoglalását; önálló mezőgazdasági egyetem létesítését jobb időkben.”6

5 Gr. Somssich László (1874–1956) földbirtokos, 1918-tól az OMGE elnöke. A pozsonyi jogakadé-
miát és a magyaróvári gazdasági akadémiát is elvégezte . a Horthy-korszakban az ország egyik 
legtekintélyesebb agráriusa. A magyar békedelegáció munkájában mezőgazdasági főmegbízott-
ként vett részt . Országgyűlési Almanach az 1935–40. évi országgyűlésről. szerk . hAeFFler istván . 
Budapest, Magyar távirati iroda rt ., 1940 . 69–70 . https://library .hungaricana .hu/hu/view/OGyk_
Almanach_1935-1940/?pg=68&layout=s&query=somssich Letöltés: 2020. 11. 15.

6 Az OMGE Közleményei. Az irodalmi és tanügyi szakosztály gyűlése (1934. április 5.). Köztelek, 
1934/31–32 . 318 . (a továbbiakban: Köztelek 1934.)
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A szakosztály ülésén Éber Ernő7 a mezőgazdasági képzés jövőjével kapcsolatos 
aggályait is megfogalmazta: „A közoktatásügyi miniszternek a képviselőház elé ter-
jesztett és a képviselőház által általánosságban elfogadott törvényjavaslata a M. kir. 
József Nádor műszaki és gazdaságtudományi egyetem szervezéséről a legfelső me -
zőgazdasági szakoktatás ügyét nyugvópontra hozza, ha nem is abban az elgondo-
lásban, amely a gazdatársadalmat évtizedek óta ennél a kérdésnél vezette . az 1894 . 
évi országos gazdasági kongresszuson hozott határozat önálló gazdasági egyetemet 
kívánt és az volt álláspontja mindig és ezután is a gazdaérdekeltségnek. [...] Kétség-
telen tehát, hogy a közoktatásügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat nem fedi 
a gazdatársadalom álláspontját ebben a kérdésben [...]. A műegyetem nagy erőtúlsú-
lya miatt bizonyos tekintetben tartani lehet attól, hogy a közös egyetemben egyesített 
mezőgazdasági és állatorvosi kar fejlesztéséhez szükséges intézkedések és anyagi 
eszközök nem fognak kellőképpen ezeknek osztályrészül jutni. Az egyesítés meg-
okolásául felhozott racionalizálás, ha anyagi okokból történik, kényszerítő körül-
mény lehet, amely előtt meg kell hajolni, azonban ha az intézkedések a tudomány 
racionalizálására is vonatkoznak, ez bizonyos visszaesést jelent a specializálódással 
szemben és hátrányokat a tudományos kutatásoknál és oktatásnál egyaránt . Ha tehát 
a törvényjavaslat nem teljesíti is most a gazdaközönség évtizedes, jól megokolt 
kívánságát, mégis legalább megnyugtató, hogy a gazdasági és a tudományos életben 
jól bevált, annyit támadott és többször megszüntetésre ítélt közgazdaságtudományi 
kart megtartja és átmenti a jövőre úgy, hogy ez a megoldás csak átmeneti és lehető-
séget nyújt kedvezőbb viszonyok közepette az önálló mezőgazdasági és közgazda-
sági egyetem megalkotására .”8

Az olyan nagyon áhított önállóságra még várni kellett, az egyetemi szintű mező-
gazdasági képzés az 1934/35-ös tanévtől a JNMGE Mezőgazdasági és Állatorvos-
tudományi Karán folytatódott. A kar központi hivatalai az Állatorvosi Osztály 
főépületében kaptak elhelyezést. A mezőgazdasági órák többségét továbbra is az 
osztály eszterházy és szerb utcai termeiben tartották, de a hallgatók a tananyag egy 
részét az állatorvosi telephelyen és a Műegyetemen tartott előadások keretében sajá-
títhatták el. A gyakorlati képzés fő helyszíne a pátyi tangazdaság volt, ahol a profesz-

7 Éber Ernő (1874–1968), állattenyésztő, agrárpolitikus, gazdaságtörténész. 1895-ben szerzett diplo-
mát a magyaróvári Gazdasági akadémián . 1899-ban az erdélyi Gazdasági egylet segédtitkára lett 
kolozsváron, ahol a tudományegyetemen jogi diplomát is szerzett . 1924-ben megindította és 1939-
ig szerkesztette az Állattenyésztők Lapját. Nevéhez fűződik az iskolatej-akció. 1952-től a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum tudományos munkatársa volt. Magyar Életrajzi Lexikon. https://mek.
oszk .hu/00300/00355/html/index .html Letöltés: 2020 . 11 . 23 .

8 Köztelek 1934 . 318 .
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szorok félnapos kirándulások, illetve egész napos gyakorlatok keretében mutatták be 
diákjaiknak a mezőgazdasági üzemek mindennapos tennivalóit.

A MEZŐGAZDASÁGI OSZTÁLy HALLGATóI

a beiratkozott hallgatók személyes és tanulmányi adatait az egyetemi anyakönyvek 
köteteiből ismerhetjük meg. A Közgazdaságtudományi Karon 1920–1934 között 
vezetett anyakönyvi (származási) lapok – amelyekkel a mezőgazdasági szakosztály 
hallgatói is találkoztak – formájukban és adattartalmukban is a budapesti tudomány-
egyetem korabeli hallgatói nyilvántartásaihoz hasonlítottak . az egyetemistáknak 
minden félév elején saját kezűleg kellett kitölteni a nyomtatványt, amelynek első 
része a diákok személyére, míg a második fele az aktuális félévben látogatott egye-
temi órákra vonatkozó adatokat tartalmazta .

Az 1920-as évek adatlapjain a következő rovatok szerepeltek: a hallgató neve; elő-
neve, rangja/címe; születési ideje; születési helye a megye megjelölésével; vallása; 
anyanyelve; katonai szolgálat esetleges teljesítése, a felvétel alapjául szolgáló okmá-
nyok felsorolása, az apa/gyám neve, polgári állása; lakóhelye. A tanulmányokra vo -
natkozóan a beiratkozás tanéve/féléve, szak, rendes/rendkívüli hallgató, esetleges 
ösztöndíj, felvett tárgyak, azok előadó tanárainak adatai kerültek feljegyzésre.

Az 1934-től használt anyakönyvekben egy hallgató összes személyes és tanulmá-
nyi adata egy helyen található. Az első beiratkozás alkalmával került bejegyzésre  
a kötetbe az új egyetemi polgár neve, születési helye (megyével), születési ideje, val-
lása, az érettségi érdemjegye, valamint a bizonyítványt kibocsátó középiskola neve/
típusa. A későbbiek során ide vezették be az esetleges névváltoztatást, vagy az intéz-
mény elhagyására utaló megjegyzést . a tanulmányokkal kapcsolatban a nyomtat-
vány félévenként összesítette az elvégzett tárgyak megnevezését, az oktató tanárok 
nevét, valamint a tanulmányi előírások teljesítése esetén az érdemjegyet (esetlegesen 
az ismétlés szükségességére utaló bejegyzést). A képzés befejezését a szigorlatok,  
a végbizonyítvány, illetve a mezőgazdasági oklevél adatainak kitöltése bizonyítja.9

A két időszakot összevetve egyértelmű, hogy a műegyetemi korszak forrásai 
alapján a mezőgazdasági osztály hallgatóinak csoportját, társadalmi hátterüket  
a közgazdaságtudományi kar időszakához viszonyítva kevesebb szempont alapján 
lehet be  mutatni. Különösen az apa/gyám foglalkozására utaló adatok hiányoznak, 

9 A kutatómunka során feldolgozott adatok a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Mezőgazdasági Osztályának anyakönyveiben találhatók. A kötetek őrzési helye és jelzete: Szent 
istván egyetem kosáry Domokos könyvtár és Levéltár, 2/a állag 1–4 . kötet .
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ezek ugyanis a képzési területre vonatkozóan, illetve a többi felsőoktatási intéz-
ménnyel való összevetésben is fontos összehasonlítási alapul szolgálhattak volna.  
A törzskönyvi bejegyzések feldolgozásával statisztikai elemzés készülhet az éves 
beiratkozások számának változásáról, a diákok nemi és felekezeti számarányának 
alakulásáról . a születési helyek megmutathatják, hogy az ország mely részein volt 
jelentősége, értéke az egyetemi szintű mezőgazdasági képzésnek, a felvételhez szük-
séges iskolai adatok pedig érzékeltethetik, hogy a hallgatók milyen aránya készül -
hetett arra, hogy tanulmányai befejezése után élete – gyakorlati vagy elméleti terüle-
ten – az agráriumhoz kapcsolódjon .

a HaLLGatói LétsZÁM aLakULÁsa

A vizsgált évtizedben a hallgatói létszám alakulását alapvetően a felsőoktatás-politi-
kai elképzelések határozták meg, ugyanakkor az időszak második felében az ország 
életét egyéb területen is befolyásoló események itt is éreztették hatásukat. Általános-
ságban megállapítható, hogy a Mezőgazdasági Osztályra 1934–1944 között első 
alkalommal beiratkozó hallgatók létszáma – az első és utolsó évek kivételével – kis-
mértékű, de folyamatos növekedést mutat, amelyet az adatokat megjelenítő grafikon 
is jól érzékeltet:
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a tanévek elején a vallás- és közoktatásügyi miniszter leiratban értesítette az egye-
temet az egyes karok/osztályok I. évfolyamaira felvehető diákok számáról. A mező-
gazdasági osztály esetében az első műegyetemi esztendőben (1934/35.) engedélye-
zett 60 főről az 1944/45-ös tanévre 150 főre emelkedett a keretszám. A két időpont 
között három tanévben 80 fő (1936/37.; 1937/38.; 1938/39.), négy szorgalmi időszak-
ban 100 fő (1935/36.; 1939/40.; 1940/41.; 1941/42.) lehetett az új egyetemisták száma. 
Két alkalommal az eredetileg megállapított számot egy új rendelettel megemelte  
a miniszter (1938/39.: 80-ról 90-re; 1941/42.: 100-ról 120-ra). 1942/43-ban maradt az 
előző esztendőben megnövelt szám, míg az 1943/44-es tanévben az először meghatá-
rozott 140 fő helyett csak 100 diák iratkozhatott be az egyetemi képzésre.10

A rendelkezésekben szereplő számokat a törzskönyvi adatokkal összevetve a kö -
vetkező sajátosságokra figyelhetünk fel. Az első két tanévben az engedélyezetthez 
viszonyítva jóval alacsonyabb az új hallgatók száma. Ezt a helyzetet az 1934 szep-
temberében megjelent, mezőgazdasági osztályra való felvételt szabályozó miniszteri 
rendelet eredményezte, amelynek értelmében azok jelentkezhettek az egyetemi kép-
zésre, akik valamelyik gazdasági akadémián két félévet eltöltöttek és sikeres alap-
vizsgát tettek. Az egyetem az akadémiákat előnyös helyzetbe juttató és az egyetemi 
autonómiát alapjaiban sértő rendelkezés ellen hivatalos úton tiltakozott. A miniszté-
riumokkal folytatott két évig tartó tárgyalások eredményeként az 1936/37-es tanévtől 
ez az előképzettséget kívánó feltétel kikerült a felvételi szabályozásból. Az új tanrend 
bevezetésének hatását mutatja, hogy 1936-ban jelentősen megnövekedett a beirat-
kozások száma . 

az 1944-es tanév kivételével a korszak további tanévei esetében ugyanakkor meg-
állapítható, hogy kezdetben csak kisebb számban, de az utolsó két teljes évben jelen-
tősebb mértékben meghaladta az I. éves hallgatók létszáma az engedélyezett keretet. 
Ennek oka feltehetően abban keresendő, hogy a visszatért területek ifjúsága számára 
is lehetőséget kívántak biztosítani az egyetemi oktatásba való bekapcsolódásra.

10 Az adatok a JMNGE egyetemi tanácsának tanévenkénti I. rendes tanácsüléseinek jegyzőkönyvei-
ben találhatók: 1934 . november 28 . 12 . – 1935 . október 30 . 21–22 . – 1936 . október 30 . 12 . – 1937 . 
október 26 . 8 . – 1938 . november 10 . 8 . – 1939 . november 9 . 18 . – 1940 . november 14 . 22 . – 1941 . 
október 23 . 34 . – 1942 . október 9 . 10 . – 1943 . október 14 . 7 . – 1944 . november 9 . 9 . Magyar királyi 
József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem jegyzőkönyvei (1934–1949) HU BMEL 
4/a., 4/b. https://library.hungaricana.hu/hu/collection/egyetemi_jegyzokonyvek_bme_jozsef  nador  
_ jkv/ Letöltés: 2020 . 11 . 25 .
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a HaLLGatók neMek és FeLekeZetek sZerinti arÁnya

A műegyetemi hallgatók nemi és felekezeti megoszlását a felvételi feltételeket meg-
állapító jogszabályok alapvetően meghatározták. A nők felsőoktatási tanulmányi 
lehetőségeit átfogóan elsőként a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1927. évi 63.000 
számú rendelete szabályozta.11 Az egyetemi szintű mezőgazdasági képzésnek akkor 
szervezeti keretet biztosító közgazdaságtudományi kar szakosztályairól a jogszabály 
7. §-a rendelkezett a következők szerint: „a) a mezőgazdasági, b) kereskedelmi szak-
osztályokra a nők minden korlátozás nélkül felvehetők.” Az egyetemes közgazdasági 
és közigazgatási, valamint a külügyi szakosztályra nők egyáltalán nem iratkozhattak 
be, míg a kereskedelmi iskolai tanárképzőre az ott megállapított korlátozásokkal vol-
tak csak felvehetők.12 A Műegyetem mérnöki, gépészmérnöki és vegyészmérnöki 
osztályára szintén nem kerülhettek be rendes hallgatóként . az építészi osztályra a 
felvehetők létszámának 5%-áig iratkozhattak be nők abban az esetben, ha a minden-
kori létszámot a férfi jelentkezők nem töltötték be, a közgazdasági osztályra ugyan-
akkor az engedélyezett létszám keretein belül korlátozás nélkül jelentkez  hettek .13

A két felsőoktatási intézmény 1934. évi egyesítése után a felvételi szabályokat is 
egységes rendszerbe kellett foglalni, természetesen a jogszabályok által meghatáro-
zott keretek figyelembevételével. Az 1935-ben kiadott felvételi szabályzat alapvetően 
az 1927. évi rendelet alapján határozta meg a nők felvételét a JNMGE szakosztálya-
ira. A jelentkezők erről a felvételről és beiratkozásról tájékoztató egyetemi hirdet-
ményből egyértelműen értesülhettek. Az 1936/37-es tanévre szóló felhívásban azok 
az osztályok szerepelnek, amelyekbe nem, vagy csak meghatározott esetben/száza-
lékban iratkozhattak be nők: „Nők a mérnöki, gépészmérnöki, bánya- és kohómér-
nöki, erdőmérnöki, valamint a közigazgatási osztályba rendes hallgatóul nem vehe-
tők fel, az építészmérnöki és a vegyészmérnöki osztályba pedig csak akkor, ha  
a felvehető hallgatók létszámát a férfiak nem töltik be, a felvehetők létszámának 
5%-áig.”14 Az 1927. évi rendelkezésnél az új szabályozás megengedőbb volt a ve -

11 A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 1927. évi 63.000 számú rendelete a nőknek a tudo-
mányegyetemekre, a műegyetemre és az egyetemi közgazdaságtudományi karra való felvételének 
szabályozásáról. https://library.hungaricana.hu/hu/view/OGyK_RT_1927/?pg=2269&layout=s&q
uery=63.000%20vkm Letöltés: 2020. 11. 10. (A továbbiakban: 63.000/1927. V. K. M.)

12 63.000/1927. V. K. M. 7.§ a) – e).
13 63 .000/1927 . V . k . M . 6 . § .
14 A m. kir. József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanácsülési jegyzőköny-

vei. HU BMEL 4/a 1935-1936. 1936. június 22. 352–353. https://library.hungaricana.hu/hu/view/
BME_ET_1935-1936/?pg=352&layout=s Letöltés: 2020. 11. 10.
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gyészmérnöki osztály esetében,15 míg a hagyományos mérnöki képzéseket folytató 
soproni kar egyetemi szinten is zárva maradt a hölgyek előtt.

Az előzőek alapján az egyetemi szintű agrárképzés első intézményei biztosították 
a nők beiratkozásának lehetőségét, de jelentősebb számú hallgatónő megjelenésére 
bizonyosan nem számítottak . a törzskönyvi bejegyzések szerint az 1934–1944 kö -
zött a mezőgazdasági osztályra beiratkozott 1076 hallgató 12%-a (126 fő) volt nő, 
mellettük 950 férfi (a diákok 88%-a) vett részt a szemináriumi órákon, előadásokon, 
gyakorlatokon . 

A közgazdaságtudományi karra, valamint a műegyetemre jelentkező hallgatók ese-
tében a felekezeti arányok alakulását is erősen befolyásolták egyes jogszabályok, illetve 
azok esetleges módosításai . az 1920 . évi XXV . törvénycikk – a tudományegyetemekre, 
a műegyetemre, a budapesti egyetemi közgazdaságtudományi karra és a jogakadémi-
ákra való beiratkozás szabályairól szóló úgynevezett „numerus clausus” törvény – 3. 
§-a beiratkozási engedélyhez kötötte a felsorolt intézményekben folyó képzésben való 
részvételt. Az engedély megadásakor az illetékes tanári karnak a nemzethűség és 
erkölcsi megbízhatóság, valamint a jelentkezők szellemi képességei mellett arra is 
figyelemmel kellett lennie, „hogy az ország területén lakó egyes népfajokhoz és nem-
zetiségekhez tartozó ifjak arányszáma a hallgatók közt lehetőleg elérje az illető népfaj 
vagy nemzetiség arányszámát, de legalább kitegye annak kilenctized részét” .16

az 1920 . évi jogszabályt módosító 1928 . évi XiV . tc . arra utasította az intéz-
mények képviselőit, hogy az engedélyek megadásánál a népfaj vagy nemzetiség 
arányszámának figyelembevétele helyett egyéb szempontokat érvényesítsenek: „első-
   sorban a hadiárvák és a harctéri szolgálatot teljesítettek és a közalkalmazottak 
gyermekei, továbbá a különböző foglalkozási ágakhoz (mezőgazdasághoz, iparhoz, 
kereskedelemhez, szabad foglalkozásokhoz stb.) tartozóknak gyermekei az ezen fog-
lalkozásokhoz tartozók számának és jelentőségének megfelelő arányban jussanak  
a főiskolákra és a fölvettek száma az egyes törvényhatóságok között is igazságosan 
osztassék fel.”17

15 A nőknek a vegyészmérnöki osztályba való beiratkozását Szily Kálmán VKM államtitkár engedé-
lyezte 1935 . szeptember 2-i leiratában. kiss Márton: A Műegyetemre való bejutás feltételei és 
ennek változásai 1945-ig. in: Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században. Az MFLSZ 
2010. évi vándorgyűlése . szerk . kissné bOGnár krisztina – mOlnár László – Osváth Zsolt . Buda-
pest, Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség, 2010. 80–92., 92.

16 1920. évi XXV. törvénycikk a tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti egyetemi köz-
gazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra való beiratkozás szabályairól. https://net .jogtar .hu/
ezer-ev-torveny?docid=92000025.TV&searchUrl=/ezer-ev torvenyei%3Fkeyword%3D1920 Letöl-
tés: 2020 . 11 . 11 .

17 1928. évi XIV. törvénycikk a tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti egyetemi köz-
gazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra való beiratkozás szabályairól szóló 1920 . évi XXV . 
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A korszak újabb, egyetemi felvételi feltételeket is érintő jogszabálya az 1939. évi 
IV. törvénycikk, az úgynevezett „második zsidótörvény” volt. A törvény első parag-
rafusa részletesen meghatározta, hogy a rendelkezés alkalmazásakor kit kell zsi -
dónak tekinteni, a hetedik paragrafus pedig pontosan megadta a felvehető hallgatók 
arányszámát is: „Az egyetemek és a főiskolák első évfolyamára zsidót csak olyan 
arányban lehet felvenni, hogy a zsidó hallgatók (növendékek) száma az egyetem vagy 
a főiskola illető karára (osztályára) felvett összes hallgatók (növendékek) számának 
hat százalékát, a József nádor műszaki és gazdaságtudományi egyetem közgazda-
sági karának közgazdasági és kereskedelmi osztályán a hallgatók számának tizenkét 
százalékát ne haladja meg .”18

A mezőgazdasági osztályra 1934–1944 között beiratkozott 1076 hallgatóból 970 
fő (90%) esetében rögzítették az anyakönyvekben a különböző felekezeteket azono-
sító megnevezéseket . az egyes vallási csoportokhoz tartozó hallgatók számát részle-
tezi az alábbi táblázat: 

Felekezet Hallgatók száma
római katolikus 605

Református 179
evangélikus 98

izraelita 37
Görög keleti 26

Görög katolikus 14
Unitárius 4
Baptista 3

Mohamedán 2
Izraelita/református 2

összesen: 970

törvénycikk módosításáról . https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=92800014.TV&searchUrl= 
/ezer-ev-torvenyei%3Fkeyword%3D1928 Letöltés:2020 . 11 . 11 .

18 1939. évi IV. törvénycikk a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról. https://net.
jog tar.hu /ezer-ev-tor veny?docid=93900004.TV&searchUrl=/ezer-ev-tor venyei%3F 
keyword%3D1939 Letöltés: 2020. 11. 11.
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A számok alapján egyértelműen megállapítható, hogy a legnépesebb csoportot – tár-
sadalmi számarányukat megközelítve – a 62%-ot kitevő római katolikusok al  kották. 
A második helyre – jelentősen kisebb nagyságrenddel – a reformátusok kerültek az 
ismert adatok 18%-ával. Őket a 10%-ot képviselő evangélikusok követik. Ez utóbbi 
csoport százalékos aránya kis mértékben felülreprezentált a teljes népességen belüli 
adatokhoz viszonyítva .19 A 37 izraelita vallású hallgató 3,8%-ot jelentő létszáma ala-
csonyabb az 1939-es törvény által engedélyezett 6%-nál. (Ez az adat akkor sem vál-
tozik számottevően, amennyiben a táblázat utolsó sorában feltüntetett református 
felekezetbe áttért izraelita hallgatókat is eredeti vallási közösségükhöz soroljuk.)  
A felsorolásban még feltüntetett egyházak képviselői statisztikai szempontból nem 
számottevőek, a mohamedán vallás megjelenése pedig két Törökországból érkezett 
hallgató jelenlétével magyarázható .

A négy legnépesebb felekezet tanévenkénti megoszlását tartalmazó alábbi táblá-
zat alapján a tanévek közötti változások is nyomon követhetőek:

Tanév Evangélikus Izraelita Református Római katolikus
1934 3 2 5 16
1935 2 1 3 13
1936 6 2 10 27
1937 10 5 21 43
1938 9 7 12 56
1939 16 4 15 67
1940 12 – 20 63
1941 9 2 25 72
1942 10 4 24 94
1943 12 8 27 99
1944 9 2 17 55
Összesen: 98 37 179 605

19 az 1920-as népszámlálási adatok alapján a reformátusok aránya 20,9%, míg az evangélikusoké 6,2% 
volt a teljes népességen belül . kOvács Benedek – lAjtAi Mátyás: Magyarország vallási viszonyai  
a népszámlálások és egyéb lakossági adatfelvételek tükrében. Statisztikai Szemle, 2020/6 . 573–
598., 588. http://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2020/2020_06/2020_06_573.pdf Letöltés: 
2020 . 11 . 12 .



200

kissné BOGnÁr krisZtina

Az első esztendőkben a korábban ismertetett beiratkozási szabályok miatt az új hall-
gatók létszáma nagyon alacsony volt. A római katolikusok már ebben az időszakban 
is abszolút többséget jelentettek, míg a másik három felekezet nagyságrendileg ha -
sonló számokkal képviseltette magát . a beiratkozások számának 1936-tól meg  induló 
folyamatos növekedésével párhuzamosan, kisebb megingásokkal, átlagosan 10 fővel 
nőtt a római katolikusok száma. A reformátusoknál is megfigyelhető növekedés, itt 
azonban visszaesés és két esztendő kivételével csupán 3–5 fős bővülés tapasztalható. 
Az evangélikusok közösségét – egy kiugró év kivételével – átlagosan 10 új hallgató 
gyarapította. A négy felekezet közül összlétszámot és éves megoszlást tekintve is az 
izraeliták állnak a sor végén. A vizsgált évtizedben hét alkalommal 5 főnél nem volt 
több az új beiratkozások száma, két esetben igen csekély mértékű emelkedés tapasz-
talható (1938: 7 fő, 1943: 8 fő). A mélypontot az 1940-es tanév jelentette, ekkor 
egyetlen, a felekezethez tartozó hallgatót sem jegyeztek be a törzskönyvbe.

az izraelita hallgatók számának 1939–1944 közötti alakulását az 1939 . évi iV . tc . 
bizonyosan befolyásolta. A törvényt, illetve annak végrehajtási rendeleteit életbelé-
pésük időpontja alapján már az 1939/1940-es tanévre történő beiratkozások esetében 
is alkalmazni kellett . az egyetemnek erre a kötelezettségére az egyetemi tanács 
1939. november 9-i ülésének jegyzőkönyvében egyértelmű bejegyzés található. Az 
1939/40-es tanév I. rendes ülésén a vallás- és közoktatásügyi minisztertől érkezett 
rendeletek és leiratok között ismertették a tanács tagjaival a 33 .800/1939 . iV . szám 
alatt érkezett iratot, amely felszólította az egyetem vezetését, hogy a felvételre és 
beiratkozásra vonatkozó egyetemi hirdetményekben a jelentkezők figyelmét nyoma-
tékosan hívják fel a július 25-én kiadott, 7300/1939. M. E. rendeletben foglalt feltéte-
lekre. A leirat röviden ismerteti a rendelkezés legfontosabb elemeit is. A felső ható-
ság rendelkezésének tudomásulvételéről és végrehajtásáról a jegyzőkönyv szűkszavú 
bejegyzése tudósít: „a szükséges intézkedéseket megtettük . tudomásul szolgál .”20

A törvény által megállapított, a mezőgazdasági osztályra is érvényes 6%-os arány 
alapján felvehető hallgatók pontos létszámának számítási módját a végrehajtási ren-
delet 3. §-a határozta meg. Az (1) bekezdés szerint: „Az egyetem vagy főiskola első 
évfolyamára felvehető zsidó hallgatók számának megállapításánál az egyetem illető 
karára vagy a főiskolára a közvetlenül megelőző félévben beiratkozott összes hallga-
tók (2. §.) számát [...] kell alapul venni. Ennek a számnak az alapján kell az egyetem 
vagy főiskola mindegyik karára vonatkozóan külön-külön megállapítani, hogy vala-
mennyi évfolyamot egybeszámítva összesen hány zsidó hallgatót lehet felvenni úgy, 

20 A m. kir. József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanácsülési jegyző -
könyvei . HU BMeL 4/a 1939–1940 . 1939 . november 9 . 19 . https://library .hungaricana .hu/hu/view/
BME_ET_1939-1940/?pg=19&layout=s Letöltés: 2020 . 11 . 15 .
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hogy azok száma az illető karra felvett hallgatók számának hat százalékát [...] ne 
haladja meg” [kiemelés – KBK].21 A rendelkezés értelmében a mezőgazdasági kép-
zésre jelentkezők lehetőségeit tehát befolyásolta az is, hogy a kar másik osztályára, 
az állatorvosira hányan kívántak bejutni. A (2) bekezdés a matematikai feladványt 
azzal az elemmel bonyolította, hogy azok számát is figyelembe vette, akik korábbi 
tanulmányaik alapján iratkoztak be a karra. Az ő számukkal az összlétszámot csök-
kenteni kellett. Az I. évfolyamra való felvételt azonban a felsőbb évesek száma meg 
is akadályozhatta: „Ha ugyanazon az egyetemi karon vagy főiskolán végzett meg-
előző tanulmányok alapján beiratkozott zsidó hallgatók száma eléri vagy meghaladja 
az illető karra felvehető összes zsidó hallgatók számát, zsidó hallgatót az első évfo-
lyamra mindaddig felvenni nem lehet, amíg a megelőző tanulmányok alapján beirat-
kozott zsidó hallgatók száma az illető karra felvehető összes zsidó hallgatók megál-
lapított száma alá nem száll [kiemelés – KBK].”22

A jogszabályok életbelépését követő esztendőben talán a végrehajtási rendelet imént 
idézett szakaszának alapján nem iratkozott be új hallgató. Az utolsó háborús tanévek 
adatai ugyanakkor nagyságrendjükben azonosak az 1936–1939 közötti időszakéval. Ez 
a viszonylagos állandóság arra is utalhat, hogy az egyetem nagyobb „tekintélyű” kép-
zéseivel szemben az izraelita jelentkezők alapvetően és folyamatosan kisebb érdeklő-
déssel fordultak az agrártudományokat képviselő mezőgazdasági osztály felé.

a nöVenDékek sZÁrMaZÁsi HeLy sZerinti MeGOsZLÁsa

az 1934–1944 között beiratkozott 1076 hallgató törzskönyvi adatait áttekintve 995 
esetben (92%) volt lehetőség a születési hely meghatározására. 31 diák a történelmi 
Magyarország határain kívül látta meg a napvilágot. A külföldi származási helyek kö -
zött szerepel Bécs, Graz, Párizs, Bukarest, Pilsen, valamint görög, török, lengyel, bol -
gár, albán települések is. Az adatok alapján a vizsgált tíz esztendőben 1 albán, 2 török, 
3 lengyel, 3 görög és 9 bolgár diák is bekapcsolódott az osztályon folyó képzésbe.

964 hallgató beazonosíthatóan a történelmi Magyarország megyéiből érkezett az 
egyetemre .23 A két világháború között tanulmányokat folytató diákok jelentős száma 

21 A m. kir. minisztérium 1939. évi 7.300. M. E. számú rendelete, a zsidók közéleti és gazdasági tér-
foglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. t.-c. 7. §-ának végrehajtásáról. Magyarországi rendele-
tek tára 1939. I. kötet, 1161. https://library.hungaricana.hu/hu/view/OGyK_RT_1939/?pg=1308 
&layout=s Letöltés: 2020. 11. 15. (A továbbiakban: 7300/1939 M. E.) 

22 7300/1939 M . e . 1162 .
23 a települések közigazgatási besorolása a Magyar helységnév-azonosító szótár. szerk . lelkes 

György. Baja, Talma, 1998. című kiadvány felhasználásával készült.
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még a Monarchia fennállásának éveiben született, így természetesen a Trianon után 
elszakított területek települései is szerepelnek a nyilvántartásokban. A következő táb-
lázat azokat a közigazgatási egységeket sorolja fel, ahonnan tíz főnél többen iratkoz-
tak be a mezőgazdasági osztályra:

Település Hallgatói létszám
Budapest 297
Pest-Pilis-solt-kiskun megye 86
Békés megye 45
Jász-nagykun-szolnok megye 36
Bács-Bodrog megye 34
Zala megye 27
Heves megye 26
Fejér megye 26
Veszprém megye 23
Vas megye 21
Baranya megye 20
Borsod megye 19
somogy megye 18
szatmár megye 16
Hajdú megye 16
Csongrád megye 15
Csanád megye 15
nógrád megye 15
tolna megye 14
arad megye 11
komárom megye 10

A származási helyek alapján a főváros jelentősége megkérdőjelezhetetlen, hiszen az 
anyakönyvekben Budapest 297 alkalommal szerepel, ez az összes hallgató közel 
28%-át jelenti. A táblázatot vizsgálva feltűnő ugyanakkor, hogy a dualista korszak 
jelentősebb – többségében már az új országhatáron kívülre került – városai közül egy 
sem szerepel a felsorolásban. Ezek mindegyike tíznél kevesebb diákkal képviselteti 
magát a statisztikában a következők szerint: Győr: 8; Pécs, Nagyvárad: 7; Kolozsvár: 
6; Pozsony, Újvidék, Kassa, Arad: 5.

A megyék sorából kiemelkedik Pest-Pilis-Solt-Kiskun 86 fővel. A 20–50 közötti 
hallgatót küldő 9 megyéből álló csoportot három, a mezőgazdasági ágazat szem-
pontjából meghatározó terület vezeti: Békés, Jász-nagykun-szolnok és Bács-Bod-
rog. A Bács-Bodrog megyeiek harmada már a trianoni határon túlról érkezett a buda-
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pesti egyetemre, mivel az előző iskolai tanulmányaikat rögzítő bejegyzések alapján 
jugoszláviai intézményekben (gimnázium, felsőkereskedelmi iskola, gazdasági taní-
tóképző) szerezték meg a beiratkozáshoz szükséges végzettségüket. Figyelemre 
méltó még az a tény, hogy a további hat megyéből öt a Dunántúlon található,24 ebben 
a kategóriában az ország nagy tájegységei közül csupán az észak-keleti régióhoz tar-
tozó Heves megye jelenik meg .

A táblázat második felében szereplő tíz megyéből 10 és 20 fő közötti diák tanult  
a vizsgált esztendőkben a mezőgazdasági osztályon. Ezek közül négy az előző cso-
porthoz hasonlóan az ország déli régiójához köthető.25 az elszakított területeket 
szatmár és arad megye képviseli, míg a csoportot két-két észak-nyugati (komárom, 
Nógrád) és észak-keleti (Borsod, Hajdú) közigazgatási egység teszi teljessé.

a HaLLGatók iskOLai VéGZettséGe

A felvételi rendelkezések és ezeknek megfelelően a beiratkozás előtt megjelentetett 
hirdetmények természetesen az egyetemi tanulmányokhoz szükséges iskolai vég-
zettséget is feltüntették. Az egyetemi tanács 1935. június 22-én tartott 1935/36. évi 
IV. rendes ülésén elfogadta az 1936/37-es tanévre szóló, a Budapesti Közlönyben és 
a napi sajtóban majd megjelenő, a következő tanévre való felvételről és beiratkozás-
ról tájékoztató hirdetés szövegét. Az 1241-1936. iktatószámú ügyirat a jegyzőkönyv 
mellékletében olvasható. A felhívás szerint a mezőgazdasági osztályra való felvételi 
kérvényhez az előző tanulmányok igazolására a következő dokumentumok benyúj-
tását kívánták meg a jelentkezőktől: „A rendes hallgatóként való felvétel engedélye-
zése céljából beadandó folyamodványhoz a következő eredeti okmányok csatolan-
dók: [...], b) középiskolai érettségi bizonyítvány [...] a mezőgazdasági osztályba való 
felvétel esetén középiskolai, vagy felsőkereskedelmi iskolai, vagy felsőmezőgazdasági 
iskolai érettségi bizonyítvány, vagy középfokú gazdasági tanintézet mezőgazda-
sági képesítő bizonyítványa; más hazai egyetemről beiratkozni kívánók részéről 
távozási bizonyítvány .”26

A szabályozás alapján a mezőgazdasági osztályra nemcsak az általános ismerete-
ket nyújtó középiskolákban érettségizett, hanem a gyakorlati középiskolákban vég-
zetséget szerzett diákok is jelentkezhettek. A gyakorlati irányú középiskolák felada-

24 Baranya, Fejér, Vas, Veszprém, Zala,
25 Csanád, Csongrád, Somogy, Tolna
26 A m. kir. József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanácsülési jegyzőköny-

vei. HU BMEL 4/a 1935–1936. 1936. június 22. 351–352. https://library.hungaricana.hu/hu/view/
BME_ET_1935-1936/?pg=351&layout=s Letöltés: 2020. 11. 16.
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táról és szervezetéről az 1938. évi XIII. törvénycikk rendelkezett. Ennek III. része 
foglalkozott a gazdasági középiskolákkal, amelyek közé a mezőgazdasági, ipari és 
kereskedelmi ismereteket oktató iskolák tartoztak. Ezen oktatási intézmények fel-
adatát a rendelkezés a következőképpen fogalmazta meg: „A gazdasági középiskola 
feladata, hogy a tanulót vallásos alapon és nemzeti szellemben erkölcsös polgárrá 
nevelje, gyakorlati irányú és gazdasági szellemű műveltséghez és az iskola különle-
ges szakirányának megfelelő szaktudáshoz juttassa s ezzel felsőbb szaktanulmá-
nyokra is képessé tegye. Fiúk és leányok számára külön-külön épületben elhelyezett 
és külön igazgatás alatt álló gazdasági középiskolát kell fenntartani.”27

A felsőbb szaktanulmányokhoz szükséges megfelelő szaktudást elsősorban a me -
zőgazdasági középiskolákban lehetett megszerezni. A mezőgazdasági képzési rend-
szerben 1943-ban 11 középiskola működött (kilenc fiú és kettő leány). A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter fennhatósága alá tartozó iskolák többsége állami fenntar-
tású volt, de a római katolikus és a református egyház is működtetett ilyen intézmé-
nyeket .28

Az egyetemi beiratkozáskor rögzített adatok között a felvétel alapjául szolgáló 
iskolai végzettség is megtalálható . a középiskolai tanulmányok helyét többségében 
pontos megnevezéssel tüntették fel, esetenként azonban csak az iskola típusa, vagy 
neve szerepel a nyomtatványokban . az 1076 beiratkozásból 954 esetben lehetett meg-
határozni az érettségit adó intézmény jellegét. A mezőgazdasági osztály hallgatóinak 
megközelítőleg 60%-a az általános képzést nyújtó gimnáziumokból érkezett. Keres-
kedelmi szakoktatásban tanult a jelentkezők 15%-a, míg a beiratkozottak 24%-a 
mezőgazdasági szakképző iskolában szerezte meg középfokú ismereteit. A hallgatói 
létszámok alapján ez utóbbi iskolák között a Budapest, Orosháza, Gyöngyös, Békés-
csaba, Szarvas, Kecskemét sorrend állítható fel.

27 1938. évi XIII. törvénycikk a gyakorlati irányú középiskoláról. 32. §, 33. § (1). https://net.jogtar.hu/
ezer-ev-torveny?docid=93800013.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fkeyword%3D1938 Letöl-
tés: 2020 . 11 . 16 .

28 Fiú mezőgazdasági középiskolák: Állami – Bácsalmás, Berettyóújfalu, Békéscsaba, Kecskemét, 
Orosháza. Római katolikus – Gyöngyös; Református – Csurgó, Szeghalom; Községi – Budapest 
székesfővárosi. Leányiskolák: Kiskunfélegyháza – Constantinum; Sopron – Vicentianum. Mező-
gazdasági szakoktatásunk kialakulása, fejlődése és mai helyzete. összeállította csiki László gaz-
dasági akadémiai rendes tanár, műegyetemi előadó. Budapest, 1943. 158.
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össZeGZés

A hallgatói törzskönyvek adatai alapján megállapítható, hogy a József Nádor Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági Osztályán tanuló hallgatók lét-
száma a vizsgált korszakban, kismértékben ugyan, de folyamatosan emelkedett. Az 
egyetemisták döntő többsége Budapestről, illetve az ország mezőgazdasági szem-
pontból meghatározó régióiból érkezett, vallását tekintve a római katolikus feleke-
zethez tartozott . a hallgatók nagy része még gimnáziumban szerzett középiskolai 
végzettséget, de iskolai előképzettségük szerint jelentős azon jelentkezők száma, 
akik szakképző iskolákból érkeztek és ott megszerzett ismereteiket a felsőfokú szak-
oktatásban kívánták továbbfejleszteni.


