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Tanszabadság és hagyomány

Minden hagyomány, amely él és lelkesít, nemcsak tisztelet
re méltó — mondja a modern pedagógia —, hanem valójá
ban „oly’ szellemi erőket mozgósít, melyek egyébként talán 
(csak) szunnyadnának” (Kármán M.). Joggal mondható ez a 
„droils de Fhomme” szerves alkotóelemévé nemesült kultu
rális jogokról, ill. az idevágó közel fél évszázados legiszlá- 
ciós törekvéseinkről is. A. vizsgálódásaink tárgyaként elem
zésre kerülő 1985. évi 1. tv. (az oktatásról) közvetlen törté
nelmi előzményei ugyanis nemcsak a felidézett demokrati
kus jellegű alkotmányos jogalkotásban lelhetők, hanem egy 
sor törvényi szabályozásban, amely immár több nemzedék 
elkötelezett útkereséseként ismeretes. Rctrospeklívc ide so
roljuk a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1979. évi
6. sz. törvényerejű rendeletet, a Magyar ország oktatási 
rendszerének a továbbfejlesztéséről szóló 1973. évi 24. sz. 
törvényt, az egyetemekről és az egyetemi jellegű főiskolák
ról szóló 25/1969. (VI. 20.) Korín. sz. rendeletet, a középfo
kú oktatási intézményekről szóló 1965. évi 24. sz. törvény- 
erejű rendeletet, ill. az alkotmányra közvetlenül építő 1961. 
évi III. sz. törvényt az ország oktatási rendszeréről. A de
mokratikus (állami) nevelésügyünk kibontakozásának főbb 
eredményeit is ide sorolva immár tehát gazdag történelmi 
hagyományokban alapuló útkeresésről beszélhetünk.

A kulturális jogok fejlődését a mi feltételeink közepette 
számos tényező befolyásolhatja. Mindenek előtt befolyásol
ja persze az eszmei és történelmi örökség, az emberi jogok
ra vonatkozó nézetek és az. e jogok gyakorlásának a való
ságos lehetősége. Mindez „bizonyos tradíciókat örökít, 
vagy örökíthet át az utókorra” (Szabó I.), amely pedig el 
nem hanyagolható relevanciák hordozója lehet. Ilyen érte
lemben vizsgáltuk a polgári jellegű előképeket,1 amelyek 
valóban a tudomány szabadságának a mélyrétegeihez is el
vezethetnek bennünket.

A kifejlettek alapján látjuk, hogy a tudomány szabadsá
gának a fejlődéstörténetében releváns társadalmi tapaszta
latok kumulálódnak, és ez a tény a jelenkori szellemi éle
tünk rendkívül összetett jelenségeiben is nyomon követ
hető. Jól példázza ezt éppen az az átfogó legiszlációs törek
vés, amely a 80-as évek elejétől zajlik az oktató-nevelő 
munka korszerűsítése, az idevágó intézményrendszer átala
kítása, ill. globálisan az oktatás- és tudománypolitika szfé
rájában.

A modern jelenkori egyetem kifejlődésének az előzmény- 
vizsgálatához visszanyúlva látnivaló mindenek előtt, hogy 
a kulturális jogok intézményesítése minálunk szinte perma
nens folyamatként tapad a legújabbkori történelmünkhöz. 
Az. első átfogó oktatási törvény (1961. évi 111. tv.) hatása 
alatt már a 60-as években igen kiterjedt legiszlációs munka 
folyt az alsó-, a közép- és a felsőfokú oktatási intézmé
nyekről, ill. részleteiben az oktató-nevelőmunka korszerűsí
téséről." A folyamat szinte a 80-as évek közepéig volna 
persze nyomon követhető, a mai hatályos jogi szabályozás

azonban mindezt túlhaladva jobbára hatályon kívül helyez
te" már az idevágó rész.lctszabályozást. Az 1985. évi I. 
törvénybe foglalt új oktatási törvény tehát egy közel ne
gyedszázados fejlődés összegzéseként tűnik elénk. Sőt, té
mánkat illetően ide sorolhatnánk a Magyar Tudományos 
Akadémiáról szóló 1979. évi 6. tv-t, ill. az MTA új (módo
sított) alapszabályairól szóló 29/1986 (VII. 23.) sz. minisz
tertanácsi rendeletben foglalt rendelkezéseket is.

Az így felidézhető legújabb átfogó jogi szabályozás — 
nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy — felér egy modern 
kodilikációs munkával, amely az oktató-nevelőmunka, ill. 
a tudományirányítás ágazatában az átfedések, a joghézagok 
lehető legteljesebb kiküszöbölésére törekedett. Alapjában 
eredményesnek is mondható ez a törekvés, következéskép
pen ez a legiszláció már a hajdan volt lakonikus keretjog
szabályra sem emlékeztetheti korunkat. Persze, csak a külső 
szemlélő számára van ez így, hiszen az adott ágazatok irá
nyítását (és szervezéséi) végzők körében teljesen nyilván
való, hogy a részletekben csakúgy, mint az érdemi munka 
intézményesítésében igen kiterjedt jogszabályi rendezést 
vont maga után a törvény. Utaljunk csak ilyen értelemben 
az oktatási törvény végrehajtását foganatosító rendelkezé
sekre, vagy az. idézett MTA-ról szóló törvény alkalmazásá
val összefüggő ugyancsak munkaigényes legiszláció kibon
takozására. Az óvodai nevelés programjának a kiadásától az 
egyetemi szakokig, a szakmunkásképzéstől a posztgraduá
lis képzés részletes szabályozásáig kiterjedően stb. jelent
keznek tehát ma is a megoldásra váró részletproblémák, 
amelyek elől a jelenkor állama sem térhet ki. Mindez, annak 
ellenére így van, hogy a törvény az öt részre és 166 §§-ra 
tagolt jogalkotással eleddig valóban a legátfogóbb hatályos 
jogi szabályozottságot hozta. Megsejtés volt tehát eleinknek 
az a törekvése, hogy pl. a tanszabadság keretszabályait maj
dan a modern társadalom az. adott történelmi követelmé
nyeknek megfelelően töltse meg tartalommal.

Nyilván a neveléstörténet feladata lesz majdan annak a 
megítélése, hogy ez a valóban kreatívnak ígérkező részlet- 
szabályozás (vagy az újraszabályozás) milyen eredményes
séggel halad a kijelölt úton. Az új oktatási törvény általános 
indoklása azonban ezen túlterjedő utalást tett az. ilyen érte
lemben aposztrofálható társadalmi tapasztalatok két alap
vető faktorára. Elsőként idézzük azt a megállapítást tehát, 
hogy ,A  fejlesztési program a nevelés és az oktatás céljaiban, 
tartalmában, módszerében, valamint a nevelési-oktatási intéz
mények működésében olyan változásokat jelöl meg, amelyek 
(további) jogi szabályozást is igényelnek.” Ebben pedig nem 
az imént felidézett rutinszerű végrehajtási legiszlác ió! látta a 
jogalkotó, hanem egy sor olyan természetű relevanciát , ame
lyeket a jog eladdig nem szabályozott. Következésképpen az 
átfogó szabályozás ma is tudatában van annak, hogy a kor 
követelményei a szakadatlan megújulás igényével jelentkez
nek, amivel nem állhat szembe a törvény. Ellenkezőleg, „olyan
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törvény megalkotására kerüljön sor — mondta a jogalkotó 
—, amely alkalmas arra, hogy biztosítsa a inai nevelési-ok
tatási intézményrendszer működését és a fejlődési is 
hosszabb időn át hatékonyan szolgálja.”

Szélesebb értelemben a társadalmi (történelmi) tapaszta
latok akceptálását jelenti ez az állásfoglalás, miként a má
sodik ilyen faktora is az általános indoklásnak, amely a 
nevelést és az oktatást legszélesebb értelemben a 
„művelődéshez való állampolgári jog érvényesülését” szol
gáló intézményrendszerként fogja fel és éppen az ilyen ér
telmű alapjogoknak a garantálásában látja az új oktatási 
törvény létjogosultságát (2/b). A jövendő részletszabályo
zásra visszautalva is tanulságos továbbá az a megállapítás, 
hogy a törvény nem törekszik a (mindent kimerítő) részletes 
szabályozásra, (hanem) ezt a végrehajtási rendelkezésekre 
hagyja, illetőleg a nevelési-oktatási intézményekre bízza. 
Szükségesnek tartja azonban, hogy az állampolgárok jogait 
és érdekeit védő garanciális szabályokat törvénybe iktassa.” 
Ez az állásfoglalás tehát bizonyságul szolgál arra, hogy a 
modem jog ezúttal is élő történelmi hagyományokra tá
maszkodik, ill. az egykoron sok más nemzettel együtt fel
fedezett kulturális jogok érvényesülésének a garantálásához 
kíván hatékonyan hozzájárulni.

Az iskoláztatás, ill. a tudomány szabadságával kapcsola
tos mindenek előtt, hogy a magyar állam nemzetközi 
szerződésben vállalt kötelezettségének tesz eleget, amikor 
a „tanuláshoz való jogot mindenki számára” (3. §), adott 
esetben tehát az országban jogszerűen tartózkodó nem ma
gyar állampolgárok számára is biztosítja. Ugyanakkor a 
magyarországi Lehrfreiheit-sziszléma legjobb hagyomá
nyainak továbbvitelét jelenti, hogy a törvény az országban 
lezajlott gyökeres társadalom-politikai változásoknak meg
felelően egészében az oktatásügyet5 lársadalmasított (álla
mi) feladatnak tekinti, amely az alkotmány 50. §-ában fog
laltaknak megfelelően a beszélt nemzeti és nemzetiségi 
nyelvek mindegyikén kötelezően és ingyenesen valósul 
meg. Ezzel egyidejűleg az oktatási intézmények (szerveze
tek) szakmai önállóságának a szükségességét is méltán 
hangsúlyozta a jogalkotó és ennek a kritériumait is taxái ni 
törekedett (10. §). Egy konkrétabb törvényi szabályozás 
persze a helyi (intézményi) szellemi erők jóval dinamiku
sabb kezdeményező (kísérletező és szervező) készségének 
is utat nyithatna, mert ez az oktatás és nevelés elválasztha
tatlan egységét, az intézmények demokratizmusát és az e- 
sélycgyenlőtlenségck mérséklését is eredményesebben 
szolgálhatná. Csak így volna elképzelhető, hogy a főváros
ban és az egykor híres vidéki szellemi központokban olyan 
erők gyülekezzenek, amelyek különleges feladatok (tan
könyv, program, gyakorló oktatás stli.) ellátására is alkal
massá válva egyfajta húzótényezók lehetnének ismét a ma
gyar szellemi élet fejlődésében. Még a „központi irányító”, 
ill. a szakirány szerint illetékes főhatósági jogkörök részle
ges, vagy egyedi átadásával is tovább lehetne éleszteni a 
szellemi erők ilyen értelmű versenyét. A törvény 23. §-hoz 
kapcsolódó végrehajtási rendelkezések egyébként expressis 
verbis magukban foglalják a hatáskörök ilyen értelmű át
adásának a lehetőségeit is.6

Némi kiterjesztő értelmezéssel a törvény 24. §-ban persze 
implicite benne van a lehetőség, hogy akár az alsó-, a kö- 
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zép- és a felsőfokú oktatási intézményeinkben „a tartalmi 
kérdésekre vonatkozóan (is) egyedi megoldások” alkalma
zására, kísérletek folytatására kerüljön sor. Nem kell tehát 
feltétlenül a hatályos jogállapotok permanens változtatására 
gondolnunk az intézményi önállóság kiterjesztésében. Egy
ben az is világos ugyanakkor, hogy az utóbbi lakonikus 
rendelkező szakaszokban (24/a/b) a tanszabadság jól értel
mezett társadalmi (történeti) tapasztalataival ötvöződött a 
jelenkor és a jövő követelménye.

Már a fenti példák alapján is jól látható, hogy nem fel
tétlenül a „magánoktatás” törvényi legiszlálásában (13. §/4) 
kell vélelmeznünk a tanszabadság továbbélését, hanem sok
kal inkább azokban a lehetőségekben, amelyek élő hagyo
mányokhoz tapadva valóban a meglévő szellemi erőket 
mozgósíthatják. így pl. az oktatási-nevelési rendszer (II. 
fej.) súlyponti kérdésköre, nevezetesen az intézmények 
működésének mikéntje (15. §) az, ami kimenteden társadal
mi (történeti) tapasztalatokra támaszkodva mondta, hogy az 
oktatásban résztvevők, illetőleg az abban részesülők — pe
dagógusok és oktatók, a tanulók és hallgatók — „vala
mennyien cselekvő részesei legyenek az oktatási-nevelési 
folyamatoknak, egyénileg és közösségeik révén egyaránt”. 
Az életkorhoz, az ismeretszerzés szintjéhez és a konkrét 
körülményekhez képest alkotó közreműködést (öntevé
kenységet) követelt tehát a jogalkotó, hogy „a hallgató ne 
csak befogadója legyen az ismeretközlésnek”, hanem képes 
legyen azok önálló elsajátítására (15. §) is. Különösen a 
felsőoktatás egyes ágazataiban, de bizonyos alsóbb fokú (pl. 
szakközép) nevelő intézményeink feladatkörében ezt a kö
vetelményt persze joggal kiterjeszthetnénk a megszerzett 
ismeretek önállóan történő alkalmazására, ill. azok tovább
fejlesztésére is.

Hagyományaink által megszentelt, szinte kimeríthetetlen 
lehetőségek tárházát foglalta magában egyébként a törvény 
idevágó (2) és (3) bekezdése, amikor a hallgatók és tanulók 
önkormányzatát, a közösségi nevelő és önképző munkáját, 
ill. a felsőoktatás legkülönbözőbb ágazataiban pedig az „al
kotó” szakmai önképző és tudományos (diákköri) tevékeny
ség kiterjesztését ösztönzi. Hogy mindez communis opini- 
ová váljék, nem kell ma már idézni a nagy történelmi idők 
diákmozgalmait, ill. diáktársaságait. Mégis mily nehéz új
jáéleszteni, akár csak a „fényes szelek” még élő nemzedé
kének a hagyományait. Még a diákotthoni és a kollégiumi 
közösségekben is gyakran danaidák hordójának tűnik min
den nemes erőfeszítés, hogy a kínálkozó lehetőségeket tar
talommal megtöltsük. Minden bizonnyal így is lesz iriind- 
addig, amíg bizonyos ébredő életcélokat, ill. az önmegva
lósítás közéleti autonóm érvényesülését, tehát a közér
dekkel harmonikusan egyező szuverén emberi érdekek rea
lizálásának a lehetőségeit be nem visszük ide.

Mindenek előtt a valóban konkrét életcélok realizálásá
nak a területévé kell formálni tehát a közösségi nevelés 
önkormányzati formáit és persze azoknak kell juttatni az 
ezzel járó lehetőségeket, akik arra érdemesek is. Jelesül az 
elérendő konkrét életcélok szinte mindegyikének szerves 
alkotóeleme persze a közéleti demokratizmus megélése, 
ami ezekben a diákönkormányzati szervekben szinte auto
matikusan felszínre tör, és csak a kifejezetten rossz vezetés 
térítheti el attól az adott közösséget. Növekvő számban



jelen vannak azonban ma már az oktató-nevelőm unka azon 
ágazatai, amelyek egy életen át a köztevékenységgel ösz- 
szckapcsolják az életünket. Az idevágó ismereteink meg
szerzését (pl. a pedagógiai, a közegészségügyi, közigazga
tási stb.), tehát cl sem szabad képzelni az empirikus tapasz
talás különböző szintjeinek a felhasználása nélkül. A tör
vény végrehajtási rendelkezései nyomán minden szinten 
szervezeti, működési (és fegyelmi) szabályzatok születtek 
például, de ezek keretei közölt csak nagy ritkán gondoltunk 
arra, hogy a hallgató öntevékeny közéletisége csorbítatlanul 
érvényesüljön. Ezek a lehetőségek pedig az „erkölcsi hala
dásunkat” is előbbre vihetnék (Kármán M.), az adott isme
retkörök kiterjesztésében viszont bclálhatatlanul szélesre 
tárnák az egyéni és a közösségi érdekek szimbiózisát.

Elemi szinten megélhetné a serdülő elme például a mások 
megsegítését, amely adott esetben maga is oktatás-nevelés 
és gyakran egy életre eljegyzett bennünket egy mindig igen 
mostohán honorált életpályával. Más esetben konkrét ta
pasztalás tárgya lehetne a szabályozott társadalmi viszo
nyok (az együttélési viszonyok) fenntartása, ill. az azzal 
szembekerülök morálisan is elfogadható megítélése (bünte
tése). Mindenkit részeltetni kellene ebben, miként az állam
polgári nevelésben, amelynek a fontosságát immár oly sok
szor élénkbe idézték a modern magyar nemzeti nevelésügy 
fejlődéstörténetében. Akár középszintű államigazgatási 
szakembert, netán jogászt pedig az iljú nemzedéknek az 
önkormányzati tevékenységhez, ill. a közösség rendjét 
megbontok feletti ítélkezésnek az élményétől megfosztani 
bűn volna. Nem is beszélve arról, hogy az így megszerez
hető életélmények feltehetően jóval maradandóbbak lenné
nek, mint a vizsgacentrikus oktatás eredményei. Termé
szetesen nem életidegen tevékenység színterévé kell for
málni ezeket a fórumokat, tehát például teljesen értelmetlen 
dolog volna az egykor ideálisnak vélt diákesküdlszék regu
láival. netán a régi internátusi (zárka) szabályokkal terhelni 
az agyakat.

Még az egészséges életvitelnek (adott esetben a higiéné
nek) a feszítő gondjai is oldhatóvá lehetnének azonban 
ezeknek a lehetőségeinknek a felélesztése által. Egészében 
azonban a közéletiség megélését szorosan az oktató-ne
velőmunka tárgykörébe bekapcsolva kellene kezelnünk, 
mert még a szakipari ágazatoknak nevelő intézményeink
ben is széliében jelen vannak azok a megkívánandó elemi 
készségek, amelyekre egykoron csak a mesteri szigor szo
rította rá a növendékeket. A rés persze, ami ma itt tátong, 
nem csak a szakoktatási intézményeinket jellemzi, hanem 
tágabb értelemben az értelmiségünk erkölcsi megújulását is 
gyengíti. íme, ezért van rendkívüli jelentősége annak, hogy 
az oktatási törvény nyomán elsők között szerepelt az új 
oktatói-nevelői követelményrendszer kiépítése. Mielőtt ide 
visszatérnénk, szóljunk még néhány szól az alkotó (ön
képző) munka hatóerejét paralizáló tényezőkről.

Főként az egyetemi szakok és a főiskolák kaszlszerű el
különülését, nem eléggé nyitottságát ostoroztuk gyakran,7 
miközben az energiák döntő részét a szervezeti (strukturá
lis) problémákra fecséreltük, a hallgató irányában pedig 
mindent arra a „hatalomgyakorlási technikára teltünk lel”, 
ami jobb esetben a vizsgára való felkészítésben konkretizá
lódott. Megmerevedett, holt követelmények rabjává is le

hettünk ezáltal, mivelhogy a legtöbb (vagy minden) energi
ánkat arra fordítottuk, amit úgyis csak a tanuló tanulhat meg 
(ha megtanul), de nem maradt idő arra, amit az oktató-ne- 
velőmuuka modern fogalma mindenki számára sejtet.

A prelegáló előadót és szemináriumvezetőt egyaránt fog
lyul ejtheti az oktatás szívósan továbbélő vizsgacentrikus 
formája, ahelyett, hogy főként az egyetemeken, ill. a szak
iskolákban az alkotó (kreatív) szellemi együttműködés le
hetne végre a meghatározó. Félő, hogy a sok értékes elem
mel gazdagodó törvényi szabályozás, ill. a módszeres vég
rehajtás ellenére ezekkel a beidegződésekkel (rossz hagyo
mányainkkal mit sem kezdhetünk. A végrehajtást szorgal
mazók tehát talán nem véletlenül állították előtérbe ismét 
az oktatói követelményrendszer korszerűsítését , amely 
egyben a létszám és a bérgazdálkodási problémák feloldá
sának a lehetőségeit is kereste.

Ma mindenki elégedetlen az oktatással — mondjuk gya
korta —, de senki sem érzi felelősnek magát érte. Ezért is 
indokolt mindenek előtt az új oktatói követelményrendszer 
korszerűsítése. Nem, mintha alapvetően új tételeket kellene 
lerögzíteni, hiszen az alig több, mint egy évtizede hatályo
sul! korábbi követelményrendszer is modern elvek alapján 
állt. Csak egynémely faktoron keresztül szignáljuk mégis a 
megváltozott körülményeket. Ide soroljuk pl. az új anyagi 
és erkölcsi érdekeltségi rendszer kiépítésének a szükséges
ségét, a módszeres didaktikai-pedagógiai felkészültséget, 
ill. a szakmai-tudományos eredmények lényegesen megvál
tozott szerepét stb.

Talán nem véletlenül hivatkoznak ma is gyakran arra, 
hogy az akadémiai kutatóbázisok helyenkénti örvendetes 
(és eredményes) felfutása ellenére a tudományt művelő 
szellemi erőink súlypontja még mindig az egyetemeken 
nyugszik.4 Távolról sem ennek a megszüntetésére kell per
sze törekednünk, de éppen a követelményrendszer szférájá
ban kell a tudományos fokozattal összefüggő elvárásokat 
megújítani. Nem deminuálva az újfent joggal előtérbe ke
rült alapkutatási eredmények értékét, meg kell honosítani 
végre „a kimagasló szakmai eredmény” egyenértékűségét a 
megfelelő tudományos fokozattal, ill. az ilyen eredmények 
birtokában lévő nevelőket az előírt eljárási szabályok 
mellőzésével tudományos fokozathoz kell juttatni. Nem 
csak a főiskolákon — miként az idevágó tervezet fogalma
zott10 —. hanem mindenütt, ahol az „oktatói, mesterségbeli 
tudás” alkotó (tudományos) munkával alátámasztva van je
len. Csakúgy, mint a nyelvismeret esetén a megfelelő anya
gi és erkölcsi elismerés biztosítékait kell, hogy az új köve
telményrendszer meghatározza.

A módszeres pedagógiai-didaktikai ismeretek kellő bir
toklásáról is szóltak az új oktatási törvény végrehajtását 
szolgáló kövelelménytervezetek. Az alsóbb szinteken az 
általános pedagógiai ismeretek, a módszertani felkészült
ség, ill. az oktatói készségek fejlesztését célzó állandó tö
rekvés, középszinten a pedagógiai (pszichológiai) ismere
tek és az oktatási módszerek tökéletesítéseként nyert meg
fogalmazást ez. a követelmény. Nem indokolt viszont, hogy 
ezeket a követelményeket a magasabb egyetemi stailumok 
megszerzésénél tulajdonképpen elhallgattuk, mivel azt az 
egyéb meghatározók implicite magukban foglalják.11 Az 
intenzív fejlesztéssel összefiigö és az eddigieknél rugalma-
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sabb kádermozgás várható beindulása is indokolttá teheti, 
hogy e téren az arra érdemes elméket bizonytalanságban ne 
hagyja a jogalkotó.1'

Végül az erkölcsi és az anyagi ösztönzők egyre hiányo
sabb érvényesülése következtében kell szólni a veszélyről, 
ami viszont abból a nem kívánatos mobilitásból fakad, hogy 
a módszeresen felkészültek (ill. a mesterségükben valóban 
rátermettek) tömegesen hagyják el a megszentelt ügyet, 
vagy eleve pályakorrekcióra kényszerülnek. Jobb esetben a 
megváltozott hazai életfeltételek diktálják ezt a fajta mobi
litást, aminek még talán hasznát is láthatjuk. Egészében 
azonban ez a folyamat ma már az akut problémák egyikévé 
vált. ami pusztán a preferált létszámgazdálkodás ösztönzé
sével nem lesz megoldható. Félő tehát, hogy „a minél több 
külső szakember bevitele az oktatásba" megint csak a ké
pesítés nélküli erők gyarapodásával párosul. Inkább remél
hető viszont, hogy egy korszerűbb bérgazdálkodással az 
újabb nemzedék perspcklívazavarait valóban enyhíteni le
helne. A szakmai, a tudományos és az erkölcsi követelmé
nyeket negalíve befolyásoló eltorzult értékrend jelenléte, az. 
elbürokratizálódás, ill. a másod- és melléktevékenység te
hertételei azonban még tartósan behatárolják a legnemesebb 
erőfeszítéseket is. Annál nagyobb jelentősége lesz tehát 
akár a legcsekélyebb morális előrelépésünknek, amely a 
kulturális jogok szférájában mindig is hatványozottan szol
gálta a tudomány szabadságának a kiteljesedését. A gazdag 
társadalmi tapasztalattal (hagyománnyal) ötvözött új okta
tási törvény ilyen értelemben viszont egész sor kapaszkodót 
hozott.

A külső szemlélő számára egészen újszerű az 1985. évi 
1. tv. azon rendelkező szakasza, amely a tanulói (hallgatói) 
jogviszonyt definiálja.1 i  Az iskola és a tanuló (ill. a hallga
tó) kapcsolata valóban jogilag szabályozott (sajátos) társa
dalmi viszony, amelyből jogok és kötelezettségek származ
nak. Az idevágó döntéshozatali mechanizmusokat tehát fel 
kellett ruházni a jogorvoslati jogosultságokkal, kivéve 
ebből a sorból — „a pedagógiai gyakorlattal egyetértve” — 
az. adott hallgatói (tanulmányi) követelmények teljesítésé
nek az értékeléseit (32. § 2/bek.). Az állampolgári nevelés 
sajátos módozata, ill. a hallgatói érdekeltség fokozottabb 
érvényesülésének az eszköze ezúttal az ún. anyagi, ill. a 
hagyományosan ismert fegyelmi felelősség legisz.lálása is. 
Az iskolatípusoktól független (egységes) szabályozás a ta
nulói (hallgatói) fegyelmi felelősségrevonás procedúrájá
ban sok értékes támpontot kínált, közvetve az állampolgári 
nevelést szolgálva. A nevelőt, a szülőt és a tanulót egyaránt 
jól orientálták az. idevágó rendelkező szakaszok és az ügy 
komolyságának megfelelően az adott jogkövetkezmények 
hatályos forrásaira1* is ráirányították a figyelmet. A jogok 
és kötelezettségek arányos összhangjára épüllek ezek a ren
delkező szakaszok és azok a tanulók, ill. a hallgatók emberi 
méltóságát védelmező normákkal (41. § 2/b.) is kiegészül
tek. A megvalósulás mikéntje azonban csak a konkrét vég
rehajtási rendelkezések nyomán bontakozhatott volna ki. 
Nem tagadható, hogy ez a tény — immár nem első esetben 
— gyengíti az oktatási törvény reputációját.

Jóval közérthetőbbek ennél a törvénynek az iskolai neve
lés és oktatás szabályait tárgyazó rendelkezései, pedig azok 
tárgyukat tekintve éppen az előbbiekhez tapadnak. A ki- 
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terjedt rendelkezések magukban foglalják a tankötelezettsé
get, az iskolai nevelés közös szabályait ill. az alap-, a közép- 
és a felsőfokú iskolai nevelés speciális követelményeit. Ért
hető tehát, hogy ismét ez az átfogó legiszláció számos vo
natkozásban keretjogszabályként jelentkezik, és a jövőbeli, 
ill. meglévő hatályos részletszabályokra hagyatkozik. Nem 
kivétel ez alól a hallgatói közösségek, ill. társadalmi szer
vezetek döntési, egyetértési javaslattevő és véleményező 
jogkörének a megvalósulása sem.

Hasonlóan a végrehajtási részletszabályozás adta meg a 
végső értelmét „a felsőfokú iskolai nevelés-oktatás” c. fejezet
nek16, amely ettől Függetlenül a szóbanforgó átfogó legiszláció 
legsikerültebb alkotása volt. Talán azért is lehet ez. így, mivel 
a jogalkotó a felsőfokú Iskolai nevelést tárgyazó fejezettől 
elkülönítve rendezte a központi ágazati irányítást (19. §), ill. 
az ennek derivátumaként megjelenő „felsőoktatási intézmé
nyek irányítása” c. (23. §) rendelkezéseit, amelyek, sajnos, a 
tárgy természetéből fakadóan kazuisztikusak.17

Egy sor érdemi kérdés maradt tehát a törvénynek a 
felsőfokú iskolai nevelés-oktatás c. fejezetére. Valóban nó
vum és talán némi előrelépés volt, hogy a jogalkotó még az 
egyetemi, ill. főiskolai felvétel ügyét sem hagyta teljesen a 
végrehajtási utasításokra, hanem végre egy rugalmasabb 
rendszer kialakításának az alapjait is megvetette. Ilyennek 
mondható a sok tekintetben mechanikusnak tűnő felvételi 
követelmények oldásának a lehetővé tétele az alkalmassági 
vizsgával. Elsősorban a középiskolai tanulmányok során 
elért kiváló eredmények elismerését, különös méltánylást 
érdemlő esetekben pedig a társadalmi igazságosság érvé
nyesítését szolgálta (továbbá) az a rendelkezés, hogy „a 
szükséges előképzettség, a felvételi, illetőleg az alkalmas- 
sági vizsga vagy annak egy része alól felmentés adható” 
(102. § 3. bek.). Pusztán az adott felsőoktatási intézmény 
döntési jogának a megerősítése (103. § 1. bek.) is előrelé
pés, bár a sokat vitatott intézményi önállóság ezzel valójá
ban alig bővült.

Vizsgálódásaink záró gondolatainak az összegzéseként 
érdemes felfigyelni arra, hogy a törvény a hallgatói jogok 
újszerű megfogalmazása által ismét az. universitas egyete
mességét akarta modern értelemben helyreállítani. így a 
hallgatói jogok körébe sorolta a véleményezési, ill. a kép
viseleti1 s jogok széleskörű alkalmazását, amit a hallgatók 
egyénileg, ill. közösségeik és szervezeteik útján gyakorol
nak. A hallgatói önművelés (az érdekeltség), ill. a diákön
kormányzati jogok ösztönzésével konkrét támaszt nyújt to
vábbá a törvény a modern egyetemi munka erkölcsi megúj
hodásához. Ez az alapállás vezet el a kivételes képességű 
hallgatók egyéni tanulmányi tervek szerint történő előreha
ladásának az elismeréséhez, az ún. „áthallgatás” és a párhu
zamos képzésben való részvétel akceptálásához.19 Mindez 
egy sor történelmileg megszentelt társadalmi tapasztalat 
összegzéseként jelentkezik anélkül, hogy a jogalkotó a pol
gári jellegű tanszabadság eszméjéhez történő mechanikus 
visszatérést hirdetné. Nem elvi engedményeket tett tehát a 
törvény, hanem egy sor progresszív történelmi tapasztalat 
által is igazolt, élő társadalmi elvárásnak nyitott utat.

A modern egyetemi munka kreativitását, ill. az intenzív 
fejlesztés előtérbe kerülését ösztönzi a törvény az intézmé
nyek „nyitottságának” a legiszlálásával (97. §). Ez a nyitott



ság pedig mos! már nem csak az intézmények egymás közti 
viszonylatában nyert polgárjogot, hanem az oktatásba be
kapcsolható kutatóbázisok, ill. gyakorlati szakemberek irá
nyában is (114-116. §§). Ezzel egyidejűleg az oktató „a 
szakterülettel való gyakorlati kapcsolat érdekében” tör
vényes felhatalmazást nyert, hogy a szakképzettségének 
megfelelő gyakorlati tevékenységet folytasson.’0 A rend
szeres szellemi megújhodás objektív feltételeinek a kialakí
tását célozta továbbá a kutatói szellemi bázisok jobb kihasz
nálását, az oktatásban résztvető kutatók azonos jogállását 
megerősítő rendelkezés, amely a tanítás szabadságnak a 
modern értelemben vett chartájaként fogható fel. Végezetül 
általában az oktatást végzők számára ötévenként biztosítja 
a törvény a fizetett kutatási szabadságot (114. § 3. bek.), 
hogy ezáltal egyfajta öntevékeny szellemi megújulásra va
lóban (és rendszeresen) lehetőség legyen.

A modern egyetemi struktúra kialakítását szolgálva a tör
vény már az integrált szervezeti egységeket tekinti az alap
vető oktatási szervezeti egységeknek, de nem zárja ki a 
hagyományos tanszéki struktúra egyes elemeinek a továb
bélését sem (118. § /3/). Nagyobb jelentőségű ennél azon
ban, hogy ez az oktatási törvény a főiskolák és az egyete
mek vonatkozásában is az. intézményi önállóság kiterjesz
tését deklarálta és ennek az önállóságnak a meghatározó 
elemeit is legis/lálni törekedett. Tételesen ez a hatásköri 
taxació (ld. 121. §) azonban a törvény 19., ill. 23. §§-hoz 
kapcsolt központi ágazati irányító hatáskörökkel szembeál
lítva vérszegénynek tűnt. Való igaz azonban, hogy ez az 
igazgatási szisztéma az intézményi szakmai önállóság elvét 
hangsúlyozta és ennek megfelelően a képzés tartalmának 
meghatározásában, a tudományos kutatások szervezésében, 
ill. általában a hallgatói ügykörökkel összekapcsoltat! fogal
mazta meg az. intézményi önállóság alkotóelemeit. A jelzett 
főbb területeken az intézmények önálló szabályzataik meg
alkotására is kötelezetlek. Valójában tehát az intézményi 
önállóság garanciája az, hogy minden ügyben véleményt 
nyilváníthatnak, „amelyben a döntés az irányító miniszter, 
vagy más felettes szerv hatáskörébe tartozik”."1

Az intézményi vezetés megosztott az egyéni felelős ve
zetők és a különböző testületek között. A demokratizmus 
készélcsítését célozta a hatáskörök megoszlására, ill. az 
egyszemélyes felelős vezetők és a testületek közötti 
együttműködésre való törekvés. Mindez ismét keretjogsza
bályba foglaltan jelentkezett, tehát a végrehajtási rendelke
zések, ill. az intézményi szervezeti és működési szabályza
tokban foglaltak valójában az irányadók. Felfogható tehát 
ez is az intézményi önállóság kiterjesztésének, bár a törvény 
főként az intézményi tanácsok választott, ill. meghívott tag
jainak az. összetételét meglehetősen behatárolta." Előírta 
tovább a törvény, hogy a felsőoktatási intézmények tanácsa
iban csakúgy, mint a kari tanácsokban „a képzésben érde
kelt állami szervek képviselőinek, továbbá a tudományos és 
a gyakorlati élet megbecsült szakembereinek megfelelő ará
nyú részvételét is biztosítani kell”. (123. $ 3. bek.) Mind
ezek alapján a törvényes feltételek valóban kialakultak arra, 
hogy az universilas modern értelemben az oktatók és a 
hallgatók egyetemévé legyen. Ezt szolgálta az egyéni fe
lelős vezetők, ill. a választolt tanácstagok beszámolási kö
telezettségének a rögzítése is. El nem vitatható,'hogy e téren

a megszerzett történelmi tapasztalatok is eleven hatással 
voltak az intézményi szervezeti és működési szabályzatok
ban kiteljesedő gyakorlati megoldásokra.

Végül az intézményi vezetés demokratizmusának a kiter
jesztését szolgálta az intézményi, a kari, ill. az önálló okta
tási szervezeti egységek és tanszékek vezetőinek a törvény 
által szabályozott, határozott idejű megbízási rendje és a 
nem képviseleti jellegű szakmai testületek létesítésének, ill. 
működésének a legiszlálása. így az intézményi demokratiz
mus erősítését szolgálta közvetve bár az is, hogy a törvény
ben szabályozott, továbbá más — az irányító miniszter, 
valamint a felsőoktatási intézmények hatáskörébe tartozó 
—  vezetői megbízásoknál az. „intézményi testületek, az 
érintett oktatási szervezeti egységek javaslataira, valamint 
a társadalmi szervezetek véleményére figyelemmel kellett 
dönteni”. ’3 Az intézményi önállóság szerves alkotóeleme
ként születő szakmai testületekben pedig hasonlóan irány
adóvá lett a választott (képviseleti), ill. a meghívott tagok
ból álló kollegiális munkavégzés. Ezek a szakmai testületek 
persze nem helyettesíthetik az intézményi, kari tanácsokat, 
de arra alkalmasak, hogy főként az adott szakkérdésekben 
megalapozottabb helyzetértékelést adjanak. Ezért is a tör
vény egyes esetekben a szakbizottságoknak adandó (intéz
ményi) döntési jogkört is lehetővé tette. Könnyen érthető 
ez, miután a törvény a szakmai testületeket azzal a céllal 
létesítette, hogy az intézményi és az oktatási érdekeknek, az 
elmélet és a gyakorlat kapcsolatának, az. intézményi tudo
mányos kutatások irányításának és szervezésének, továbbá 
a felsőoktatási intézmények együttműködésének a „szakmai 
kompetenciával rendelkező fórumai” legyenek. Ezeknek a 
testületeknek a jelenléte tehát nem áll ellentétben a modern 
egyetemi rendszer demokratizmusának a kiteljesedését cél
zó általános törekvéssel.

Kitekintésünk epilógusaként utalhatnánk arra is, hogy ez 
az oktatási törvény még a modern kor követelményeit kife
jező nemzetközi vonatkozású rendelkezéseiben is szükségét 
érezte, hogy az oktatási-nevelési intézmények jogait kiter
jesztve az önálló nemzetközi kapcsolattartás lehetőségeit 
garantálja (159. §). Keretjogszabályként bár, de ezek a ren
delkezések tehát a tudomány szabadságát a nemzetközi 
egyesületek, társaságok munkájában történő tevékeny köz
reműködésre is kiterjesztik, amivel az universilas teljesjogú 
tagjai, hallgató és oktató egyaránt rendelkeznek. A felidé
zett hatályos jogi szabályozás tapasztalataival még csak 
sporadikusan rendelkezvén, nem állíthatjuk persze, hogy 
mindez az új magyar oktatási törvényt a hézagmentes le- 
gisz.láciős munka mintájává ötvözte. Az újra szabályozást 
igénylő végrehajtási feladatok megoldása" és még inkább 
a modern egyetemi munka tartalmi megújhodása, ill. a tu
domány szabadságának az oly sokrétűen igényelt kiteljese
dése azonban reális célkitűzésnek tűnt a törvény nyomán. 
Önmagában az átfogó jogi szabályozás — miként a törté
nelmi előképek is igazolták — nem hozhat persze mindenre 
kiterjedő megoldást. Sőt, némi félelem hamar feltűnt az 
esetleges túlszabályozás, az elbürokratizálódás cs a belső 
tartalékok feltáratlansága következtében. Tudatosítani kell 
tehát, hogy egészében a törvény által ösztönzött intenzív 
személyiséglörmálás a modern tudományos ismeretek ed
diginél jobb közvetítése által igazában csak most teljesedhet
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ki, hogy az intézményi hálózatfejlesztést az ország valósá
gos társadalmi-gazdasági szükségletei szerint kell folytatni, 
hogy az universitast a hallgató és az oktató kreatív szellemi 
cgyüttmunkálkodásává kell átformálni stb. Korunk sürgető 
elvárásainak megfelelően fel kell adnunk nem esak az el
avult (lezárt) ismereteket, hanem az extenzív fejlődésünk 
korszakát jellemző (meghaladott) módszertani, didaktikai 
eszközöket is. Hallgatót és oktatót egyaránt be kell kapcsol
ni tehát a magyar szellemi élet anyagi és erkölcsi megújho
dásába, hogy végre nem csak a hajdan volt messianisztikus 
hittel, de erős meggyőződéssel munkálkodhasson a tudo
mány társadalmi-gazdasági felemelkedésünk érdekében.
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