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„EGYETEM CONTRA AKADéMIA” 

IDEIGLENES TANuLMÁNYI REND A JóZSEF NÁDOR MűSZAKI  
éS GAZDASÁGTuDOMÁNYI EGYETEM MEZŐGAZDASÁGI OSZTÁLYÁN

A rövid ideig működő középkori intézmények után Magyarországon csupán a 17. 
században jött létre az első tudományegyetem Nagyszombatban. A Pázmány Péter 
esztergomi érsek által alapított universitas a 18. század végén királyi fennhatóság alá 
került, és először Budára, majd Pestre költözött. Az 1700-as évek végétől az egyete-
men egymás után kezdték meg működésüket azok az intézetek, tanszékek, amelyek 
a 19. század második felétől fokozatosan kiépülő felsőfokú szakoktatás alapjait szol-
gáltatták. Az intézményrendszer létrehozásának indokait 1934-ben így foglalta össze 
a korabeli szakpolitika: „A gazdasági életnek az utolsó két évszázadban bekövet-
kezett fokozatos, egyre gyorsabb ütemű átalakulása, a folyton szaporodó műszaki 
és gazdasági problémák előtérbe tolulása úgy a külföldön, mint nálunk a műszaki és 
közgazdasági tudományok jelentőségének felismeréséhez vezetett. E felismerés kap-
csán természetszerűleg született meg és hazánkban is felmerült a törekvés, hogy az 
említett tudományok művelése és oktatása magasabbfokú tanintézetekben történjék. 
Már a XVIII. és XIX. század fordulóján ennek a törekvésnek eredményeként jöttek 
létre a gyakorlati irányú felsőbb iskoláink, amelyek feladata a műszaki és gazdasági 
tudományoknak a kor színvonalán álló művelésén kívül az volt, hogy ezekben a tu -
dományokban képzett emberekkel láthassák el egyrészt a magángazdasági életet, 
másrészt a fejlődőben lévő és kereteiben egyre bővülő állami közigazgatást.”1

1 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: 2019 . 11 . 15 . (a továbbiakban: 1934 . 
évi X. törvénycikk indoklás)
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MEZŐGAZDASÁGI SZAKOKTATÁS 1777–19342

Az állatorvosi, a bányászati és erdészeti, a kereskedelmi, közgazdasági és műszaki 
ismeretek oktatása különböző elnevezésű, oktatási szintű és jogállású (collegium, 
tanoda, akadémia, főiskola) intézményekben zajlott a 20. század harmadik évtize-
déig. A mezőgazdaságtudományi képzés egyetemi tanszékeken, gazdasági tanintéze-
tekben, akadémiákon folyt a 18. század végétől. A felsőfokú mezőgazdasági szakok-
tatás első szervezeti keretét a Nagyszombatból Budára helyezett egyetemen 1777-ben 
létrehozott mezőgazdaságtani tanszék biztosította. A filozófiai fakultáson működő 
oktatási egység első tanára Mitterpacher Lajos volt. Az I. Ratio Educationis rendel-
kezéseit ebben a formában csak 1785-ig sikerült megvalósítani, ekkor ugyanis a tan-
széket megszüntették. Az 1806-ban kiadott II. Ratio nagy jelentőséget tulajdonított  
a mezőgazdasági ismereteknek, az előző évtizedben más tárgyak keretébe sorolt tan-
anyag oktatására 1814-től ismét önálló tanszék alakult. Az egyetemen 1782 és 1850 
között a mérnöki intézet (Institutum Geometricum) hallgatóinak is rendes tárgya volt 
a mezőgazdaságtan.

Az elsősorban elméleti ismereteket nyújtó állami képzés mellett az uradalmak 
ügyeinek intézésére alkalmas, korszerű gyakorlati tudással rendelkező tiszti sze-
mélyzet kinevelésére vállalkoztak a nagybirtokosok által alapított tanintézetek . 1797-
ben keszthelyen Festetics György, majd 1818-ban Magyaróváron albert kázmér 
királyi herceg létesített szakiskolát. A 19. század második felében ezek az intézmé-
nyek középfokú állami iskolákká váltak. (Keszthely: 1865 – Országos Gazdászati és 
Erdészeti Tanintézet; Magyaróvár: 1850–1874 – Állami Gazdasági Felsőbb Taninté-
zet; 1874 – Gazdasági Akadémia). A gazdasági tanintézetek sora ebben az időszak-
ban még három intézménnyel bővült: 1868: Debrecen, 1869: Kolozsmonostor, 1874: 
Kassa. A végzett hallgatók végbizonyítványa „oklevél” jellegű volt, állami és magán-
tisztviselői állások betöltésére is jogosított.

Amíg a középfokú oktatás helyzete megoldódni látszott a 19. század végére, a fel-
 sőfokú intézmény létrehozásáért az évszázad közepétől folyamatos volt a küzdelem. 
A Gazdasági Egyesület által 1844-ben összeállított „Emlékirat Magyarország tör -
vényhozójihoz, a honi mezőgazdaság ügyében” című javaslat „középponti gazdakép-
 ző intézet” tervezetével állt elő. Az önálló iskola helyett 1857–1888 között a Jo  seph 
Polytechnicum/Királyi József Műegyetem közgazdasági osztályán belül mű  ködött 
mezőgazdasági szak. Az 1870-es évek elején merült fel szakmai körökben egy önálló 

2 A mezőgazdasági szakoktatásról szóló rövid történeti összefoglaló a következő kiadvány vonat-
kozó fejezetei alapján készült: A Gödöllői Agrártudományi Egyetem jubileumi évkönyve I.-II. 
(1920–1995). Főszerk. WallesHausen Gyula. Gödöllő, Gödöllői Agrártudományi Egyetem, 1995. 
14–110 . (a továbbiakban: Walleshausen, 1995) 
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gazdasági főiskola megszervezésének ötlete. Az első részletes tervezet kidolgozásá-
val 1882-ben tormay Bélát, az Állatorvosi tanintézet igazgatóját bízta meg a minisz-
térium. Tormay budapesti székhelyű, háromkarú – állatorvosi, erdészeti, mezőgaz-
dasági – főiskola felállítását javasolta. A századforduló környékén a szakpolitikusok, 
egyetemi oktatók, gazdasági érdekképviseletek vezetői több lehetséges megoldást is 
felvázoltak (főiskola a műegyetemhez kapcsolva, önálló gazdasági főiskola Budapes-
ten – Magyaróváron, kolozsváron, közgazdasági egyetem létesítése) . Darányi ignác 
második miniszteri megbízatása kezdetén ismét élénk figyelemmel fordult a mező-
gazdasági szakoktatás problémái felé. 1906-ban javaslatára emelte Ferenc József  
a gazdasági tanintézeteket akadémiává, működésük kereteit egységes szervezeti sza-
bályzat kiadásával kijelölve. Ebben az esztendőben elevenítette fel Hutyra Ferenc, az 
Állatorvosi Főiskola rektora elődje, Tormay Béla tervezetét. Darányi szakmai fóru-
mok véleményét is kikérte a kérdésről. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
(OMGE) a fővárosban működő főiskolára vonatkozó elképzelést támogatta, de ennek 
megvalósítása ismét lekerült a napirendről.

A szakmai körök azonban nem adták fel céljaikat: „Az 1911. évi kongresszus  
[ti. gazdakongresszus] továbbra is felszínen tartotta a kérdést, majd a Magyar Gaz-
daszövetség és a Hangya3 együttes erővel még régebben megindult mozgalmával oly 
közgazdasági egyetem felállítását akarta elérni, mely a mezőgazdasági, erdészeti és 
állatorvosi szakon kívül a kereskedelmi, ipari és pénzügyi szakokat is magában fog-
lalja . tizenkét évi szívós propaganda után a Magyar Gazdaszövetség az összes gaz-
dasági érdekképviseletek támogatásával elérte, hogy az országgyűlés mindkét há -
zához közös felterjesztést intéztek, melyben egy közgazdasági egyetem létesítését 
sürgették.”4 A főrendiház 1912-ben utasította gr. Zichy János közoktatásügyi minisz-
tert egy közgazdasági egyetem felállítására vonatkozó törvényjavaslat benyújtására, 
a világháború kitörése azonban megint csak elodázta a probléma megoldását. A há -
borús évek közepette ismét egy érdekképviseleti csoport mozdította előre a gazda-
sági egyetem ügyét. 1917-ben a Hangya 1 millió koronás alapítványt hozott létre 
közgazdasági egyetem létesítésére . a korábbi bizottsági munkát Zichy János vezeté-
sével újraindították. Az 1918 májusától ismét a kultusztárca élére kerülő miniszter 
1918 . október 23-án, a Debrecenbe tartó vonaton kapott engedélyt iV . károlytól az 
egyetem megszervezésére . 

a Budapesti királyi Magyar tudományegyetemi közgazdaságtudományi kar az 
1919 . december 22-i minisztertanácsi döntés után 1920 . január 13-án megjelent szer-

3 A Hangya Termelő, értékesítő és Fogyasztási Szövetkezet 1898-ban alakult meg gr. Károlyi Sán-
dornak, az agrárius mozgalom vezéralakjának kezdeményezésére .

4 1934. évi X. törvénycikk indoklás
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vezeti szabályzat és az 1920. évi XXXI. törvény alapján kezdte meg működését.5 az 
alapító törvény alapján az új felsőoktatási intézmény négy szakcsoportból állt: egye-
temes közgazdasági és közigazgatási, mezőgazdasági, kereskedelmi, külképviseleti 
és konzuli szakcsoport .6 A szervezeti szabályzat 7. §-a így fogalmazta meg a mező-
gazdasági szak feladatát: „A mezőgazdasági szak, mint a karnak külön osztálya,  
a mezőgazdasági oktatásügy legfelsőbb intézményének kiépítéséhez adja meg az ala-
pot; jelenleg az adott viszonyoknak megfelelően a gazdasági szakoktatás tanárai-
nak, a kisérletügyi intézetek személyzetének és a mezőgazdasági nagyüzemek 
elméleti készültségű embereinek képzésére szolgál [kiemelés – KBK] és arról 
gondoskodik, hogy a magyar közgazdasági életben működő egyének a mezőgazda-
ságnak nemzetgazdaságunkban irányadó jelentőségéhez képest mezőgazdasági alap -
ismereteket szerezzenek.”7

Az új felsőoktatási intézmény rendkívül nehéz körülmények között kezdte meg 
működését. A Tudományegyetem elzárkózott befogadásától, a Műegyetem közgaz-
dasági képzésének vetélytársát látta benne, a gazdasági akadémiák pedig végzett 
hallgatóik elhelyezkedési lehetőségeinek korlátozásaként értelmezték a szervezeti 
szabályzattal egy időben kiadott minősítési rendeletet, amely szerint a közgazdaság-
tudományi államvizsgával rendelkezőket is alkalmazhatták a fogalmazói karban.8 
Az oktatás tárgyi feltételeinek megteremtése sem bizonyult egyszerű feladatnak. 
1920 őszén számos különböző – szívességből átengedett és bérelt – helyszínen hall-
gathatták professzoraik előadásait a diákok. A központi épület 1921-től a Szerb utca 
23. lett, a mezőgazdasági intézetek többségét pedig az Eszterházy utcában helyez-
ték el . 

A mezőgazdasági osztályon az alapításkor négy szaktanszéken kezdődött meg az 
oktatás, később újak alapításával ez a szám hétre emelkedett. Az első tanterv alapján 
a nyolc féléves képzésben a közgazdasági, kereskedelmi, jogi tárgyak domináltak,  
a szaktárgyi órák mennyisége az utolsó két évben volt jelentősebb. Az 1926-tól be -
vezetett új tan- és vizsgarend szerint a természettudományi alaptárgyak az első 
két esztendőre kerültek, növekedett a mezőgazdasági szakmai tárgyak mennyisége, 

5 a magyar kormány 272/1920 M .e rendelete a budapesti királyi Magyar tudományegyetem mellett 
létesített közgazdaságtudományi kar szervezeti szabályzatáról . https://library .hungaricana .hu/hu/
view/OGYK_RT_1920/?pg=66&layout=s Letöltés: 2019. 11 15. (a továbbiakban: 272/1920 M. E. 
rendelet); 1920. évi XXXI. törvénycikk a budapesti kir. magyar tudományegyetemi közgazdaságtudo-
mányi kar felállításáról és ideiglenes szervezetéről. https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid= 
92000031.TV&searchurl=/ezer-ev-torvenyei%3Fkeyword%3D1920%2520 Letöltés: 2019 . 11 15 .  
(a továbbiakban: 1920. évi XXXI. törvénycikk)

6 1920. évi XXXI. törvénycikk 
7 272/1920 M . e . rendelet
8 273/1920 M . e . rendelet
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a gyakorlati foglakozások is bekerültek a tantervbe. Az oklevél megszerzéséhez  
a hallgatóknak kezdetben alapvizsgát, majd három államvizsgát kellett letenniük. 
Az új vizsgarend szerint a negyedik és a hatodik félévet, valamint a végbizonyítvány 
megszerzését követő szigorlatokon kellett tudásukról számot adni a leendő okleveles 
gazdáknak .

Az önálló gazdasági egyetem létrehozásáért folytatott több évtizedes küzdelem 
eredményes volt ugyan, de a felállított intézmény szervezetét az azt létrehozó tör-
vény is ideiglenesnek nevezte. A kezdetektől bizonytalan sorsú, minden egyetemtől 
független kar működését és tovább élését alapvetően meghatározta az ország nehéz 
gazdasági helyzete . a tanári kar változatlan szervezeti keretek között szerette volna 
folytatni munkáját, a Műegyetemmel párhuzamos számos képzés miatt ugyanakkor 
a kulturális politika vezetői az ideiglenes helyzet megoldását az intézmények egye-
sülésében látták. A Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem (JNMGE) 1934-ben kezdte meg működését. A Közgazdaságtudományi 
Karon oktatott tudományágak mellett a felsőfokú állatorvosi, erdészeti és bányászati 
ismereteket nyújtó főiskolák beolvasztásával jött létre az a gazdasági egyetem, 
„[…] amelynek felállítását a háború előtt valamennyi gazdasági érdekképviselet kí -
vánta, azzal a bővítéssel azonban, hogy a szervezetnek integráns része lesz a műszaki 
tudományokat képviselő műegyetem is.”9

A MEZŐGAZDASÁGI KéPZéS SZERVEZETE A JóZSEF NÁDOR 
MűSZAKI éS GAZDASÁGTuDOMÁNYI EGYETEMEN

Az 1934. június 2-án hatályba lépett 1934. évi X. törvény alapján az egyetemi szintű 
mezőgazdasági képzés a Mezőgazdasági és Állatorvosi Kar Mezőgazdasági Osztá-
lyának szervezeti keretei között folytatódott. A JMNGE további négy kara (Mérnöki 
és építészmérnöki, Gépész- és Vegyészmérnöki, Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki, 
valamint közgazdaságtudományi) szintén 2–2 osztállyal vett részt az egyetemi ok -
tatásban. Az autonómiával rendelkező felsőoktatási intézmény legfőbb hatósága az 
egyetemi tanács volt, amelynek élén a rektor állt, tagjai közé tartozott a prorektor,  
az öt dékán és prodékán,10 valamint minden osztály egy-egy választott tanára . az 
Egyetemi Tanács elé kerülő ügyeket a rektor, prorektor és az öt dékán alkotta rektori 
tanács készítette elő. A kart a dékán irányította, hatósági jogkörét a nyilvános rendes 

9 1934. évi X. törvénycikk indoklás
10 A prorektor és a prodékán a rektor, illetve a dékán helyettese volt, a tisztséget a megelőző tanév 

rektora és dékánjai töltötték be .
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és rendkívüli tanárokból álló kari tanács gyakorolta. A kari ülések előtt a Mezőgaz-
dasági és az Állatorvosi Osztály is külön osztályülések keretében tárgyalta a dön-
tésre váró ügyeket. A kari vezetőket a két osztály évenkénti váltásban választotta, az 
első dékán Zimmermann Ágoston11 állatorvos professzor, míg a prodékán Szabó 
Zoltán12 botanikus professzor lett. A kar központi hivatalai az Állatorvosi Osztály 
főépületében kaptak elhelyezést. A mezőgazdasági órák többségét az osztály Esz -
terházy és szerb utcai termeiben tartották, de a hallgatók a tananyag egy részét az 
állatorvosi telephelyen és a Műegyetemen tartott előadások keretében sajátíthatták 
el. A gyakorlati képzés fő helyszíne a pátyi tangazdaság volt, ahol az egyes tanszékek 
professzorai félnapos kirándulások, illetve egész napos gyakorlatok keretében ismer-
tették meg diákjaikat a mezőgazdasági üzemek mindennapos tennivalóival. 13 

„EGYETEM CONTRA AKADéMIA”

A JNMGE szervezéséről szóló törvénycikk az új intézmény szervezeti kereteinek 
meghatározása, a tanárok és egyéb tisztviselők helyzetének rendezése, az egyetem 
felsőházi képviseletének szabályozása, a doktorrá avatás és a magántanári képesítés 
jogának biztosítása mellett több paragrafusban rendelkezett a jogelődök által kiadott 
oklevelek, valamint az egységes egyetem diplomáinak képesítő hatályáról. 

A 7. paragrafus részletesen ismertette a mezőgazdasági és állatorvosi kar okleve-
lének felhasználhatóságát: „(1) Mindazokra az állásokra és alkalmazásokra, ame-
lyekre a fennálló jogszabályok, vagy a kialakult gyakorlat értelmében a belföldi 
gazdasági akadémiákon szerzett (honosított) oklevélnek képesítő hatálya van,  
a jelen törvény életbelépésétől kezdve a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem mezőgazdasági és állatorvosi karának mezőgazda-
sági osztályán szerzett (honosított) oklevél is képesít. (2) A gazdasági akadémiák 
növénytermelési, üzemtani és gyakorlati tanszékeire és e tanszékek mellett szer-
vezett tanári segédszemélyzeti állásokra, továbbá a mezőgazdasági tudományos 
és kísérletügyi intézményeknél, a mezőgazdasági kamaráknál és a gazdasági 

11 Zimmermann Ágoston (1875–1963) anatómus, egyetemi tanár, az Mta tagja, kossuth-díjas 
(1957). 1933-ban az Állatorvosi Főiskola, 1939–1940-ben a JNMGE rektora. http://mek .oszk .
hu/00300/00355/html/index .html Letöltés: 2019 . 11 . 16 .

12 szabó Zoltán (1882–1944) botanikus, biológus, egyetemi tanár, az Mta tagja . 1923-ban rk . tanár 
az Állatorvosi Főiskolán, 1926-tól a budapesti közgazdaságtudományi kar (utóbb a mezőgazdasági 
és állatorvosi kar) ny . r . tanára, a botanikus kert igazgatója . http://mek .oszk .hu/00300/00355/html/
index .html Letöltés: 2019 . 11 . 16 .

13 Walleshausen, 1995, 112–113 .; 120–121 .
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felügyelőségeknél, továbbá a tanító(nő)képző intézeteknél szervezett azokra az 
állásokra, amelyek elnyeréséhez a jelen törvény életbelépése előtt jogszabály vagy 
kialakult gyakorlat az egyetemi közgazdaságtudományi kar mezőgazdasági szak-
osztályán vagy a gazdasági akadémián szerzett oklevelet kívánta meg, végül  
a felső mezőgazdasági iskolák, a közép- és alsófokú gazdasági szakoktatási intéze-
tek gazdasági tárgyú tanszemélyzetének létszámához tartozó állásokra a jelen tör-
vény életbelépésétől kezdve a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gaz 
daság tudományi Egyetem mezőgazdasági és állatorvosi karának mezőgazdasági 
osztályán szerzett oklevél képesít.”14 [kiemelés – KBK]. A gazdasági akadémiát 
végzettek annyi engedményben részesültek, hogy jogi, bölcsészettudományi, köz-
gazdaságtudományi doktori, illetve középiskolai tanári oklevél, vagy a JnMGe 
egyéb karán szerzett második diploma birtokában pályázhattak a (2) bekezdésben 
nevesített állásokra .15 A törvény következő paragrafusa a gazdasági akadémiák szá-
mára hátrányosnak tűnő képesítési rendelkezéseket annyiban enyhítette, hogy az 
éppen tanulmányaikat folytató hallgatókra, illetve a már diplomát szerzett egykori 
növendékekre az új szabályozást nem vonatkoztatta.16

a gazdasági akadémiák már a közgazdaságtudományi kar megalakulásakor is 
nehezményezték a fogalmazói kar megnyitását a mezőgazdaságtudományi oklevél-
lel rendelkezők számára, hiszen ezzel a lehetőséggel a magasabb pozíciójú, nagyobb 
anyagi biztonságot nyújtó gazdasági állásokra pályázók köre kiszélesedett. Az 1934 
júniusában hatályba lépett törvény előbbiekben idézett rendelkezései bizonyosan 
nem nyerték el az akadémiák vezetőinek és tanári karainak tetszését, hiszen a követ-
kező tanévekre vonatkozóan az újonnan beiratkozott hallgatók létszámának csök-
kenését vetítették előre. A képzés gyakorlati kereteit megteremtő újabb jogszabály 
azonban az egyetemi vezetés hivatalos ellenállását váltotta ki, amely az első műegye-
temi tanévet meghatározó küzdelmet jelentett a mezőgazdasági osztály számára.

IDEIGLENES TANuLMÁNYI REND A JNMGE MEZŐGAZDASÁGI 
osZtÁLyÁn – a HiVataLos eLJÁrÁs

A törvény 18. paragrafusának megfelelően az új egyetem „tanulmányi, vizsgálati és 
fegyelmi rendjének megállapítása” a vallás- és közoktatási miniszter hatáskörébe 
tartozott, aki a mezőgazdasági és állatorvosi kart érintő rendelkezések tekintetében 

14 1934. évi X. törvénycikk 7. § (1) és (2) bekezdés
15 1934. évi X. törvénycikk 7. § (3) bekezdés
16 1934. évi. X. törvénycikk 8. §.
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a „[…] földmívelésügyi miniszterrel egyetértve jár el.” 1934. szeptember 27-én Hó -
man Bálint aláírásával jelent meg a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek  
a m. kir. földmívelésügyi miniszterrel egyetértőleg kiadott 1934. évi 22.745. számú 
rendeletével jóváhagyott szabályzata, amely a Mezőgazdasági Osztályra való felvé-
telről az alábbiak szerint rendelkezett: „Az, aki a középiskolai, felső-kereskedelmi 
iskolai, vagy felső-mezőgazdasági iskolai érettségi vizsgálatot sikeresen letette, 
illetőleg a középfokú gazdasági tanintézetet sikerrel elvégezte és a m. kir. József 
Nádor Műegyetem mezőgazdasági osztályára rendes hallgatóként óhajt felvételt 
nyerni, köteles: 1. valamely hazai m. kir. gazdasági akadémián két félévet, mint 
rendes hallgató eltölteni, a gazdasági akadémiák tanulmányi, vizsgálati, és szigor-
lati szabályzatában megszabott tantárgyakból sikeres kollokviumot tenni, és a gaz-
dasági gyakorlatból, az általános és szervetlen vegytanból, a gazdasági növény-
tanból és a fizikából sikeres alapvizsgát tenni; 2. a június 30-án végződő akadémiai 
tanulmányi időszak után június (sic!) 1. és augusztus 15. között az illető akadé-
mia tangazdaságában a m. kir. földmívelésügyi miniszter által előírt hathetes gaz-
dasági gyakorlati kiképzésen részt venni, és ezt igazoltatni [kiemelés – KBK].”17 
A szabályzat nemcsak a felvételről rendelkezett: hét féléves képzés, a kötelező kol-
lokviumok és szigorlatok sikeres letétele után egy második hathetes nyári gazdasági 
gyakorlat elvégzéséhez kötötte a mezőgazdaságtudományi oklevél megszerzését.  
A két nyári képzést különböző akadémiák tangazdaságaiban kellett teljesíteni.18 
Ugyanakkor azok az okleveles gazdák is képesítést szerezhettek az egyetemen, akik 
kitűnő vagy jó akadémiai diplomával rendelkeztek, a kötelező tárgyakat három fél-
éven keresztül átlag heti 20 órában hallgatták, laboratóriumi és szemináriumi munkát 
végeztek, és végül letették a kötelező kollokviumokat és egy kiegészítő szigorlatot.19

A gazdasági akadémiáknak a mezőgazdasági szakoktatásban betöltött szerepét és 
jelentőségét kiemelő és megerősítő VKM rendelet alapvető célja feltehetőleg az lehe-
tetett, hogy a leendő egyetemi hallgatók megfelelő színvonalú természettudományi 
ismeretekkel és alapvető gyakorlati szaktudással kezdjék meg az elméleti, tudomá-
nyos képzést előtérbe helyező felsőoktatási tanulmányaikat. Az egyetem vezetősége 
és a mezőgazdasági osztály tanári kara ugyanakkor több okból is sérelmesnek érezte 

17 A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek a m. kir. földmívelésügyi miniszterrel egyetértőleg 
kiadott 1934. évi 22.745. számú rendeletével jóváhagyott szabályzat, a József Nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem mezőgazdasági és állatorvosi karának mezőgazdasági osztályára 
való felvételéről, és ezen az osztályon a hazai gazdasági akadémiát végzett okleveles gazda részére 
nyújtandó tanulmányi kedvezményekről. 1. § https://library .hungaricana .hu/hu/view/oGyk_
RT_1934/?pg=1259&layout=s Letöltés: 2019. 11 16. (a továbbiakban: 1934. évi 22.745. sz. rendelet)

18 1934. évi 22.745. sz. rendelet 3.– 4. §
19 1934. évi 22.745. sz. rendelet 5.–12. §
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az akadémiai és egyetemi oktatásnak ilyen szoros, jogszabály által elrendelt össze-
kötését .

 A minisztériumokban megszületett szabályozás megváltoztatásának igénye már 
az 1934–35-ös tanév elején megfogalmazódott. Az új egyetem első, 1934. november 
28-án tartott tanácsülésén több napirendi pont kapcsolódott a mezőgazdasági osztály 
ideiglenes tanulmányi rendjéhez. A VKM-től érkezett rendeletek sorában az ülés 
elnöke, rohringer sándor20 rektor ismertette az osztályra felvehető hallgatók lét-
számának megállapításáról rendelkezőt, a 22.745/1934. számút, valamint azt, amely 
engedélyezte 28 jelentkező felvételét, akik szeptember 15. előtt adták be kérvényüket 
és nem végezték el a kötelező akadémiai féléveket. Ezek a hallgatók még a Köz gaz-
daságtudományi Kar tanulmányi rendje szerint szerezhették meg oklevelüket, de  
a hathetes nyári gyakorlat elvégzése számukra is kötelező lett.21 A rektori előterjeszté-
sek fogadtatását az ülésjegyzőkönyv a „Tudomásul szolgál” bejegyzéssel rögzítette. 

A felvételi szabályozásról szóló rendelet az ülés végén, az „Egyéb javaslatok” so -
rában is előkerült. A 73. napirendi pont alatt a rektor ismertette a Mezőgazdasági és 
Állatorvosi Kar mezőgazdasági osztályának az osztály tanulmányi rendje és a gaz-
dasági akadémiai okleveles gazdák kedvezménye tárgyában készített emlékiratot 
„[…] s a részletes tárgyalás előtt javasolja, hogy az átdolgozás végett az osztálynak 
adassék vissza, s aztán újból terjesztessék a legközelebbi tanácsülés elé.”22 a követ-
kező, évi II. rendes tanácsülésre 1934. december 19-én került sor. A rektor bemutatta 
a mezőgazdasági osztály által készített memorandumot, tájékoztatott, hogy azt nyom-
dába adta, áttanulmányozásra minden tanárnak meg fogja küldeni és csak ezután 
kerülhet a dokumentum érdemleges tárgyalásra.23

A tanév következő, III. rendes ülésére 1935. március 29-én került sor. A tanács-
ülést megelőzően, 1935. március 18-án karközi értekezletet tartottak a JNMGE taná-
rai a mezőgazdasági osztály tanulmányi rendje ügyében. A téma összegyetemi jelen-
tőségét jól mutatja, hogy a rektor által összehívott tanácskozáson 37 műegyetemi 
oktató vett részt. A Mezőgazdasági és Állatorvosi Kar tantestülete mellett megjelen-
tek a többi budapesti kar képviselői is. Rohringer Sándor elnöki megnyitójában  
a megbeszélés felsőoktatás politikai vonatkozásaira hívta fel a figyelmet. Megállapí-

20 Rohringer Sándor (1868–1945) vízépítő mérnök, műegyetemi tanár, az MTA tagja. 1934–35-ben  
a JNMGE első rektora. https://mek .oszk .hu/00300/00355/html/index .html Letöltés: 2019 . 11 17 .

21 BMeL et 1934–35 . 1934 . november 28 . 14 . https://library .hungaricana .hu/hu/view/BMe_
ET_1934-1935/?pg=14&layout=s Letöltés: 2019 . 11 17 .

22 BMeL et 1934–35 . 1934 . november 28 . 48 . https://library .hungaricana .hu/hu/view/BMe_
ET_1934-1935/?pg=48&layout=s Letöltés: 2019 . 11 17 .

23 BMeL et 1934–35 . 1934 . december 19 . 11 . https://library .hungaricana .hu/hu/view/BMe_et_1934-
1935/?pg=64&layout=s Letöltés: 2019 . 11 17 .
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totta, hogy „[…] az értekezletet oly tárgyban hívta össze […], amely kihatással lehet 
az egész magyar egyetemi ügyre. Egyetemünk egyik osztályára, a mezőgazdaságira 
csak oly feltétellel lehet beiratkozni, amely szokatlan és az egész világon ismeretlen 
volt eddig az egyetemi oktatásban. […] A kormány állíthat fel oly főiskolát, amilyet 
jónak lát, de az egyetemek fenntartják maguknak annak megállapítását, hogy mily 
alapismeretek és vizsgák előfeltételei a hallgatók közé való beiratkozásnak. De pres-
 tige kérdés is az egész Műegyetemre nézve, hogy a helyzet megváltozzék, mert  
e nélkül joggal mondhatják, hogy van oly osztályunk, mely csak más főiskola véle-
ményezése alapján vehet fel valakit.”24 a rektor tájékoztatott még arról, hogy ebben 
az ügyben felkereste a földművelésügyi minisztert, aki „rövid ismertetés után is úgy 
nyilatkozott, hogy ez így nem maradhat”, és kérte, hogy részletesebben ismertessék 
meg a problémával .

A mezőgazdasági osztály állásfoglalását képviselve a 2. napirendi pontban Szabó 
Zoltán osztályelnök ismertette az emlékirat tartalmát. A jegyzőkönyvhöz melléklet-
ként25 csatolt 19 oldalas előadás bevezetőjében az új tanulmányi rend kialakításának 
feltételezett oktatáspolitikai indokait és bizonyítékait foglalta össze, majd részletesen 
elemezte a rendelkezés azon pontjait, amelyet az egyetemi oktatásra nézve tanártár-
saival együtt sérelmesnek talált, végül az osztály nevében egyetemi szintnek megfe-
lelő tanrend bevezetésére tett javaslatot. Szabó Zoltán az ülés tárgyát a Mezőgazda-
sági osztály létét érintő problémaként határozta meg és a jelenlévőknek megköszönte, 
hogy a „létért folyó küzdelmében” az osztály megértő társakat talált az egyetem 
többi osztályaiban. Egyetemi színvonalú mezőgazdasági oktatást a közgazdaságtu-
dományi kar biztosított először, amely kezdetektől a megszüntetés, vidékre helyezés 
veszedelmével küzdött, folyamatosan tapasztalva a „földmívelésügyi kormányzat 
megértésének, támogatásának hiányát”, amelynek oka, hogy az FM az új intézmény-
ben az irányítása alá tartozó akadémiák vetélytársát látta . a közgazdaságtudományi 
kari időszakban az egyetem és az akadémiák azonos tanulmányi kedvezményeket 
adtak hallgatóiknak, ez megkönnyítette az akadémisták helyzetét, akik alkalman-
ként az FM határkörébe tartozó állások betöltésénél is előnyben részesültek. A mű -
egyetemi fúzió reményt adott az osztály helyzetének stabilizálásra, a minisztériu-
mok közötti ellentétek elsimítására. A főhatóságok egyetértésével kiadott felvételi és 
vizsgaszabályzat intézkedései azonban ismét az akadémiai oklevéllel rendelkezők-
nek kedveztek, mivel az egyetemi végzettséghez kötött állások betöltéséhez szük-
séges diploma könnyen hozzáférhetővé vált a számukra. Pedagógiai szempontból 
két kifogás emelhető a szabályzat rendelkezéseivel szemben: a természettudományi 

24 BMeL Viii . 04 . c . 728 /1935 . 1–2 . (a továbbiakban: 728/1935 .)
25 Szabó Zoltán előadása az 1935. március 18-án tartott karközi értekezleten. 728/1935. melléklet
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alaptárgyak akadémiára helyezése és az, hogy az okleveles gazdák kiegészítő szi -
gorlatai miatt a tárgyak „egyetemi hallgatása vagy akadémiai hallgatása teljesen 
azonosnak tekintetik”. A másik probléma a gyakorlati ismeretek szükségességének 
túlzott hangsúlyozása. Az egyetemi képzés a pátyi tangazdaságban biztosítja az 
alapvető ismereteket, sőt a budapesti hallgatók a kísérleti állomások, kutatóintézetek 
látogatásával, a „fővárosban tanulmányozható piaci viszonyok, kereskedelmi és tőzs-
 dei, valamint vásári alkalmak” megismerésével sokkal szélesebb körű tudásra tehet-
nek szert, a jövő a széleslátókörű oktatásban részesülő „aszfaltgazdáké”. Az osztály 
az előzőekben ismertetett kérdések megoldására javasolja, hogy akadémiai oklevéllel 
egyetemi diplomát csak az összes kötelező szigorlat és kollokvium letétele után 
lehessen szerezni. Az egyetemre beiratkozó növendékek a mezőgazdaságtudományi 
oklevél megszerzéséért 7 elméleti félévet lezáró abszolutórium után tizenkét hóna-
pos gazdasági gyakorlaton vennének részt, amelyet gyakorlati államvizsga zárna .

Az előadást követően a jelenlévő egyetemi tanárok fejthették ki véleményüket. 
Laky Dezső26 szerint „[…] a kifogásolt rendelkezések messzebbmenő célja kikez-
deni és idővel lehetetlenné tenni az egyetemi mezőgazdasági oktatást. […] Az aka-
démiákon eltöltendő nyári gyakorlat kívánása valósággal megalázó egyetemünkre és 
annak hallgatóira, úgy hat, mint a nyári gyermekmenhely. […] Az emlékirat erőseb-
ben hangsúlyozhatná a fakultás tanárainak kiváló tudományos működését.” Schandl 
József27 rámutatott, hogy az akadémiákon a legfiatalabb tanársegéd vezeti a nyári 
gyakorlatot, az osztálynak készek a tervei a gyakorlati oktatás tökéletesítésére, a me -
zőgazdasági tudományok oly heterogének, hogy külföldön is a városokban helyezik 
el a mezőgazdasági főiskolákat. ’Sigmond Elek28 emlékezete szerint „36 évvel ezelőtt 
elhatározták az akadémiák megszüntetését, de az illető vidékek partiális érdekei 
mindig meg tudták akadályozni ezt a szükséges reformot.” Teleki Pál azt hangsú-
lyozta, hogy a mezőgazdasági tudományok fejlesztése érdekében az egyetemi mező-
gazdasági oktatást kell fejleszteni. A közgazdasági, jogi képzés miatt az egyetemi 
oklevél többet ér, mivel nem csak a gazdatiszti pályán lehet vele elhelyezkedni . 
Rohringer rektor az ülést lezárva arra kérte a résztvevőket, hogy a hallottakat élőszó-

26 Laky Dezső (1887–1962) statisztikus, egyetemi tanár, miniszter, az MTA tagja. https://mek .oszk .
hu/00300/00355/html/index .html Letöltés: 2019 . 11 . 18 .

27 Schandl József (1885–1973) mezőgazda, állatorvos, egyetemi tanár, az MTA tagja, Kossuth-díjas 
(1957), 1932–33-ban a közgazdaságtudományi kar, 1946–47-ben az agrártudományi egyetem 
Mezőgazdaságtudományi Karának dékánja. https://mek .oszk .hu/00300/00355/html/index .html 
Letöltés: 2019 . 11 . 18 .

28 ’Sigmond Elek (1873–1939) vegyészmérnök, agrogeológus, műegyetemi tanár, az MTA tagja 
https://mek .oszk .hu/00300/00355/html/index .html Letöltés: 2019 .11 . 18 .
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ban és a sajtóban is terjesszék. „A mezőgazdasági osztályt is teljes jogú egyetemi 
osztállyá kell tenni, ez előfeltétele mezőgazdasági kulturfölényünknek.”29

A karközi értekezletet követően, 1935. március 29-én az egyetemi tanács III. ren-
des ülésén került ismét napirendre a tanulmányi rend kérdése. Szabó Zoltán osztály-
elnök ismertette az osztály által összeállított emlékiratot, amelyhez Dengl János 
javasolt módosításokat. A tanács határozata alapján a javaslatok figyelembevételé-
vel átdolgozott dokumentumot sokszorosítás után az „illetékes helyekre” kellett 
eljut tatni .30 A határozat végrehajtásáról az 1935. május 31-én tartott ülés jegyző-
könyve számol be. Rohringer rektor jelentette, hogy az emlékiratot Czettler Jenő,31 
reichen  bach Béla,32 Schandl József, Szabó Zoltán és Zimmermann Ágoston tanár 
urak kíséretében átnyújtotta a vallás- és közoktatási, valamint a földmívelésügyi 
miniszter úrnak.33

Az Emlékirat alapvetően a karközi értekezleten elhangzott kifogásokat ismételte 
meg (gyakorlati képzés jelentőségének túlhangsúlyozása, eltérő tanulmányi és vizs-
gaelőírások a különböző intézmények hallgatói részére, korszerű természettudomá-
nyi képzést csak az egyetem tud biztosítani), s minden nehezményezett rendelkezés 
résznél kihangsúlyozta annak egyetemi autonómiát sértő jellegét. A dokumentum 
megállapításai34 szerint a Közgazdaságtudományi Kar Mezőgazdasági Osztályán 
folyó képzés sikeres volt, hallgatóik nagyobb számban tudtak a gyakorlati életben 
elhelyezkedni, mint más egyetemek végzősei. Az új intézményben még nagyobb 
reményekkel kezdték munkájukat, annál megdöbbentőbben és lesújtóbban hatottak 
rájuk „a szervezeti és felvételi szabályzatba – állítólag a Földmívelésügyi Miniszté-
rium kívánságára – betoldott olyan intézkedések, melyekben vörös fonálként végig-
húzódó képtelen gondolat egyetemi tanfolyamra készülők helyzetének megnehezíté-
sére”. Pedagógiai szempontból is tarthatatlan, hogy a minden egyéb egyetemi szakra 
való felvételre jogosító középiskolai érettségi csak a mezőgazdasági egyetemi felvé-

29 728/1935 . 4 .
30 BMeL et 1934–35 . 1935 . március 29 . 46 . https://library .hungaricana .hu/hu/view/BMe_et_1934-

1935/?pg=117&layout=s Letöltés: 2019 . 11 17 .
31 Czettler Jenő (1879–1953) közgazdász, egyetemi tanár, agrárpolitikus, az MTA l. tagja, 1924–25-

ben a közgazdaságtudomány kar dékánja, 1935–36 a JnMGe rektora https://hu .wikipedia .org/
wiki/Czettler_Jen%C5%91 Letöltés: 2019 . 11 . 18 .

32 reichenbach Béla, nagypataky (1887–1960) gazdasági szakíró, egyetemi tanár .  https://mek .oszk .
hu/00300/00355/html/index .html Letöltés: 2019 . 11 . 18 .

33 BMeL et 1934–35 . 1935 . május 31 . 33 . https://library .hungaricana .hu/hu/view/BMe_et_1934-
1935/?pg=162&layout=s Letöltés: 2019 . 11 17 .

34 A következő idézetek forrása: Emlékirat a M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Mezőgazdasági Osztályának tanulmányi rendje és a gazdasági akadémiai okleveles gaz-
dák kedvezménye tárgyában (1935 . március 29 .) BMeL Viii . 04/c 1151/1935 .
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telre nem képesít. „Ez a rendelkezés szervezeti képtelenség is, mert az egyetem kere-
tén kívül álló, sőt mi több, nem is a közoktatásügyi miniszter fennhatósága alá tar-
tozó gazdasági akadémiáknak intézményes beavatkozást biztosít az egyetemi képzés 
alaki és tartalmi menetébe, anélkül, hogy az egyetem számára erre a beavatkozásra 
bárminő és közvetlen befolyást tenne lehetővé.” A szabályozás eredményeként két-
féle egyetemi oklevél lesz (7 féléves és 3 féléves képzésben résztvevők részére), így 
az „[…] egyetem egyetemi gradust ad olyannak, aki tanulmányait csak töredékében 
folytatta az egyetemen.” Az emlékirat célja, hogy a miniszter a szabályzat illető sza-
kaszait „újra megfontolás tárgyává” tegye. „Kívánságunk minimális. Semmi egyéb, 
mint mezőgazdasági osztályunk teljes egyetemi jogainak visszaállítása (kiemelés 
eredeteiben). Oly jogok biztosítása ez, mint amilyen Egyetemünk minden osztályá-
nak és a világ minden egyetemének megvan, nevezetesen az, hogy mezőgazdasági 
osztályunk teljes négy évfolyamos egyetemi képzéssel tanítsa egyetemi színvonalon 
az egyetemi ambícióval feltörekvő ifjúságot, mégpedig azzal az elméleti és gyakor-
lati tanítástervvel, amilyet önmaga a leghelyesebbnek ítél és ne kényszeríttessünk 
oly egyének részére képesítő oklevelet kiadni, akik tanulmányukat teljes egészében 
nem egyetemen végezték”.

A főhatóság az Egyetem kérését meghallgatva az 1935/36-os tanévben több lépés-
ben alakította át a kifogásolt szabályzatot. Az 1935. szeptember 1-jén hatályba lépett 
VkM rendelet35 a Műegyetemre való beiratkozás előtti két akadémiai félév elvégzé-
sét, a kötelező tárgyakból legalább „megfelelő” minősítés megszerzését, valamint az 
alapvizsga sikeres letételét írta elő. Az előző követelmények teljesítése a gyakorlati 
év elvégzését jelentette, ezzel a nyári akadémia gyakorlat kikerült a rendelkezésből. 
Az egyetem helyzetét erősítette egy új pont beiktatása, amely szerint akit a Mezőgaz-
dasági Osztályra rendes hallgatónak felvettek, gazdasági akadémián hallgató nem 
lehetett, ott oklevelet nem szerezhetett . az 1935 . október 30-án tartott i . rendes 
tanácsülés tudomásul vette a rendelet alapján módosított szabályzat új szövegét.

a tanév végén az okleveles gazdák tanulmányi kedvezményének kérdését is ren-
dezte a minisztérium . a szily kálmán államtitkár, miniszteri biztos elnökletével 
1936. május 16-án megtartott II. rendkívüli tanácsülés egyetlen tárgya ez a kérdés 
volt. A jegyzőkönyv szerint: „Elnök örömmel jelenti, hogy a mezőgazdasági hallga-
tók felvétele és tanulmánya ügyében sikerült a gazdasági akadémiákkal megálla-
podásra jutni, amelynek eredményeképpen a mezőgazdasági osztály megkapja 
teljes szabadságát (kiemelés – KBK). Az elért eredmény dr. Czettler Jenő rector 
magnificus és dr. Reichenbach Béla dékán úr érdeme, akiknek tapintatos és meg-

35 26 .916/1935 . VkM rendelet https://library.hungaricana.hu/hu/view/OGYK_RT_1935/?pg=1087 
&layout=s Letöltés 2019 . 11 17 .
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győző tárgyalásukkal sikerült a földművelésügyi miniszter úr hozzájárulását a me -
zőgazdasági osztály kívánságához megnyerniök”.36 Az 1934 őszén a tanulmányi 
rend ügyében indított hivatalos eljárást az 1936. szeptember 1-jétől hatályos 25.426/ 
1936 VkM rendelet megjelenése zárta le . ennek értelmében az akadémiai oklevél-
lel rendelkező gazdák két féléves egyetemi tanulmányok és a teljes műegyetemi tan-
folyamot végzők részére kötelező három szigorlat letétele után kaphattak mező-
gazda ságtudományi oklevelet .

IDEIGLENES TANuLMÁNYI REND A JNMGE MEZŐGAZDASÁGI 
osZtÁLyÁn – a saJtó PoLéMia

A hivatalos eljárással egy időben (részben azt megelőzve) az akadémiai és egye-
temi mezőgazdasági képzés kapcsolatáról és szerepéről sajtó polémia bontakozott ki 
a Gazdatisztek Lapja37 és a Köztelek38 hasábjain . 1934 tavaszán, még az egyesítési 
törvényt előkészítő tárgyalási időszakban értesültek a Magyar Gazdatisztek és Erdő-
tisztek Országos Egyesületének közgyűlésén résztvevők, hogy a törvényjavaslat 
alapján az akadémiai oklevéllel rendelkezők bizonyos állami állásokból kizáratnak. 
Világhy Károly gazdasági akadémiai tanárnak az egyesület közlönyében megjelent 
cikke szerint a közgyűlés egyöntetűen úgy foglalt állást, hogy a gazdasági akadémiai 
oklevél képesítési köre ne változzon. Az állami állások esetében jelentsen előnyt az 
akadémiai végzettség után megszerzett egyetemi oklevél, de ennek megszerzését 
meg kell könnyíteni az okleveles gazdák számára .39

A törvény megjelenését követően Benedek Domonkos földbirtokos fejtette ki 
nézeteit az új rendelkezéssel kapcsolatban.40 Véleménye szerint: „Ami a »neo-tör-
vényt« illeti, mellyel a gazdasági akadémiákat a közgazdasági egyetemi végzettség 
mögé szorítják, naiv és szükségtelen”. Akadémiai oklevéllel és gyakorlattal rendel-
kezve beiratkozott a közgazdaságtudományi egyetemre, ahol korábbi tanáraival,  
a tananyagban pedig a közgazdasági tárgyakkal találkozott, amelyek hallgatásának 
nem látta értelmét. Az új végzettség megnevezését („okl. mezőgazda”) is nevetséges-

36 BMeL et 1935–36 . 1936 . május 16 . 2 . https://library .hungaricana .hu/hu/view/BMe_et_1935-
1936/?pg=241&layout=s Letöltés: 2019 . 11 17 .

37 Gazdatisztek és okleveles gazdák érdekvédelmi közlönye. A Magyar Gazdatisztek és Erdőtisztek 
Országos Egyesületének lapja. 

38 Köz-és mezőgazdasági lap. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület hivatalos közlönye.
39 viláGHy Károly: A műegyetemi törvényjavaslat és gazdasági akadémiák. Gazdatisztek Lapja 

1934/4 . 7 .
40 BenedeK Domonkos: Egy földbirtokos reflexió a „Gazdatisztek Lapja” közleményeihez. Gazdatisz

tek Lapja 1934/9 . 7 .
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nek találta. „Vajjon miért nem hívják az erdőmérnököt »okl. erdőgazdának«?” – tette 
fel cikke végén a kérdést.

A folyóirat következő számában erre a kérdésre reagált elsőként hozzászólásában 
Magyari Beck Vladimir,41 aki az Egyetemi Mezőgazdasági Hallgatók Egyesületének 
ifjúsági elnökeként már 1933-ban azzal a kéréssel fordult a dékánhoz, hogy a nyugat-
európai példákat figyelembe véve a műegyetemi mezőgazdasági szakról kikerülők 
titulusa „agromérnök” vagy „mezőgazdasági mérnök” legyen. A cikk többi megálla-
pításával kapcsolatban megjegyzi, hogy „ma kellő kereskedelmi és jogi ismeretek 
nélkül gazdálkodni nem lehet”, a műegyetemi felvételi feltételek között szereplő aka-
démiai alapvizsga kötelezővé tétele pedig „az akadémiák számára a fejlődés szikla-
szilárd alapját teremtette meg”.

Benedek Domonkos42 novemberben egész oldalas cikkben válaszolt Magyari 
Beck írására. A háború előtt az akadémiákon évente végzett 400 hallgató elegendő 
volt a gazdatiszti utánpótlás biztosítására. A csonka ország három akadémiáján fel-
szaporodott 1200 főre ez a létszám. A közgazdasági egyetem mezőgazdasági sza -
kának felállítása csak „[…] növelte a diplomás agráriusok proletariátusát.” Vélemé-
nyét fenntartva megismételte, hogy a jogi és közgazdasági ismeretek nem jelentenek 
több szakképzettséget, gazdálkodni kereskedelmi végzettség nélkül is lehet. A felvé-
teli előírás halálos ítélet az akadémiák felsőbb évfolyamai részére, az így „előszoba  
a Mű  egyetemhez. Előnyomda. óvoda: elválasztandó fővárosi gazdászembriók szá-
mára”. A szerkesztőség elhatárolódott Benedek véleményétől: „Nem osztjuk e tekin-
tetben a kitűnő tollú cikkíró nézetét. Az egyetemi mezőgazdasági kar megvan, nem 
volna alkotó munka azt lebontani . az egyetem és akadémiák között eddig nem is volt 
súrlódás, kár, hogy az új törvény megzavarta a helyzetet. […] Nem kell egyik intéz-
ményt sem megszüntetni, meg kell adni mindegyiknek a lehetőséget, hogy haladhas-
son a maga útján.”

1934 decemberében a szerkesztőség Válasz-cikkek – a „Késői igazságok”-ra 
összefoglaló címmel közel három oldal terjedelemben válogatott a Benedek cikkei 
által kiváltott élénk vita során érkezett hozzászólásokból . az öt cikk az egyetemi 
oktatás jelentőségének hangsúlyozása mellett elismerte az akadémiák mezőgazda-
sági oktatásban betöltött szerepét, és a gazdatársadalom összefogására buzdított: 
„Ne vitázzunk, hanem dolgozzunk!”43

41 maGyari BecK Vladimir: Más címet az „okleveles” helyett. Gazdatisztek Lapja 1934/10 . 10 .
42 BenedeK Domonkos: Késői igazságok. Gazdatisztek Lapja 1934/11 . 5 .
43 Válasz-cikkek – a „Késői igazságok”-ra. szaBó László: elméleti tudás-gyakorlati tudás; maGyari 

BecK Vladimir: Quo vadis?; BerG István: Vállvetve küzdjünk a közös célért!; ecK kálmán imre: ne 
szítsunk ellentétet!; Kovács Imre: Miért kell egyetem? Gazdatisztek Lapja 1934/12 . 5–7 .
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A felvételi szabályzat életbe lépést követő első beiratkozási időszak végén a Köz
telek vezércikkben44 foglalkozott az egyetemi tanulmányi rend ügyével. Egy meg 
nem nevezett egyetemi tanárnak a Pesti Naplóban megjelent közleményére reagálva 
született a szerkesztőségi állásfoglalás. Az oktató a beiratkozási adatok tükrében az 
egyetemi osztály elnéptelenedésének veszélyére hívja fel a figyelmet, amelynek okát 
az akadémiákat előnyös helyzetbe hozó szabályozásban látta. A Köztelek beiratko-
zási adatokat idézve elfogadta a hallgatói létszám csökkenésének tényét, több indo-
kot is felvetett ennek magyarázatára, és a körülmények részletesebb vizsgálatát java-
solta. A felső hatóságok által kialakított helyzettel nem értettek egyet, de elutasították 
az intézmények között kialakult feszült helyzet véglegesítését, mivel „[…] ezzel 
mindkét intézmény tekintélye, vele együtt a felsőbb gazdaképzés ügye is érzékenyen 
károsodhatik, sőt a kiegyenlítetlen ellentétek a kultusz- és a földmüvelésügyi minisz-
térium között fennálló viszonyt is megronthatják.” A cikk végén megoldást is java-
soltak: „Mindezek a meggondolások előreláthatóan elkerülhetetlenné teszik, hogy  
a mai konstrukciónak a közérdeket megnyugtató megváltoztatásával az arra illetékes 
körök foglalkozzanak. A módosítást megelőzően azonban több más körülménnyel 
együtt a mai tanulmányi rend alapján szerzendő tapasztalatokat is mérlegre kell 
vetni. Amennyiben az új rendben volna a hiba, ennek következéseit a gazdasági 
oktatás ügyének minden barátja bizonyára készséggel levonja.”

A JNMGE Mezőgazdasági Osztálya tanrendjének kérdésében kialakult oktatás-
politikai vitát végül a gazdatársadalom és az egyetem képviselőinek javaslatait meg-
fontolva, a két intézmény érdekeit figyelembe véve a jogszabályok módosításával 
rendezték a minisztériumok . 

44 egyetem – contra akadémia . Köztelek 1935/79–80 . 1 .


