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A bölcsész-elit helyzete a háború utáni politikai 
változások és a felsőoktatás átalakítása idején 
(1945–1946)

(A felsőoktatási reform és a bölcsészek) Mindazok a politikai erők, akik egy demokratikus 
Magyarországért küzdöttek a háború után, természetesnek vélték a felsőoktatás területén 
is a reformokat. Az ország modernizálásáért felelősséget vállaló koalíciós pártok ezért az 
átalakulás fontos részének tartották az egyetemi-főiskolai képzés megváltoztatását. A ha-
ladó tudósok előtt is nyilvánvaló volt a mélyreható változás szükségessége. A felsőoktatás 
modernizálásával kapcsolatos elképzeléseket ideológiai értékekre, politikai szempontokra 
és szakmai követelményekre hivatkozva kívánták végrehajtani. Az első egyetemi-főiskolai 
reformtervek 1945 áprilisában a Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt és a 
Nemzeti Parasztpárt kezdeményezésére a debreceni nevelők szakszervezetének kétnapos 
értekezletén hangzottak el.1 Az értekezleten a politikai pártok és a szakszervezetek mellett 
a bölcsész-elit helyi képviselői is kifejtették véleményüket.

Mivel 1945 tavaszán a kultúrpolitika egyik legfontosabb célkitűzése az oktatás 
demokratizálása volt, ezért a felsőoktatási reformelképzelések is többnyire a pedagó-
gusképzés körül bontakoztak ki. A debreceni tanácskozás első előadója, Kondor Imre 
filozófus a kor új politikai követelményeinek megfelelő demokratikus elvek szerint 
végrehajtandó pedagógiai reform szükségességéről beszélt, mely részét kell képezze az 
egyetem haladást elősegítő átalakításának. A parasztpárti politikus az egyetem feladatát 
abban látta, hogy a korszerű magyar világképet egészen a problémákig tudatosítsa, és a 
kultúra tudatosítását „filozófiai fokon” végezze.

A reformot többen, így G. Szabó Kálmán főleg szakmai-politikai szempontból egy-
aránt szükségesnek tartották. G. Szabó szerint a megvalósítandó nyolcosztályos iskola 
nevelőinek képzettebbeknek kell lenniük, ezért a tanítóképzésben kell a legradikálisabb 
változást végrehajtani. G. Szabó Kálmán tervezete a tanítóképzőt a gimnáziumra építi, 
szervezetileg az egyetem kebelébe helyezi. A tanítóképzésnek az egyetembe való integ-
rálását azért is indokoltnak érezte, mert a tanítóság alacsony társadalmi presztízsét csak 
az egyetemi képzéssel lehet megszüntetni, és ezzel eltüntetni a szakadékot tanár és tanító 
között. Többen, így Ormos Lajos hozzászólásában helyeselte a tanítóképzés reformját, 
és egyetértett a tanítóképzés egyetemi szintű megvalósításával. Kardos Pál irodalmár is 
helyeselte G. Szabó Kálmán azon elképzelését, hogy a jövőben a tanító és a tanár közötti 
különbség megszűnjön.

Szakmai követelményekkel magyarázta a pedagógusképzés reformját Juhász Géza. A 
pedagógusképzésnek a neves irodalomtudós szerint is az egyetemen kell folynia, mert 
a leendő tanítónak és tanárnak egyaránt rendelkeznie kell mind tudományos felkészült-
séggel, mind pedig pedagógiai gyakorlattal. A két képzés között annyiban lett volna 
eltérés, hogyha valakinek határozott érdeklődése mutatkozik egy „főtárgy” iránt, abból 
négyévi szaktudományi és egy év neveléstudományi képzés alapján tanár lesz. Akinél 
ez a szakosodás nem következik be, abból két év után tanító lesz. Akinél ez a szakoso-
dás nem következik be, abból két év után tanító lesz. A pedagógusjelöltek képzésének 
hatékonyságát lett volna hivatva növelni Juhász Géza azon elképzelése is, hogy a gya-
korlóiskolai képzést nem külön kiválasztott mintaiskolákban, hanem átlagiskolákban 
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végezzék. A bölcsészkari tudósképzéssel kapcsolatban az volt a véleménye, ha a jelölt 
valóban tudós akar lenni és nem csak szakember, akkor szüksége van filozófiai távlatra, 
ezért négy féléven át hallgatnia kell pedagógiát és az elméleti képzés mellett állandó 
szemináriumi munkára is szükséges van.

A szakmai jellegű reform bevezetésének szükségességét kultúrpolitikai szempon-
tokból sürgette Szabó Árpád klasszikafilológus. A fiatal tudós megítélése szerint a ma-
gyar közoktatás újjászervezése csak akkor lehet eredményes, ha ezzel párhuzamosan 
az egyetem profilját is megreformálják. Különösen fontosnak tartotta az egyetemek 
tudományos színvonalának emelését. Felfogása szerint a jövőben az egyetemeknek a 
tudományos gondolkodás központjainak kell lennie, szemben a pozitivizmusra nevelő 
gyakorlattal. Szabó Árpád a hatékony képzés érdekében változtatni kívánt az előadások 
és a szemináriumok arányán. Helytelenítette, hogy az egyetemi tanárok munkájának 
nagyobb része az előadások tartásában merül ki és csak mellékes a szeminárium. Az 
egyetemi munka középpontjába szerinte a szemináriumnak kell állnia és ennek a szolgá-
latába kell állítani az előadást. A hatékony oktatás érdekében szorgalmazta, hogy adjunk 
időt a hallgatóknak a tanulmányaikba való elmélyülésre, és ezért vizsgáljuk felül a csak 
papíron létező tanszabadságot.2 A debreceni tanácskozáson a demokratikus oktatáspoli-
tika által támasztott követelményeknek megfelelő felsőoktatási reform szükségességét 
fogalmazták meg. Olyan reformot, mely érinti az egyetemek ideológiai-pedagógiai 
szemléletét, szakmai-tudományos jellegét. Ha nem is teljes mélységében, de felszínre 
hozták a magyar pedagógusképzéssel kapcsolatos elvárásokat. A pedagógusképzés re-
formját valamennyi koalíciós párt szorgalmazta, bevezetését politikai-kultúrpolitikai 
és szakmai szempontokból egyaránt szükségesnek tartotta. A pártok reformjavaslatai-
ra jellemző volt, hogy többsége az általánosság szintjén fogalmazódott meg. A pártok 
véleményét is kifejező, nem egy esetben felkérésre készült „szakértői” reformelkép-
zelések viszont sokoldalúan kidolgozott reformtervek voltak.

A legelsők között kezdeményezte a képzés reformját a szociáldemokrata Gárdos 
Dezső, aki a pedagógusképzés főiskolai szintű megoldásáért szállt síkra. Tervezete 
annyiban tér el a többitől, hogy nemcsak a tanítók és tanárok képzését akarta a fő-
iskolán megvalósítani, hanem az óvónőkét is. Gárdos elsőként javasolta, hogy 1945 
szeptemberétől az ifjúmunkások részére indítsák meg a tanítóképzés első osztályát.3 A 
felsőoktatás strukturális kérdéseivel is foglalkozott a Simon László szociáldemokrata 
államtitkár által készített nevelésügyi tervezet. Eszerint a felsőoktatás három fokozatú 
lenne: a szak-továbbképzést a kétéves akadémia szolgálná, az értelmiségi pályákra a 
négyéves főiskola készítene fel, az egyetem minden kara ötéves lenne, és a tudóskép-
zést szolgálná.4

A Nemzeti Parasztpárt kezdettől a reform híve volt. Vezető politikusa, Darvas 
József már április 11-én a budapesti Nemzeti Bizottság ülésén kiállt a pedagóguskép-
zés reformja mellett. A szintén parasztpárti Kovács Máté a pedagógusképzés reformját 
az egész közoktatás szempontjából fontosnak tartotta. A magyar köznevelés hibáinak 
egyik legfőbb forrását abban látta, hogy az utóbbi évtizedek reformkísérleteit nem 
követte a nevelőképzés megfelelő kiépítése.5 A Nemzeti Parasztpártban aktív politi-
kát folytató Illyés Gyula felkérésére az oktatási reform részeként a legrészletesebben 
kidolgozott reformtervet Németh László készítette. Németh László a hatékony és 
színvonalas oktatás megvalósítása érdekében több, az egyetemi oktatásban kialakult 
forma megváltoztatására tett javaslatot. Többek között nem értett egyet azzal, hogy 
egy 10-12 hetes szemeszterben a hallgatók olyan előadásokat hallgatnak, amelyek-
nek az anyaga a könyvtárban is megtalálható, és amit könyvből is meg lehet tanulni. 
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A felsőoktatás színvonalának emelkedését várta a felvételi vizsga bevezetésétől. Úgy 
ítélte meg, hogy a felvételi egy évet takarítna meg a képzésre és feleslegessé tenne olyan 
vizsgákat, amelyek színvonala nem üti meg az érettségi szintjét.

Elfogadható azon érvelése is, hogy a felvételin átjutott hallgató egyetemi évei nagy ré-
szét a „mesterség műhelyeiben” töltheti, a kimagasló professzorok előadásait hallgathatja. 
Németh László a képzés növelése érdekében javasolta az egyetemi oktatás decentralizálá-
sát. A professzor-centrikus képzés helyett kezdeményezte, hogy a kiváló alacsonyabb be-
osztású oktatókat is vonják be az oktatásba. A professzorok feladata ebben a rendszerben 
a magasabb példa teremtése lett volna – az előadásokon keresztül. Egyetemi reformel-
képzelése szerint a középiskolára épülne a humanista egyetem: melynek nyelvi, történeti, 
jogi és politikai osztályai lennének. A természettudományi képzésre épülne a biológiai és 
műszaki egyetem. A mezőgazdasági egyetem a gazdasági iskolából kapna utánpótlást. Az 
adminisztratív középiskolák fölött is működhetne „soványabb” egyetem.

Az egyetemi képzést rendkívül nyitottá kívánta tenni. Mivel az egyetemi tanulmányok 
feltételeinek a felvételit tartotta, úgy ítélte meg, hogy mindenki bárhová bekerülhet, pél-
dául borbélyból is lehet orvos – ha a felvételi vizsgát letette. Több elképzelése a hagyo-
mányos struktúrát teljesen megváltoztatta volna. Németh László tervezete szerint minden 
egyetemen háromféle képesítés lett volna szerezhető. Ezek: elméleti, gyakorlati és tanári.

A pedagógusképzésre vonatkozó elképzelései minden eddigi formát tagadtak. Ebben 
a képzési mechanizmusban a tanár többé nem az iskolába kirakott bölcsész, hanem az 
orvos, a technikus (mérnök), gazda (agrármérnök) is tanár lehet, mégpedig elméleti tár-
gyak tanára. Megítélése szerint szaktanárt szinte minden foglalkozás állíthat a rátermet-
tek közül. Elképzelését azért tartotta újszerűnek, mert eddig csak egy félszeg fakultás 
nevelte a „nemzet műveltjeit”, most viszont az összes kar képezné a pedagógiai hajlamú 
fiatalokat. E sokféle szétszórt tanárjelölt összefogására fontosnak tartott egy-két közös 
tanszéket és egy közös hatóságot. Német László tervezetében az egyetemi képzés hat-
éves. Ebből az első három vagy négy évben mind a három ág – elméleti, gyakorlati és 
tanári – együtt haladna, s csak azután válnának szét. Az egyes egyetemeken ennek meg-
felelően válna szét a képzés.

Célszerűnek vélte a zenei, művészi, színészi, esetleg még az építésmérnöki főiskolák 
összevonását egy egyetemre, a Művészegyetemre. Németh László felvetette annak lehető-
ségét is, hogy a Művészegyetem a történeti-nyelvi szakot is magában foglalná. Indoka az 
volt, hogy „történeti gyökerükkel” ezek éppúgy a „történelemben helyezkednek el”, mint 
az irodalom. Az pedig, hogy az irodalmárok is művészek legyenek legalább annyira, mint 
az ének- és rajztanárok: nem magas követelmény. Németh László elképzelései között fon-
tosnak tartotta, hogy biztosítsák a nem hagyományos formák között továbbtanulni szán-
dékozók lehetőségeit. Itt a később továbbtanulni szándékozók, az autodidakták, a gyors 
eszűek, a kivételes képességűek és a magántanulók képzési feltételének a megteremtését 
szorgalmazta. Németh szerint ezeknek intézményesen kell segítségükre sietni.6

Németh László tervezete nagyon érdekes, előremutató, az integrált oktatást elősegítő, 
a túlszakosodott diszciplinált egyetemi rendszert alapvetően megváltoztatta volna. Saját 
vásárhelyi működésével koncepcióját később igazolta. A tervezet azonban társadalmi 
szinten megvalósíthatatlan, ám egyes elemei ma is adaptálhatók lehetnének, egészében 
mégis elszakadt a magyar valóságtól.

Reformjavaslatokkal a Független Kisgazdapárt is támogatta a felsőoktatás átalakí-
tását. A párt egyetempolitikai elképzeléseit a Kis Újság június 10-i száma ismertette. 
Ennek lényege, hogy egységes és általános képzést kezdeményezett minden tudomány-
egyetemi hallgató számára. Ebben a rendszerben két-három félévig együtt tanulnának a 
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papok, jogászok, orvosok, tanárok, és megtanulnák a közös társadalomtudományi, gon-
dolkodástani, ismeretelméleti és logikai ismereteket. Az egyetemen folyó szak- és tudós-
képzéskérdésében az FKGP a szétválasztást indítványozta. Az egyetemek tudományos 
színvonalának emelése érdekében helyre kívánta állítani a doktori cím elvesztett tekin-
télyét.7 A párt július 9-én a Kis Újságban újból állást foglalt a reform fontossága mellett, 
amit Ortutay Gyula etnográfus, kisgazda politikus ismertetett. A nem részletezett terve-
zet szerint gyökeresen át kell szervezni a teljesen elhibázott tanárképzést. A képzés tö-
kéletesítését elsősorban a gyakorlati oktatás növelésével vélte megvalósíthatónak, ezért 
a jövőben a tanárképzősök már második félévtől gyakorlati képzésben részesülnének.8

A Magyar Kommunista Párt is a reform egyik fő támogatója volt. Sajtójában több, 
a reformot igenlő cikk jelent meg. A Szabad Nép július 25-én „A közoktatás átszerve-
zése” című cikkében kifejti, hogy érvényesíteni kell a demokrácia szempontjait nem-
csak az alsó- és középfokú oktatásban, hanem a főiskolákon és az egyetemeken is.9 A 
lap augusztus 2-án „A nevelés” című vezércikkben azt fejtegette, hogy a demokratikus 
nevelést alapvetően biztosítani csak a tanárképzés és az egész iskolarendszer gyökeres 
reformjával lehet.10 A felsőoktatási reformok között a legelőször megvalósítandónak a 
kommunista Kemény Gábor is a tanárképzés reformját tartotta. Bevezetésének szüksé-
gességét mind politikai, mind szakmai szempontokkal indokolta. Politikailag azért, mert 
ha a demokratikus nevelést komolyan akarjuk megvalósítani, akkor arra való embereket 
kell nevelni. Szakmailag pedig azért, mert a képzést egészében korszerűtlennek ítélte. 
Egyedül az Eötvös Kollégiumot tartotta színvonalas intézménynek. Véleménye szerint 
az Eötvös Kollégium nemcsak a tanítás igazi műhelye, de a tudományos kutatás valósá-
gos centruma is. „Hibájának” azt tartotta, hogy csak a tehetséges fiatalok kis százaléka 
juthatott be. Ezért azt indítványozta, hogy az Eötvös Kollégiumok hálózatát az egész 
országra ki kell terjeszteni.

Kemény reformtervezetében a szakképzés az ötéves főiskolák feladata lenne. Itt kép-
zenék az egységes alap- és középfokú iskolák tanárait, esetleg egy hároméves tagozaton 
az óvónőket is. Az elméleti tudományos pályákra kerülők továbbtanulnának az egye-
temeken 28 éves korig, a többiek ugyancsak 28 éves korukig tanulnák a gyógyítást a 
kórházakban, mielőtt önálló gyakorlatra indulnának.

Kemény Gábor az egyetemi és főiskolai képzés profiljának az elhatárolását fontosnak 
tartotta. Úgy látta, hogy mind a tudományos, mind a gyakorlati élet fellendülését eredmé-
nyezné a főiskolák és egyetemek szétválasztása. Megítélése szerint a gyakorlati tanulmá-
nyokat csak zavarta a rosszul vagy kényszerből végzett tudományos munka. Úgy látta, 
hogy a képzés nem fog színvonalából veszíteni, ha csak főiskola. A főiskolát is tudomá-
nyos alapokra kell helyezni, de a cél a gyakorlati képzés. Az egyetemen folyó szak- és tu-
dósképzés vitájában a politikai pártok többségéhez hasonlóan az MKP is a kettéválasztást 
támogatta. A polémia során a magyar tudományos életben két álláspont alakult ki. Szent-
Györgyi Albert a szétválást akarta, Szekfű Gyula az egység mellett foglalt állást.

Kemény tervezete szerint az egyetem minden tudomány magasabb elméleti fokoza-
tának ad helyet. Az egyetemre készülőket 18 éves korban felvételi vizsga útján vennék 
fel, de sokan csak a főiskola után kerülnének ide, miután megismerkedtek valamely 
tudománnyal és felébredt bennük valamely tudományág önálló kutatásának a vágya. 
Az egyetemen kapna helyet: a filozófia, logika, lélektan, metafizika, ismeretelmélet, 
esztétika, irodalomtörténet-irodalomtudomány, világirodalom és nyelvek, a történet- 
és társadalomtudomány összes ága, a jogtudomány, keleti nyelvek és irodalmak, ösz-
szehasonlító vallástudomány, közgazdaságtan, pedagógia, fizika, számtan, vegytan, a 
természettudományok összes ágai, biológia és a magasabb orvostudomány. Az egyetem 



Valóság • 2018. május

N. SZABÓ JÓZSEF: A BÖLCSÉSZ-ELIT HELYZETE A HÁBORÚ UTÁNI... 37

állandó kapcsolatban lenne a külföldi egyetemekkel, tudományos intézetekkel.11 A pe-
dagógusképzés körüli vitákban a bölcsész-elit egyes, elsődlegesen a politikai pártokhoz 
kötődő képviselői is bekapcsolódtak. A felsőoktatás ágazatai közül a pedagógusképzés-
sel szemben érkezett a legnagyobb kihívás, ezért a koalíciós pártok is erre a területre 
összpontosították erőfeszítéseiket. Nem véletlen, hogy itt artikulálódtak a politikának a 
magyar felsőoktatás átalakítására vonatkozó leglényegesebb elképzelései.

A pedagógusképzés reformját kultúrpolitikai fontossága miatt a Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztérium is a legfontosabb feladatok egyikének tartotta. A VKM elsősorban a képzés 
reformjával kapcsolatos szakmai elvárásokat fogalmazott meg. E szerint továbbra is meg-
marad a tanárképző intézetek és az egyetemek párhuzamos munkája, de nagyobb súlyt és 
szerepet kap majd a tanárjelöltek gyakorlati előkészítése. A tanárjelöltek már az alapvizs-
ga után elkezdenék iskolai hospitálásukat és az ötödik évet kivétel nélkül teljes egészé-
ben a pedagógiai gyakorlatra fordítanák. A tervezet szerint lehetőség kínálkozik, hogy a 
földrajz szakos tanárjelöltek megnéznék az ország különböző tájegységeit, a nyelvszakos 
tanárok külföldi ösztöndíjakkal lehetőleg minél többen eljussanak azokba az országokba, 
amelyeknek nyelvét tanítják. A történészeknek történelemtudományi és más kulturális 
intézmények munkáját kell alaposan megismerniük. A reálszakosok pedig meg kell, hogy 
ismerkedjenek a laboratóriumokkal, a kísérletekkel. Állandósítani kívánták a különféle 
elméleti és gyakorlati nyári tanfolyamokat. A tanárképzésben fokozott jelentőséget kíván-
tak adni a szemináriumi gyakorlatnak.12 A VKM-nek pedagógusképzés struktúráját nem 
érintő, de a szakképzés modernizálását részben elősegítő reformjavaslata bevezetés esetén 
az egyetemi oktatásban előrelépést jelentett volna.

(Igazolások a felsőoktatásban) 1945-ben a politikai pártok tisztában voltak azzal, 
hogy az ország demokratizálása és modernizálása az értelmiség, különösen az alkotó 
értelmiség közreműködése nélkül nem lehetséges. Az értelmiség helyének a demok-
ratikus Magyarországon való kijelölésekor a pártok azonban nem vonatkoztathattak el 
a rétegnek a két világháború közötti helyzetétől és a hatalomhoz való viszonyától. A 
demokratikus erők számára nem volt közömbös, hogyan is viszonyulnak a fasizálódott 
Magyarországon kompromittálódott értelmiségiekhez. A politikai pártoknak az értelmi-
ség megnyerése mellett ezért fontos érdeke volt az értelmiség fasiszta érzületű csoport-
jainak felelősségre vonása.

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány több rendeletet hozott, ezek közé tartozik a közal-
kalmazottak, majd a magánalkalmazottak igazolásáról szóló rendelet.13 A rendelet he-
lyesen nem az egész Horthy-rendszerben tanúsított magatartást tette vizsgálat tárgyává, 
hanem az 1939-től az 1945-ig terjedő időszakban kifejtett tevékenységet. Az igazolások 
alapvető célkitűzésével nemcsak a demokratikus pártok, hanem az átalakulást akaró tu-
dósok is egyetértettek. Szent-Györgyi Albert a Szabad Nép 1945. április 1-jén adott nyi-
latkozatában egyértelműen megfogalmazta, hogy a kultúra őrhelyeiről el kell távolítani 
a fasizmus képviselőit és „a szellemet béklyó nélküli szabad szárnyalásra kell bocsáta-
ni”.14 Az igazolások módja körül azonban vita bontakozott ki, aminek különös jelleget az 
adott, hogy egy olyan bukott fasiszta rendszer után volt Magyarország, amelyben durván 
megsértették az egyetemek függetlenségét, továbbá azt, hogy a rendelet nem tisztázta 
pontosan a népellenesség fogalmát.

Az igazolásokat az oktatók közül sokan az autonómia megsértésének tartották. Az 
egyetemek és a Teleki Géza vezetése alatt álló VKM az önkormányzat keretén belül 
szerették volna befolyásolni az igazolásokat.15 A kérdés kényes volta, valamint az egye-
temeken perspektivikusan kialakítandó befolyás miatt egyetlen párt sem kérdőjelezte 
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meg közvetlenül az autonómiát. A problémát a MNFF pártjai a Budapesti Nemzeti 
Bizottság harmadik ülésén, 1945. április 18-án vitatták meg. Az elnöklő Szakasits Árpád 
SZDP-főtitkár szerint nem szabad hozzányúlni az autonómiához, indítványozta azonban 
egy albizottság kiküldését, amely érvényesíti a nemzeti bizottság szempontjait is. Az 
ugyancsak szociáldemokrata Ries István viszont az autonómia felfüggesztését javasolta 
egy évre, amíg az igazolások lezajlanak. A parasztpárti Farkas Ferenc szerint nem az 
autonómiát kell korlátozni, hanem az igazoló bizottságot kell odaküldeni. A bizottság-
ban azonban ne a politikai, hanem a tudományos szempontok legyenek a mérvadóak. 
A kommunista pártot képviselő Széll Jenő megítélése szerint a professzorok közül csak 
keveset távolítana el az igazoló bizottság. Végül a Budapesti Nemzeti Bizottság úgy 
döntött, albizottságot küld ki, amelynek tagjai Supka Géza művészettörténész, Ries 
István, Széll Jenő, Némethy Jenő és Kovács Imre parasztpárti politikus, író, valamint 
Beér János tiszti főügyész. Ez az albizottság dolgozta ki azokat a módozatokat, ame-
lyekkel az autonómia érvényben tartása mellett is érvényesülnek a BNB szempontjai az 
egyetemi igazolásoknál.16

Mivel a MNFF pártjai az igazolásoknak ezzel a formájával egyetértettek, a problémát 
többé nem is vitatták. A Magyar Kommunista Párt lapja viszont helyt adott az autonómi-
ával kapcsolatos aggályokat megfogalmazó véleménynek is. A Szabad Nép május 17-i 
száma közölte Ádám Lajos sebészprofesszor nyilatkozatát. Az autonómia „arra való – 
mondotta, – hogy a tudományos meggyőződés függetlenségét és szabad függetlenségét 
biztosítsa. Ez a hivatás egybevág a demokrácia általános célkitűzéseivel, de nem lehet 
az autonómiát úgy értelmezni, hogy az a fasiszták és a reakciós elemek védelmét szol-
gálja.17 Az autonómia létjogosultságával kapcsolatban több kétely fogalmazódott meg 
Kemény Gábornak az oktatási reformról készült tervezetében. A kommunista oktatáspo-
litikus úgy látta, hogy a múltban a szabad kutatások érdekében kívánták az egyetemek 
az autonómiát. Ha azonban a demokratikus fejlődés erkölcsi kényszere alatt nemcsak 
a professzorok, hanem negyedszázad tanításának szellemét és lényegét is vizsgálat alá 
vesszük, az egyetemi autonómia nyílt kérdés marad.18 Kemény még nem mondta ki az 
autonómia megszűnésének szükségességét, de adott formájában megkérdőjelezte annak 
jogosságát. A kommunisták eltérő autonómia értelmezése nem vezetett konfliktushoz a 
pártok között, mert a konkrét igazolási gyakorlatban az MKP nem volt sokkal radikáli-
sabb, mint a többi párt.

Az igazolások először a Pázmány Péter Tudományegyetemen kezdődtek meg. 1945. 
március 7-én az egyetemi tanács a Budapesti Nemzeti Bizottság kezdeményezésére hét 
orvos professzort állásvesztésre ítélt.19 Májusban a szegedi és debreceni egyetemen is 
megkezdődtek az igazolások.20 A debreceni és szegedi igazoló bizottság szintén csak 
orvos professzorokkal foglalkozott, illetve ítélt el.

A humán tudományokkal kapcsolatosan az első intézkedés, illetve negatív döntés az 
volt, amikor a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán működő bi-
zottság 319 személyt igazolt, egy tanárt állásvesztésre, kettőt nyugdíjazásra, nyolcat pedig 
feddésre ítélt.21 Kornis Gyulát az igazoló bizottság nyugdíjazta, de a professzor fellebbezé-
sére a Népbíróság az elsőfokú határozatot megsemmisítette és Kornist a közszolgálatban 
való meghagyása mellett megfeddte.22 Csánki Dénest, a Szépművészeti Múzeum főigaz-
gatóját, állásából felfüggesztették.23 Összehasonlítva az orvosi karok igazoló bizottságai-
nak működésével kijelenthetjük, hogy a humán tudományok képviselői között az igazoló 
bizottságok viszonylag kevés esetben mondták ki a legsúlyosabb ítéletet.

A pártok többször a sajtón keresztül nyilvánították ki véleményüket és ezáltal próbál-
ták az igazolásokat befolyásolni. A különböző világnézetű és politikai felfogású pártok 
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között a szellemi elit bizonyos képviselőinek megítélésében lényeges eltérés nem volt, 
mert a felsőoktatás demokratizálásával alapvetően minden koalíciós párt egyetértett. 
Sajtójuk több esetben hozzájárult a demokratizáláshoz, de túlzó vélemények is elhang-
zottak. Ilyen volt például a Független Kisgazdapárt hivatalos lapjának, a Kis Újságnak 
április 25-i száma, amelyben Fettich Nándor igazolásáról volt szó. A cikk elismerte 
ugyan a Nemzeti Múzeum főigazgatójának tudományos felkészültségét, nemzetközi 
hírnevét, de eltávolítását kérte állásából, mert megítélése szerint 1941-től a nácizmus, 
1944-ben a nyilasok kiszolgálója volt. Ugyanakkor a kisgazdapárti lap követelte Hóman 
Bálint és Baráth Tibor történészek megbüntetését, és a fasizmus idején kompromittáló-
dott tanárok eltávolítását a germanisztikai tanszékről.24

Több esetben nem kellően differenciált támadások és vádak is érték a szellemtudo-
mányok képviselőit. A kommunista Molnár Erik történész Mályusz Elemért fasiszta 
történelemhamisítónak bélyegezte, mert „a népi-nemzeti fogalmának” a magyar tör-
ténetírásba való átvételével olyan nemzetfogalmat propagált, amely harci eszközzé 
vált Németország számára Magyarországgal szemben.25 A szociáldemokrata sajtó a 
budapesti tudományegyetem két professzora, Dékány István és Mályusz Elemér ellen 
indított támadást. Dékány ellen az volt a vád, hogy a Szálasi-érában előadást tartott a 
Bosnyák-féle „Zsidókutató Intézetben”. Mályuszt pedig az „Egyedül vagyunk” című 
lap szerkesztése miatt támadták.26 Mályuszt a Független Kisgazdapárt lapja is kritizálta, 
a legsúlyosabb vádak a Kis Újság részéről azonban Domanovszky Sándort és Hajnal 
István történészeket érték. A lap szerint Hajnal tíz éve náci szellemben adta elő a kö-
zépkori egyetemes történelmet, Domanovszky pedig pártfogója volt két hírhedt nyilas 
történésznek: Baráth Tibornak és Mályusz Elemérnek.27

A Nemzeti Parasztpárt 1945. április 28-án a Szabad Szóban reagált a Hajnal István és 
Domanovszky Sándor ellenkibontakozott sajtókampányra. Erdei Ferenc szerint is szük-
ség van a tudomány német és fasiszta szellemű képviselőitől való megtisztítására, de 
súlyos és durva hiba történt Domanovszky és Hajnal munkásságának a megítélésében. 
A NPP baloldali vezető politikusa cikkében megvédte Domanovszky és Hajnal profesz-
szorok tudományos tevékenységét és visszautasította a vádakat.28 Másnap a Népszava 
reagált Erdei Hajnal Istvánt és Domanovszky Sándort védelmébe vevő írására. A szo-
ciáldemokrata lap is negatívan ítélte meg Hajnal István munkásságát. A Népszava a 
történész egy, Marxról 1942-ben elmondott szemináriumi előadását rótta fel, melyben 
Marxról azt mondta, hogy elmélkedése a felületen mozog, és hogy állandóan gazdasági 
fogalmakkal dolgozik. Támadta azért is, mert Marx Comte-ot és Spencert nem olvasva 
kritizálta őket és még azért a kijelentéséért, hogy a marxizmust „csak a német zsidóság 
tette magáévá”. Az SZDP hivatalos lapja a fenti hibákat nem tartotta égbekiáltónak, de 
mégis azon az állásponton volt, hogy az új ifjúság szellemének művelésére talán még-
sem Hajnal professzor a legalkalmasabb.29

A minősítésekkel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy Mályusz Elemér bizonyos 
hibái ellenére az egyik legkiválóbb magyar középkortörténész. Nem fogadható el a 
Hajnal István ellen emelt vád sem, mert Hajnal István munkásságában főleg az össze-
hasonlító írástörténet problémáival, a technikai fejlődés társadalmi összefüggéseivel, 
a szociológia és a történettudomány kapcsolatával, valamint a magyar politikatörténet 
egyes kérdéseivel foglalkozott. Domanovszky Sándor, a nemzetközileg elismert ag-
rár- és művelődéstörténész mindig gondosan adatszerű szakirodalmi munkássága során 
főleg a magyar történet középkori forrásaival foglalkozott. Felsőházi tagságra is szaktu-
dományos munkássága alapján jelölte 1939-ben a budapesti tudományegyetem. Dékány 
István megítélésénél tudni kell, hogy nem volt fasiszta, hanem eklektikus gondolkodó, 
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aki a „spekulatív” társadalomfilozófiai kategóriákon alapuló rendszert szerkesztve mű-
velte a polgári szociológiának a német „szellemtudományos” ihletésű irányát.

A bölcsészek igazolásával kapcsolatos eljárások során többször tévedések történtek. 
Nem tisztázott vádak alapján őrizetbe vették Debrecenben Hankiss János professzort, 
a Francia Intézet vezetőjét. A francia kultúra és tudomány kiváló ismerőjével szemben 
az volt a vád, hogy szabadegyetemi igazgatósága idején a hitleri Németországgal ke-
resett kapcsolatot, fasiszta folyóiratokat járatott, és tagja volt a Sztójay-kormánynak.30 
Valójában Hankiss János széles körű tevékenységet fejtett ki a magyar és a nemzetkö-
zi irodalomtudomány kapcsolatai kiépítése érdekében. Az első, Budapesten 1931-ben 
megtartott Nemzetközi Irodalmi Kongresszus szervezője, az 1935-ös amszterdami és az 
1939-es lyoni kongresszus titkára. Tizenhat éven át a Debreceni Nyári Egyetem igazga-
tója. Politikai tisztséget vállalt, de nem a fasiszta Sztójay-kabinetben, hanem az angol-
szászokkal kapcsolatot kereső Kállay Miklós kormányában.

Az igazolások során a legtöbb karon vagy főiskolán csak a legexponáltabb tanárok 
eltávolítására került sor, a személyi változások lényegesen nem módosították az egyete-
mek politikai arculatát. Kivételt jelentett a budapesti orvosi kar, ahol a tanárok többsége 
kicserélődött.31

Mivel a baloldal egyetemi pozíciói továbbra is gyengék maradtak, ezért a radikális 
diákok több egyetemen megpróbálták az igazolásokat befolyásolni és politikai jellegű 
döntéseket elérni. A debreceni tudományegyetemen a hallgatók például azt követelték, 
hogy az intézmény elnevezéséből töröljék Tisza István nevét, az egyetemi munkás üze-
mi bizottságokat ismerjék el és az igazolásokat gyorsan folytassák le.32 Az igazolások 
után pedig azért tüntettek a debreceni diákok, mert az egyetemi igazoló bizottság igazol-
ta Szabó Dezsőt. Azzal vádolták Szabó Dezső professzort, hogy nem képes a kor szel-
lemében vezetni az egyetem történelmi intézetét. Hasonló álláspontot képviselt Szabó 
Dezsővel kapcsolatban a Tiszántúli Népszava is.33 A hallgatói radikalizmussal kapcsola-
tosan meg kell jegyezni, hogy Szabó Dezsőnek a középkorkutatás területén elért ered-
ményei országosan jegyzettek voltak. Bár konzervatív nézeteket vallott, mint a legtöbb 
egyetemi tanár, de a háború után igyekezett alkalmazkodni az új viszonyokhoz anélkül, 
hogy gondolkodását, magatartását önkritikusan felülvizsgálta volna.

(Bélisták az egyetemeken) 1946 első hónapjaiban lezártak több, igazolási eljárás ide-
jén nem tisztázott ügyet, de ezek között a filoszokat érintő döntések nem születtek. 
A parlamenti választások után a pártok felfogása az egyetemi igazolásokat illetően 
megváltozott. A két parasztpárt részéről további eljárásokat nem kezdeményeztek, 
a munkáspártok ugyanakkor szigorításokat sürgettek, mert úgy ítélték meg, hogy az 
egyetemek átalakítása – és a pozíciók javulása – az igazolások során nem a népi de-
mokratikus átalakulás követelményeinek megfelelően alakult. A Szociáldemokrata 
Párt lapja több, a bölcsész-elithez tartozó egyetemi tanár ellen sajtóhadjáratot indított. 
A Népszava 1946. május 10-én éles támadást intézett Halasy Nagy József és Kosáry 
Domokos ellen. A szociáldemokrata újság szerint Halasy Nagy József „Mai politikai 
rendszerek” című munkája a nemzeti szocializmust dicsőítette. Kosáry Domokost 
„Magyar történet” című könyvének szelleméért kritizálta.34 A Népszava március 21-i 
száma pedig Országh Lászlóval szemben lépett fel támadólag, mert nem értett egyet 
azzal a döntéssel, amely a távozó Yolland Artúr helyett Országh Lászlót akarta a bu-
dapesti egyetem angol tanszéke élére kinevezni. A kiváló irodalmár és nyelvész ellen 
azt a vádat emelték, hogy büszke volt sváb származására és hogy végig kitartott a 
németek mellett.35
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A Magyar Kommunista Párt a kevésbé eredményesnek tartott igazolások után a bélis-
tázástól a baloldal, különösen a kommunista pozíciók javulását remélte az egyetemeken. 
Az Értelmiségi Bizottság 1946. július 11-i ülése a bélista kérdését is tárgyalta, és úgy 
döntött, hogy felszólítja az összes értelmiségi szakszervezetet, hogy készítsen szemé-
lyes javaslatokat a bélistázással megüresedő pozíciókra.36 A bélistázások a felsőokta-
tásban júliusban kezdődtek el, a kérdés a nyár folyamán az érdeklődés előterébe került. 
Kommunista párti nyilvános véleményt először július 24-én Gyenes Antal parlamenti 
felszólalásában hallott először a közvélemény. A kommunista politikus az igazolások 
formáját elfogadhatatlannak tartotta, ezért igazságügyi minisztériumi és népbírósági fe-
lülvizsgálatát követelte, de a bölcsészek ellen konkrétan nem léptek fel.37

A bizottságok működésének eredményeként augusztusban azonban már a bélistán 
maradt a budapesti Bölcsészettudományi Karon: Yolland Artúr, Moszka Rudolf és 
Förster Aurél.38 A bélistával kapcsolatban megállapítható, hogy arra több olyan bölcsész 
tudományos kiválóság is felkerült, akik politikával nem foglalkoztak. Így Yolland Artúr 
irodalomtörténészt is csak az angol irodalom és kultúra foglalkoztatta. Kizárólag kuta-
tásainak élt Förster Aurél filológus is.

Augusztus elején a Magyar Kommunista Párt Tudományos Bizottsága javaslatot ké-
szített a tudományegyetemi bélista ügyében.39 Az elkészített javaslat nem áll rendelkezé-
sünkre, de részben helyettesíti ezt az, hogy az MKP nyilvánosan is állást foglalt a Szabad 
Népben. A párt nem volt megelégedve a bélistával, illetve eredményeivel. Augusztus 15-
én „Igazi tisztogatást az egyetemeken” című cikkében a kommunista lap megfogalmazta 
azt az álláspontot, hogy a sikertelen igazolási eljárás után a tisztogató bizottságokra vár 
a feladat, hogy eltávolítsák az oda nem való tanárokat. A pártlap ekkor már elsősorban 
a bölcsészek ellen indított támadást.

Az MKP szerint nincs szükség az egyetemen Schwartz Elemérre, Gerewich Tiborra 
és Kornis Gyulára. Schwartz Elemér német professzor eltávolítását nemcsak múltbeli 
jobboldali németbarát szerepe miatt tartotta indokoltnak, hanem azért is, mert vélemé-
nye szerint az angolszász-szovjet szellemi orientáció idején nincs szükség két német tan-
székre. Gerewich Tibor művészettörténész tudományos munkásságát elismerte ugyan, 
de mivel Gerewich szerinte a múltban az olasz fasizmus propagálja volt, ezért el kell 
távolítani. A leginkább Kornis Gyula elbocsátását sürgette. Kornist a Horthy-rendszer 
szellemi képviselőjének tartotta az egyetemen, mert a múlt rendszerben mint parlamenti 
elnök döntő politikai befolyásra tett szert, továbbá része volt a szegedi gondolat kidolgo-
zásában, a német-olasz külpolitikai orientáció kialakításában és a szovjetellenességben.40

A Magyar Kommunista Pártnak a német tanszék vezetőjével kapcsolatos álláspont-
jánál nem vonatkoztathatunk el attól, hogy a második világháború szörnyűségeiből a 
német fasizmus embertelensége váltotta ki a legerőteljesebb visszahatást. Schwartz 
Elemér megítélésénél azonban tudományos és oktató munkáját kellett volna mérlegel-
ni. Gerewich Tibor és Kornis Gyula szintén magas szinten művelték szakmájukat. A 
Magyar Kommunista Párt számára valószínűleg Gerewich kultúrpolitikai tevékenysége, 
a magyar–olasz kapcsolatok ambicionálása volt kompromittáló. Kornis Gyulánál sem 
a filozófus szakmai kvalitása, hanem kultúrpolitikusi tevékenykedése volt a bélistázási 
szempont. A népi demokratikus forradalom felgyorsítását akaró MKP számára ezért 
egyetemi tanárként elfogadhatatlanokká váltak.

A Népszava 1946. augusztus 27-én konkrét neveket nem említve támadja a bölcsész-
elitet. A Szociáldemokrata lap az egyetemi bélistázást általában nem tartotta megfele-
lőnek. Túl liberálisnak vélte, úgy ítélte meg, hogy egy radikális bélistával meg lehetett 
volna oldani a problémákat. Az újság különösen elítélően írt a bölcsészkari bélistázásról. 
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A bélistázás sikertelensége miatt a lap kijelentette, hogy ezentúl nem lesz türelmes. Ezért 
követelte, hogy az egyetemről önként távozzanak azok, akik nem odavalók és adják át 
a helyüket az alkalmasabb és odavalóbb embereknek.41 Az SZDP lapja nem értett egyet 
a Zeneakadémiai bélistával sem.42

A Független Kisgazdapárt kezdetben csak beszámolt a tisztogatásokról, illetve a tisz-
togatást ellenző egyetemi vezetők véleményét ismertette. 1946. szeptember 1-jén a Kis 
Újságban megjelent „Veszélyben a magyar építészmérnök-képzés” című cikkben a párt 
már határozottan fellépett a műegyetemi bélista ellen. A lap úgy látta, hogy a műegyete-
mi listára nemcsak jobboldali múltú professzorok kerültek, hanem politikai szempontból 
érdektelen szakkiválóságok.43 A bölcsészekkel kapcsolatos álláspontot az FKGP azonban 
nem nyilvánított. Mivel a politikai szempontú bélistázás idején olyan személyek ellen 
is támadás indult, akik egy perspektivikus szakmai szempontú modernizálásban fontos 
szerepet játszhattak volna, ezért felsőoktatás-politikai és morális szempontból egyaránt 
helyes volt, hogy a kisgazdák védelmükbe vették a műegyetemi professzorokat.

(Professzori kinevezések – új vezetők az egyetemeken) 1945-ben politikai és szakmai 
okok miatt több egyetemi tanszék megüresedett. Az év első felében azonban csak né-
hány professzori kinevezésre került sor, akik között bölcsészek nem voltak.44 A nyár 
folyamán a megüresedett és az újonnan szervezett tanszékekre kiírták a pályázatokat.45 
Ezek között csupán egy bölcsész tanszék szerepelt, a debreceni egyetemen egy angol 
professzori állás.

Az új oktatási év megkezdése előtt az egyetemek-főiskolák többségének élére új ve-
zetők kerültek. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium két évre az Országos Magyar 
Képzőművészeti Főiskola rektorának Kandó Lászlót, prorektorának Szőnyi Istvánt ne-
vezte ki.46 A Debreceni Tudományegyetem vezetősége az 1945–46-os tanévtől a követ-
kezőképpen alakult: rektor Erdős Károly, prorektor Mészáros Ede, a Hittudományi Kar 
(HTK) dékánja Kállai Kálmán, a Jog- és Államtudományi Karé (JÁK) Flachbarth Jenő, 
az Orvostudományi Karé (OTK) Sántha Kálmán, a Bölszészettudományi Karé (BTK) 
Járdányi Paulovics István.

A Pécsi Tudományegyetem rektora Entz Béla lett, a HTK dékánja Deák János, a JÁK-é 
Óriás János, az OTK-é Mansfeld Géza. A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem 
új irányítói: rektor Moór Gyula, a HTK dékánja Ibrányi Ferenc, a JÁK-é Szanter Pál, 
az OTK-é Beznák Aladár, a BTK-é Hajnal István. A Szegedi Tudományegyetem vezető 
tisztségviselői: rektor Purjesz Béla, dékánok: Ditrai Gábor (OTK), Tóth László (BTK), 
Bartusz Lajos (TTK).47

Ha a magyar felsőoktatás elsőszámú vezetőit szemügyre vesszük, megállapíthatjuk, 
hogy a rektorok között bölcsész egyetlen egyetemen sem volt található. Az új bölcsész-
kari vezetők többsége magas szakmai, tudományos színvonalat képviselt és így meg-
felelt a felsőoktatási vezetőkkel szemben támasztott követelményeknek. Politikailag 
többnyire konzervatív, illetve liberális nézeteket vallottak.

A koalíciós pártok az egyetemek élén, vezetésében végbement változásokat az intéz-
mények autonóm ügyének tartották, nem avatkoztak be. Egyedül a Szociáldemokrata 
Párt foglalt állást támogatólag két kinevezéssel kapcsolatban. A Népszava 1945. május 
12-én örömmel nyugtázta, hogy a tudományos utánpótlás szempontjából meghatározó 
szerepet betöltő Eötvös Kollégium élére Keresztury Dezsőt nevezték ki.48

A Magyar Kommunista Párt Nagy-Szegedi Pártbizottságának „saját” 
felsőoktatáspolitikai elképzelései voltak. 1945 augusztusában a pártbizottság foglalko-
zott az egyetem helyzetével, az üres tanszékek betöltésével. A Bölcsészkaron a német 
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tanszékre egyelőre megbízott előadót kívántak hívni, mert Schmidt Henriket pángermán 
és hitlerista propagandistának tartották. A francia tanszékre a Kolozsvárról visszatérő 
Zolnai Bélát várták, gondolván, hogy Birkás Géza Pécsre megy, ahol korábban rektor 
is volt. A magyar és finn nyelvi tanszék vezetői posztjára Mészöly Gedeont tervezték, 
mivel úgy értesültek, hogy Klemm Imre Antal Pécsre megy.

A Németországból hazatért Banner Jánost a régészeti tanszék éléről el kívánták távo-
lítani, igazolása esetén bélistára helyezve. Az ókor tanszéken nem terveztek változtatást, 
ennek vezetője Kerényi Károly volt. A szegedi pártvezetés Kerényi esetében akceptálta 
a nemzetközi hírű klasszika-filológus munkásságát. A művészettörténet tanszék vezeté-
sére nem tettek konkrét javaslatot. Indítványozták viszont, hogy egészítsék ki tevékeny-
ségét néprajzi ismeretek tanításával. A néprajz tanszékre Bálint Sándort, a szlavisztikaira 
Hadrovics Lászlót vagy Kremmer Gyulát, a történelem tanszékre Hermann Gyulát kí-
vánták meghívni. A filozófia tanszékről Halasy-Nagy Józsefet igazolták, de nyugdíjazá-
sát politikai beállítottsága miatt közérdekűnek tartották.49

A szegedi kommunisták professzori kinevezésekre vonatkozó javaslata arra utal, hogy 
tájékozottak voltak mind az egyetemi-tudományos életben, mind az oktatók politikai 
nézeteit tekintve. A felterjesztett egyetemi tanárok többsége fiatal, illetve középkorú 
oktató volt. Többen eddigi pályájuk során is szakmai kiválóságok voltak, egy részük a 
későbbiek folyamán a magyar tudományos élet élvonalába került.

Az 1945 nyarán megjelent pályázati kiírásoknak megfelelően újabb egyetemi ta-
nári kinevezésekre került sor. 1945. november 11-én a Budapesti Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karán professzorok lettek: Lukács György az Esztétika és 
Kultúrfilozófia Tanszéken, Trócsányi Zoltán az Orosz Nyelv és Irodalom Tanszéken, 
Bonkoló Sándor az Ukrán Tanszéken, Bisztray Gyula a Magyar Irodalom Tanszéken, 
Turóczi-Trostler József az Összehasonlító Irodalomtörténeti Tanszéken, Zolnai Béla az 
Általános Irodalomtudományi Tanszéken, Bolgár Elek az Újkori Diplomáciatörténeti 
Tanszéken, Oroszlán Zoltán a Klasszika-Archeológia Tanszéken. A Debreceni 
Tudományegyetem Magyar Irodalom Tanszékére pedig Juhász Gézát nevezték ki. A 
Közgazdasági Kar Neveléstudományi Tanszékére pedig Várkonyi Hildebrand kapott 
katedrát.50 A professzorok többsége magas szakmai-tudományos színvonalon állt és 
demokratikus meggyőződésű volt. Többen kommunisták voltak, néhányan politikailag 
konzervatív talajon álltak, ám ezek humanista nézeteket vallottak és antifasiszta múlttal 
rendelkeztek. Az autonómiát elfogadó koalíciós pártok az egyetemi tanári kinevezése-
ket néhány esetben megpróbálták közvetetten, „békés úton” befolyásolni. A Magyar 
Kommunista Párt kívánsága volt például, hogy Lukács György katedrához jusson. A 
Bölcsészettudományi Kar méltányolta a kommunista kezdeményezést, kérte a szünetelő 
esztétikai tanszék felállítását és annak vezetésével megbízta a nemzetközi hírű tudóst, 
Lukács Györgyöt. A Szociáldemokrata Párt Turóczi-Trostler József kinevezését támo-
gatta, a kar ezt is elfogadta és a szociáldemokraták jelöltjét kinevezte az összehasonlító 
irodalomtörténeti tanszékre. A baloldal több jelöltjének, köztük az elsődlegesen politikai 
múlttal és szerény tudományos teljesítményt produkáló Rudas Lászlónak a kinevezését 
ugyanakkor megakadályozták. 1945 októberében elvetették a marxista tanszék felállí-
tásának tervét és elutasították az Erdei Ferenc vezetésével létrehozandó szociográfiai 
tanszékre tett javaslatot is.51

Nyilvánosan csak Faragó László SZDP-képviselő foglalkozott a professzori kineve-
zésekkel a nemzetgyűlés 1945. december 5-i ülésén. Faragó László a párt egyetempo-
litikai felfogásától eltérő, a kisgazdapárti autonómiaértelmezéshez közelálló véleményt 
fogalmazott meg. Helytelenítette, hogy politikai szempontok is szerepet játszottak az 
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egyetemi tanári kinevezésekben. Szerinte az egyetemeket vissza kell adni a szakember-
képzésnek, a tudósképzésnek és az emberképzésnek.52 Professzori kinevezéséért egyedül 
Bisztray Gyulát, a VKM egyetemi ügyosztálya vezetőjét érte támadás a Szabadságban. 
A baloldali koalíciós lap azért támadta a szakmailag középszerű Bisztrayt, mert minisz-
tériumi ténykedését használta fel egyetemi katedra megszerzésére. Az újság a jövőre 
nézve javasolta, hogy az ügyosztály ugródeszka jellegén feltétlenül változtatni kell és 
élére olyan egyént állítsanak, aki nem pályázik egyetemi katedrára.53

A Vallás és Közoktatási Minisztérium 1946 januárjában javaslatot tett Kárpáti 
Aurélnak a Színművészeti Akadémia tanárává történő kinevezésére. 1946-ban a 
Színművészeti Akadémia tanárai lettek: Váradi Anikó, Márkus László és Rátkai 
Márton.54 Április 2-án pedig a Magyar Képzőművészeti Főiskolára kapott kinevezést Cs. 
Szabó László.55 A kinevezésekről megállapíthatjuk, hogy valamennyien szakmai kivá-
lóságok voltak. 1946 tavaszán egyetemi tanárokat, elsősorban az orvosi és állatorvosi, 
valamint agrártudományi karokra neveztek ki.56

Májusban viszont már több, a bölcsész-elithez tartozó egyetemi tanári kinevezés, illet-
ve magántanári habilitáció is történt. Május 7-én a Közgazdasági Kar Keleti Intézetének 
professzora lett Germanus Gyula, a szegedi bölcsészkaron magántanári képesítést szer-
zett Kassai Géza. A Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán pe-
dig Voit Pál, Vayer Lajos és Tolnai Gábor habilitált.57 Júniusban lett egyetemi magántanár 
a budapesti bölcsészkaron Báranszky Jób László és Beinstein Pál.58 Több műegyetemi 
és orvoskari professzor kinevezése mellett június 22-én egyetemi tanár lett a Debreceni 
Egyetem Bölcsészettudományi Karán Szabó Árpád.59 A habilitáltak, illetve az egyetemi 
tanároknak kinevezettek szinte valamennyien szakmai-tudományos kiválóságok voltak.

Az egyetemi tanári kinevezéseknek nem volt különösebb sajtóvisszhangja. Egyes 
lapok csupán a kinevezés tényét közölték. A Magyar Kommunista Párt professzori ki-
nevezésekkel kapcsolatos véleményének adott visszhangot Fogarasi Béla a Szabad Nép 
június 29-i számában. A szakmai-tudományos követelményeket hangsúlyozó kommu-
nista tudománypolitikus rendkívüli fontosságot tulajdonított a politikai szempontoknak 
is. Az volt a véleménye, hogy a tanszékeket magas tudományos színvonal esetén nem 
szabad leépíteni még akkor sem, ha egyelőre betöltetlenek. Azt is megfogalmazta, hogy 
a tanszékek fenntartása nem jelenti, hogy a kor követelményeinek meg nem felelő taná-
rokat meg kell tartani. Kijelentette, hogy el kell távolítani a tudomány és a demokrácia 
érdekeit veszélyeztető tanárokat és helyettük a progresszív tudósokat kell alkalmazni.

Az újonnan kinevezett professzorokkal szemben magas mércét állított, mert szerinte 
az új egyetemi tanároknak szakszerűség szempontjából magasan fölötte kell állniuk az 
eltávolított tanároknak. Fogarasi szerint a kinevezésekkel nem a tudomány leépítése, 
hanem az új szellemű tudomány kialakítása a cél.60 Az MKP álláspontja az egyetemek 
felfogásától akkor annyiban tért el, hogy a szakszerűség és tudományosság hangoztatása 
mellett fontosnak tartotta a baloldali politikai nézetek melletti elkötelezettséget is.

A munkáspártok egyetemi befolyásának növekedését jelzi, hogy az 1946 nyarán ki-
nevezett professzorok nagy része már baloldali szemléletű volt. A baloldal előretörésé-
re utal Fülep Lajos rehabilitálása is. A nemzetközi hírű művészettörténész a budapesti 
egyetem olasz tanszékének lett egyetemi tanára.61 A marxista társadalomtudomány ne-
ves művelője Szalai Sándor pedig a Bölcsészettudományi Kar szociológiai professzora 
lett.62 Kiváló szakember került a Római Magyar Intézet élére. Kardos Tibor egyben a 
római egyetem magyar tanszékének professzora is lett.63 Elsősorban az orvos és ter-
mészettudományok területén habilitáltak között 1946-ban már többen bölcsészkaron 
is magántanárok lettek. Faragó László, Sinkovits István, Czeglédi Károly, Trencsényi 
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Waldapfel Imre, Komlós Aladár.64 A magántanári fokozatot szerzett bölcsészek szakma-
ilag színvonalas oktatók voltak, nagy részük a későbbiek folyamán a tudományos élet 
élvonalába került.

A magántanári és professzori kinevezések területén bekövetkezett változás ellenére 
több szakmailag kiváló baloldali kutatóból nem lett egyetemi tanár. Az MKP lapja ezért 
követelte, hogy kapjon katedrát Erdei Ferenc és Fogarasi Béla.65 Az 1946–47-es tanév-
től az egyetemek vezetésében bekövetkezett változások a bölcsészeket nem érintették.

(Autonómia és szellemi szabadság) Az 1945-ös parlamenti választások után a politikai 
élet pártjainak véleménye a felsőoktatás és tudománypolitika két lényeges kérdésében a 
tudományos szabadság és az autonómia értelmezésében élesen polarizálódott. A gyenge 
egyetemi és akadémiai pozíciókkal rendelkező munkáspártok a politikai beavatkozás hí-
vei voltak. A baloldal térnyerését megakadályozni szándékozó Független Kisgazdapárt 
ugyanakkor az autonómia védelmezőjévé vált. Az FKGP úgy ítélte meg, hogy az igazo-
lások után az egyetemek demokratizálódtak, ezért további beavatkozásra nincs szükség. 
Hasonló véleményt vallott az egyetemi tanárok többsége is. Azoknak az oktatóknak egy 
része, akik a háború után egyetértettek az antifasiszta és demokratikus célkitűzésekkel, 
a további tisztogatásokat már helytelenítették és nem támogatták a népi demokratikus 
„fejlődést”.

1946 januárjától a Független Kisgazdapárt „politikától mentes” egyetemi és tudo-
mánypolitikai koncepciót fogalmazott meg. Az új kisgazdapárti egyetempolitika első 
lépéseként a Pázmány Péter Tudományegyetem Orvostudományi Karán 1946. január 
13-án megalakult az FKGP orvoscsoportja. A párt a csoport elsődleges célját abban 
jelölte meg, hogy felülemelkedjen minden politikai tevékenységen, minden körülmé-
nyek között biztosítsa az egyetem ősi autonómiáját és teljes politikai függetlenségét.66 A 
kisgazdapárti kezdeményezés azért is újszerű volt, mert az alakuló ülésen Varga Béla a 
centrum vezető politikusa kijelentette, hogy az orvosi kart a többi kar is követni fogja. 
Az FKGP megítélése szerint a tudomány terén nagy szükség van a szabadságra. Varga 
Béla beszédében ezért kinyilvánította, hogy a tudományt függetleníteni kell minden 
pártpolitikai szemponttól. Az FKGP tudománypolitikai és káderpolitikai alapelveit úgy 
fogalmazta meg, hogy az egyes pozíciók betöltésekor nem a pártérdekeket kell szem 
előtt tartani, hanem a szakértelmet.67

A Kisgazdapárt ezután felvállalja a bölcsészek védelmét. A politika és a tudomány 
különválasztásának törekvése nyilvánult meg a budapesti városházán abban a vitában, 
amely indexre tette Balla Antal két tudományos munkáját, Sík Sándor verseit, Hoch 
János és Pethő Sándor könyveit. A vitában résztvevő, amúgy a baloldalhoz közel álló 
Bognár József szerint egyoldalú politikai szempontok alapján bírálták el a kérdést. Ezért 
követelte, hogy a polgármester szerezzen érvényt a szellemi szabadságnak.68 A szakma-
ilag kiváló szerzők védelmével a kisgazdák fontos elvi álláspontot is kinyilvánítottak.

A baloldalnak viszont az volt az álláspontja, hogy az autonómia Magyarországon ki-
alakult gyakorlata politikán kívüliséget biztosított az egyetemeknek, ami akadályozza a 
felsőoktatás és a tudomány átalakítását a népi demokratikus fejlődés követelményeinek 
megfelelően. A tervezett változtatás elmaradásában nem kis szerepet játszottak az egye-
temi rendszer hagyományos struktúrájához ragaszkodó oktatói csoportok. E csoportok 
befolyása az intézmények életére nagyobb volt, mint az átalakítást kezdeményezőké.

A baloldal autonómiával kapcsolatos álláspontja elsődlegesen politikai szempontú 
volt. A Magyar Kommunista Párt elsősorban politikai okokból indított támadást az auto-
nómia ellen. A Szabad Nép június 20-i száma szerint az autonómia teszi lehetővé, hogy 
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az egyetemen háborítatlanul tanítanak az elmúlt 25 esztendő politikai szereplői, volt 
miniszterek. A műszakiak elleni támadás mellett a lap példaként említi, hogy a filozófiát 
az a Kornis Gyula tanítja, aki Gömbös alatt parlamenti elnök volt. A kommunista újság 
szerint az egyetemi tanárok a jelen sivárságának tudatát szeretnék állandósítani, s arra 
a megállapításra jut, hogy a hatalmi állások az egyetemen nagyrészt a reakció kezében 
vannak.69 A június 29-i Szabad Népben Fogarasi Béla oktatáspolitikus megfogalmazta, 
hogy a demokrácia nem térhet ki az elől, hogy kiterjessze befolyását az egyetemekre is.70 
Ennek feltétele pedig az autonómia szűkítése. Az MKP elméleti folyóirata, a Társadalmi 
Szemle júniusi száma sürgette az autonómia korlátozását és a kulturális kormányzat ha-
táskörének növelését.71

1946. július 24-i parlamenti felszólalásában Gyenes Antal kommunista képviselő az 
egyetemi autonómiát „a leplébe burkolódzó reakcióval azonosította”. Emiatt nem felel 
meg több tanszék a modern követelményeknek. Különösen a társadalomtudományi 
és jogi vonatkozású intézetek nem alkalmasak feladatuk betöltésére.72 Az autonómia 
korlátozása a párt számára nagyon fontos egyetempolitikai célkitűzés volt, mert az 
Értelmiségi Bizottság szeptember 2-i jelentése a kommunista egyetemi befolyását gyen-
gének tartotta.73 Ezért ítélhette úgy meg, hogy fennmaradása esetén az MKP egyetemi 
pozícióit nem tudja javítani.

A Szociáldemokrata Párt az egyetemeken szintén a kultúrkormányzat beavatkozását 
sürgette. Bóka László szociáldemokrata irodalomtörténész egy március eleji megnyi-
latkozásában kifejtette, hogy az egyetemek oktató személyzete nem demokrata, hanem 
idegen test, ezért eltávolításuk a közoktatási kormányzat elsőrendű feladata.74 Az SZDP 
egyetemi befolyása az MKP-hez hasonlóan kicsi volt, amin csak úgy tudott változtatni, 
ha a konzervatív tanárokat kiszorítják és helyükre fiatal, az SZDP-hez tartozó oktatókat 
állítanak. A Szociáldemokrata Párt sajtója sem kifogásolta, ha az egyetemekről politi-
kai okokból eltávolítanak oktatókat.75 Sőt maga is radikális beavatkozást sürgetett. A 
Népszava augusztus 27-i száma egyértelműen elítélően nyilatkozott az egyetemekről. 
Megítélése szerint a magyar középosztálynak az egyetem volt a fellegvára, innen került 
ki az ellenforradalom legbiztosabb és legszilárdabb lakájrétege. A szociáldemokrata 
újság a demokrácia hibájának tartotta, hogy nem nyúlt bele megfelelően az egyetemi 
ügyek rendezésébe.76

A munkáspártok gyenge egyetemi pozícióik miatt kevésbé voltak képesek érdekeik 
érvényesítésére, ezért voltak az autonómia megszüntetésének szószólói. A centralizált 
felsőoktatás esetén már meg valósulhat az egyetem és a politika szoros kapcsolata, és 
akkor a felsőoktatás kérdéseinek jelentős része már nem az egyetemen dől el.
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