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 1900 –1901-es keresztmozgalom
 Pikler Gyula és tanítványai – polgári radikalizmus 

(Huszadik Század szerepe – 1906-tól a radikálisok 
kezébe)

 Galilei Kör 1908–1919
 Országos Radikális Párt 1914-es programja: az 

oktatásügy államosítása, a felsőoktatásban a teljes 
tanszabadság, a nők egyenjogúsítása – 1918: „az egész 
oktatásügy egységes és korszerű reformját”



 helyzet: két tudományegyetem helyett négy + 
egyetemisták számának gyors emelkedése (1880: 6514; 
1900: 10 567; 1913: 14 575) a világháború alatt 
megtorpan (1917: 7183) + nők aránya jelentősen 
növekszik (1913: 475; 1917: 1189)

 1918. okt. 13.: egyetemavató ünnepség Debrecenben IV. 
Károly részvételével: ez az utolsó nyilvános 
közszereplése – komoly visszhang – október 17.: Tisza 
szavai a háború elvesztésről

 spanyolnátha-járvány



 október 24.: megalakul a Nemzeti Tanács  a 
budapesti tudományegyetem jogi szakvéleményére 
alapozva az ügyek vitelét, de a törvényalkotást is az 
általa létrehozott kormány hatáskörébe helyezi

 október 25.: Diáktanács alakulása
 október 28.: Lánchídi csata (jórészt egyetemi hallgatók 

a tömegben)
 október 31-re virradó éjjel: egyetemisták is szép 

számmal az Astoria előtt
 a két forradalom Budapest központúsága



 kormányt, s felajánlja a szaktudását – más intézmények és 
egyetemi szervezetek is

 (h. l.): Egyetemi tanárok (Pesti Napló, 1918. november 5.) „A 
mi professzoraink […] javarészt mégse tudósok. Inkább 
csak bizonyos pártpolitikai szervezet [Nemzeti Munkapárt] 
tagjai. […] A tudósok munkája az új korszak cselekvő 
tényezőinek csakis úgy válhatik hasznára, ha az egyetemi 
tanács kissé kiszellőzteti fülledt szobáját.”

 Bartha Albert honvédelmi miniszter kísérlete egyetemi 
zászlóaljak szervezésére (pacifista közhangulattal 
szemben)

 Károlyi-pártiak, a szocialisták és a radikálisok és Vázsonyi 
demokratái közötti ellentétek



 1918. december: magyar egyetemi tanárok + Debreceni 
Egyetem szózata a külföldi egyetemekhez Magyarország 
területi integritásának érdekében + Rugonfalvi Kiss 
István a debreceni Egyetemi Tanács nevében szerkeszt 
hasonló emlékiratot + MTA szózata + a budapesti orvos-
és bölcsészkar + pozsonyi tudományegyetem + 
nagyváradi jogakadémia + dec. közepe: Egyetemi és 
Főiskolai Ifjúság Magyarország Területi Épségét Védő 
Liga alakulása – Népszava, december 5.: A területi 
integritás hazug jelszava (A Szociáldemokrata Párt 
álláspontjaként)

 1919 elejétől: a kolozsvári és a pozsonyi egyetem helyzete 
bizonytalanná válik



 kedvezmények a háborúból visszatért hallgatóknak
 1918. december 4-i minisztertanács: nők 

egyenjogúsítása
 Galilei Kör a forradalmi Magyarország „hivatalos” 

diákegyesülete lesz, 1919 januárjától a „Központi 
Egyetem” kupolatermében tarthatja aktuális gyűléseit

 Szocialista Diákok Szervezetének alakítása –
jobboldal: piros–fehér–zöld blokk (dec. eleje: Husz 
Richárd Debrecenben antiszemita beszédet mond a 
programját ismertető ülésen)

 1919. január eleje: ellenforradalmi szervezkedések 
(Ébredő Magyarokban fiatalok nagy szerepe)



 Lovászy Márton (dec. 22-ig), majd Juhász Nagy Sándor 
államtitkárként (1919. január 22-ig) és Kunfi Zsigmond 
január 22. (aztán közoktatásügyi népbiztos)

 vallásügy leválasztása a minisztériumról 1919. január 
22-án (Vass János tárcanélküli vallásügyi miniszter) –
Ignotus: Sürgős tennivaló (Világ, 1918. november 2.) (37–
38.): A VKM-ből ki kell szakítani az oktatási ügyeket. „S 
míg egyfelől a vallási és egyházi ügyek oda valók, ahová 
az egész belső igazgatás s egyéb testületi ügyek, vagyis a 
belügyminisztériumba; viszont a külön oktatási 
minisztériumnak ki kell terjednie az oktatáson fölül a 
tudomány s a művészetek minisztériumává.”



 hallgatói létszámbővülés, póttanfolyamok, három 
hónapos szemeszterek  oktatók túlterheltsége

 királyi jelző elhagyása, Ferenc József és IV. Károly 
arcképeinek eltávolítása a hivatalos helyiségekből

 1918. november, Lovászy Márton Somló Bódog 
kolozsvári tanár kinevezését szorgalmazza a jogi karra –
a kar tudomásul veszi, nov. 20.: méltányolják Lovászy 
leiratát, miszerint nem kívánja az ügy precedenssé 
válását, az egyetemi autonómiát meg kívánja óvni

 nem sokkal ezután Lovászy hét új tanszék szervezését 
várja el + a kar gyökeres átalakítását kéri – az utasítás 
végrehajtására egy hetet engedélyez  1919. január 15-i 
kari ülés ezt visszautasítja



 Kunfi megbízatása első napján: „a kar összetétele okán 
alkalmatlan a megváltozott követelmények követelte 
fejlődés befogadására, a forradalom szellemi 
vívmányainak intézményesítésére”, ezért a hét új 
tanszékre új tanárokat nevezett ki + a fakultás 
véleményét „ezúttal a forradalom szellemi 
vívmányainak biztosítására kellett mellőznöm” + a 
reformok után rövid időn belül egyetemi törvényt 
alkot

 1919. jan. 25-i kari ülése: ez törvénytelen (orvos- és 
bölcsészkar + Egyetemi Tanács támogatása) – a 
debreceni jogi kar is a budapesti mellé áll, de az 
egyetem nem



 január 29. Kunfi: „A Jog- és Államtudományi Kar társadalmi 
irányú mélyreható átalakítása forradalmi érdek, s kénytelen 
vagyok minden kísérletet, mely a reform késedelem nélküli 
és komoly megvalósítását elhárítani törekszik, 
ellenforradalmi ténynek minősíteni.” + „az egyetemi tanács 
nyíltan kibontotta az ellenforradalom zászlaját” + 48 órás 
határidő az új tanárok esküjének „kivételére”

 január 30. Jászi Oszkár: „esztétikai ügyetlenség az egyetemtől 
a szent autonómiát emlegetni és hermetice elzárkózni 
minden modern eszme elől. Nagytakarítást kell rendezni az 
összes karokon. […] s ha a nagytakarítást elvégezték, akkor 
aztán csakugyan kötelessége az új Magyarországnak a 
tudományegyetem autonómiáját a legmesszebbmenően 
megvédelmezni.”



 január 31. Károlyi Mihály az egyetemi tanács 
látogatásakor: „ma forradalmi időket élünk”, a 
forradalom pedig „rendszerváltozást jelent, amelynek 
az egész vonalon meg kell történnie, tehát a 
tudományban és az új eszmék terjesztésében is” + 
„gyorsan kell cselekednünk, gyorsan kell módot 
adnunk arra, hogy a legfelsőbb oktatásban és a 
tudomány terjesztésében is tért hódítson az új 
szellem”

 február 3.: a bölcsészkar is a jogi kar véleményéhez 
csatlakozik, az egyetemi tanács megtagadja az új 
professzorok beiktatását



 február 4.: Népszava: Letörni! Megrendszabályozni! 
Letartóztatni!: „A forradalom kormányának nincsen joga 
ahhoz, hogy nyugodtan és galamblelkűen tűrje az 
ellenforradalom vakmerő szemérmetlenségét és 
engedelmességmegtagadását. A kormánynak 
haladéktalanul kormánybiztost kell ültetnie az egyetemi 
reakció nyakába A kormánynak késedelem nélkül le kell 
törnie az egyház reakcióját és helyre kell állítania a 
vallásoktatás kiküszöbölésével az iskolák 
gondolatszabadságát. […] A forradalmi kormánynak most 
már nyersen, erélyesen és forradalmian cselekednie kell: az 
ellenforradalmat és az ellenforradalmárokat le kell törni, 
meg kell rendszabályozni és le kell tartóztatni!”



 február 5.: az egyetem autonómiájának felfüggesztése, 
Jászi Oszkár kormánybiztosi kinevezése – „A 
kormánybiztos mintegy félóráig időzött az egyetemen 
és ezalatt áttanulmányozta az egyetem vezetésének 
főbb ügyeit.” (Népszava, február 6.)

 Jászi másnap: „[…] az orvosi és teológiai karral 
megállapodásra jutott és e karok autonóm működése 
továbbra is érintetlen marad. A jog- és 
államtudományi, valamint a bölcsészettudományi kar 
autonómiáját azonban […] fölfüggesztette.” (Népszava, 
1919. febr. 9.)



 február 6.: tanfolyam tanároknak a jogi karon: „a jogi 
fakultás újonnan kinevezett tanárai fogják tanítani azokat a 
tudományokat, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy az 
uj szellemnek megfelelő generáció nevelkedjék a 
középiskolába: igazi történelmet, politikát, 
gazdaságpolitikát, szociológiát, az új forradalmi jogot stb. 
Innen kerül ki majd az első gárda, amely nemcsak érzelmi 
alapon lesz híve a népköztársaságnak és az új szociális 
szellemnek, hanem teljes tudományos fölkészültséget fog 
nyerni ezen ideológiának további terjesztésére, a 
középiskolának modern szellemű reformjaira.”

 Király János dékán helyére Vámbéry Rusztem kirendelése, 
reformbizottság felállításával megbízása – gyökeres 
átalakítást, jog-, állam és társadalomtudományi karrá 
bővítést



 orvosi karra is sorra új professzorok 
 február 9. Tormay Cécile (Bujdosó könyv): „Miután az 

egyetem új kormánybiztosa, a szabadkőműves Jászi Oszkár 
elcsapta a dékánt, a rektorokat és az autonómiájától 
megfosztott egyetemre rákényszeríti saját faja szellemét, 
Kunfi ugyanezt teszi a közép és népiskolákban. A 
vallásoktatást eltörli, a hazaszeretetet száműzi az iskolákból, 
a nemzet himnuszát tilos tanítani. Történetünk iskolai 
könyveiből pedig a kommunista érzelmű Lukács György és 
Balázs Béla, a közoktatásügyi miniszter útmutatása mellett, 
kitörli mindazt, amire múltjában a magyar nemzet eddig 
büszke volt.”



 passzivitás (Mártonffy Marcell jogászprofesszor 
társelnöke lett a városi Nemzeti Tanácsnak, Zoványi
Jenő teológiai tanár 1919 februárjában sürgette a 
felsőoktatás demokratikus szellemben történő 
átalakítását + a teológiai kar Ferenczy Gyula professzor 
javaslatára üdvözlő táviratot küldött a 
Tanácsköztársaság vezetőinek, amelyben a »dolgok új 
rendjét« mint a »Názáreti által hirdetett, az emberiség 
által várt istenországát« jellemezte)

 Ferenczy Gyulát állásvesztésre ítélik, Zoványit
nyugdíjazzák, néhányan pénzbüntetést fizetnek + 
rosszallás és feddés



 Kiss Géza 1918/19-es rektor részt vesz Ferdinánd román 
király nagykárolyi fogadtatásán + 
magánbeszélgetésekben helytelennek tartja, hogy a 
kolozsvári egyetemi tanárok nem tették le a 
hűségesküt  1920. december 3-án (1920. január 15-i 
hatállyal) megfosztják tanári állásától (Kiss már 
korábban Romániába költözött, ahol szenátor és 
minisztériumi kisebbségügyi szakértő lett) + damnatio
memoriaeval (emlékének törlésével) büntetik



 Fogarasi Béla (Közoktatási Népbiztosság, főiskolai ügyek 
vezetője), 1959: „Az egyetemen tehát az ósdi, elavult 
szervezeti keretek annyira szemben álltak a mi korunkkal, 
hogy még a modern, kapitalista szellem szempontjából 
sem elégítették ki a tudomány iránt a kapitalizmus részéről 
felállított igényeket. […] A Tanácsköztársaság célkitűzése 
[…] elsősorban az volt, hogy igen rövid idő alatt, minél 
nagyobb mértékben behozzuk elmaradottságunkat, 
aktivizáljuk a tudomány elsajátítására a munkásosztályt és 
a már aktív szellemi munkára kész értelmiséget. […] a 
Tanácsköztársaságnak nézetem szerint eddig nem eléggé 
méltányolt érdeme az elméleti, népgazdasági, filozófiai 
megalapozásra való törekvése volt. […]



 […] a társadalomtudományok terén, ahol az egyetem és a 
tudományos élet a legelmaradottabb volt, a 
Tanácsköztársaság igénybe vette a Társadalomtudományi 
Társaságból, a Galilei-körből, a Huszadik Század gárdájából a 
Tanácsköztársasághoz csatlakozott erőket, akik vagy már 
marxista szellemben nevelkedtek, vagy pedig a 
leggyorsabban igyekeztek azt elsajátítani.”

 Tápay Szabó László: „Meg kell adni, hogy az állami 
adminisztráció újjászervezésében a tanácskormány páratlan 
ügyességet tanúsított: percek alatt elintézte azt, amire a 
polgári bürokráciának hónapok kellettek volna. A 
közoktatásügynek külső kereteit nem másították ugyan meg, 
de tudtak új szellemet vinni az iskolákba.”



 a budapesti egyetemre forradalmi politikai 
megbízottat (Dienes Pál), a karokra kinevezett 
dékánokat helyeznek + karközi direktórium

 autonómia (egyetemi és kari tanácsok) + érettségi 
vizsgáé + tanárképző intézet + Budapesten a 
katolikust, Debrecenben a protestáns hittudományi 
kar megszüntetése

 a tanári kar „megbízhatatlan" részének eltávolítása, 
helyettük „haladó gondolkodásúak” megbízása (Babits 
Mihály, Laczkó Géza, Varjas Sándor, Fülep Lajos, 
Czebe Gyula, Trostler József, Honti Rezső, Popovics 
Iván, Alexits György, Meiler Simon, Hevesi György, 
Mannheim Károly)



 Debrecen: 1919 áprilisában három professzor: 
Bernolák, Illyefalvi Vitéz Géza és Haendel Vilmos 
őrizetbe vétele (július közepén szabadulnak) 

 március végén eltörlik az összes jogi vizsgálatokat 
(előadások, alapvizsgálatok és szigorlatok; érv: „az új 
szociális társadalomban” felesleges a jogi képzés) + 
tanárvizsgálatoknál a pedagógiai vizsgát + 
hittudományi kart bezárják (Fáber Oszkár „a 
közoktatásügyi népbiztosság vallásügyi liquidáló
teljhatalmú megbízottja”)

 április: rendelet az egyetem ideiglenes szervezetéről és 
ügyviteléről – rektor, dékánok, tanszéki 
segédszemélyzet kinevezése a népbiztos feladata



 kísérlet a tudós- és a szakemberképzés kettéválasztására 
(bölcsészkari tanárképzésből kiemelt tanárképző főiskola 
terve) + oktatói kar új struktúrája: egy. tan.; egy. adjunktus-
prof.; egy. docens; egy előadó; egy. asszisztens; egy. 
gyakornok (klinikai vagy intézeti orvos)

 tandíj megszüntetése + Egyetemi Könyvtár: a lezárt 
könyvkereskedésekből kiegészítheti állományát

 egyetemi hallgatók szervezeteinek feloszlatása + 
diákotthonok elvétele 

 egységszervezet: Kommunista Ifjúmunkások Szövetsége 
(gyári, középiskolai és egyetemi ifjúság; Ifjú Proletár c. lap) 

 Marx–Engels munkásegyetem (májustól az egyetemen, 
társadalom- és természettudományi fakultás) + Marx–Engels 
Tudományos Kutatóintézet (Bolgár Elek) alapítása



 Kunfi Zsigmond a Magyarországi Szocialista Párt 1919. 
június 12-i kongresszusán: „A szellemi élet, kultúra, 
tudomány, irodalom és művészet terén az erőszak 
alkalmazásának helye egyáltalán nem vagy csak a 
legkisebb mértékben és végső szükség esetén lehet. 
Szerintem a tudományos, irodalmi és művészeti élet a 
szabadságnak egy bizonyos légköre nélkül ki nem 
fejlődhetik: a proletariátus diktatúrájának ebben a tíz 
hetében minden szellemi és tudományos élet abszolút 
pangása észlelhető, […] valóságos szellemi bénaság ül 
minden szellemi munkán és ez olyan dolog, amelyet 
nincsen okunk fönntartani.” (szavait Lukács György és 
Rákosi Mátyás utasítja vissza)



 Angyal Dávid: „[…] letört a tanácsköztársaság és 
kezdődött a visszatérés a keresztény magyarság 
hagyományaihoz. Az átmenet nem volt könnyű. Az 
egyetemen megkezdődött a zsidóüldözés. A 
proletárdiktatúrát Magyarországon általánosan 
zsidóuralomnak nevezték, mert valóban feltűnően sok 
zsidó tolongott a kommunista hivatalokban. Ez nagy 
visszahatást keltett.”
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