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Garai Imre

Eötvös József és a magyar középiskolai tanári  
szakma kialakulása.   

A Báró Eötvös József Collegium létrejöttének  
előzményei

1895. május 23-án a kultuszminisztériumban Wlassics Gyula miniszter el-
nökletével értekezletet tartottak egy új tanárképző internátus létrehozásáról. 
A résztvevők közül elsőként Beöthy Zsolt, a budapesti egyetem tanárképző 
intézetének igazgatója szólalt fel, aki javasolta, hogy az intézet az első Vallás- 
és Közoktatásügyi miniszter1 előtt tisztelegve a Báró Eötvös József Collegium 
nevet vegye fel.2

A névadó, Báró Eötvös József munkássága kiemelkedően fontos szerepet 
játszott a magyar polgári közoktatás megteremtésében, így a kísérleti jelleggel 
létrehozott tanárképző internátus névválasztása szimbolikus, hiszen az intézet 
nem csupán lezárta a magyar középiskolai tanári professzió századokon átívelő 
intézményesülését, hanem egyúttal a szekuláris tanárképzés fellegvárává is 
vált.3 Tanulmányomban a 19. század közepétől, Eötvös József kultuszminiszteri 

1 A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumra a továbbiakban a VKM rövidítést használom.
2 28.258/1895. 1895. május 23-án tartott értekezlet jegyzőkönyve a felállítandó tanárképző 

internátussal kapcsolatosan. Budapest, 1895, május 23. MDKL 88. doboz. 185/1. dosszié. 
Az értekezleten Wlassics és Beöthy mellett Klamarik János, Leövy Sándor, Heinrich Gusztáv, 
Erődi Béla, Margalits Ede, Fináczy Ernő, Kármán Mór és Csengeri János vettek részt. Vö. Tóth 
G.: Az Eötvös József Collegium előtörténete. In: Kósa L. (szerk.): Szabadon szolgál a szellem. 
Tanulmányok és dokumentumok a száz esztendeje alapított Eötvös József Collegium történetéből 
1895–1995. Gift Kft., Budapest, 1995, 13–30.

3 Mann M.: Kultúrpolitikusok a dualizmus korában. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 
Budapest, 1993, 81–82.; Németh A.: A modern középiskolai tanári és tanítási szakmai tudás-
tartalmak kibontakozásának történeti folyamatai. Pedagógusképzés 5, 2007/1–2., 5–27. 18–19.; 
Garai I.: A magyar középiskolai tanári szakma kialakulása. Az Eötvös Collegium helye a magyar 
tanárképzésben a századfordulón. In: Horváth L. – Laczkó K. – Tóth K. (szerk.): Lustrum. 
Ménesi út 11–13. Solemnia aedificii a.D. MCMXI inaugurati. Typotex Kiadó–Eötvös Collegium, 
Budapest, 2011, 176–202. 200–201.
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tevékenységétől vizsgálom a magyar felsőoktatást, s benne a középiskolai ta-
nári professzió fejlődését egészen az Eötvös Collegium létrehozásáig, különös 
tekintettel arra, hogy elképzelései a tanárképzésről hogyan érvényesültek vagy 
módosultak hivatali utódainak tevékenysége alatt.

Eötvös József tevékenységének vizsgálata előtt azonban szükséges felvázolni, 
hogy mely szellemi hatások nyomai mutathatóak ki elképzeléseiben, törvény-
javaslataiban. Fiatal korában anyja, Lilien Anna bárónő német humanizmus 
iránti szimpátiája, illetve nevelője, Pruzsinkszy József, akit a Martinovics-féle 
jakobinus mozgalomban való részvételéért előbb halálra ítéltek, majd néhány 
évi börtönfogság után szabadon bocsátottak, voltak rá hatással. Az ifjú Eötvös 
tehát olyan szellemi környezetben nevelkedett, amely egyszerre tartotta fon-
tosnak a magyarság szolgálatát, illetve a feudális társadalmi és politikai keretek 
átalakítását.4 Az 1830 júliusának utolsó napjaiban lejátszódott francia forra-
dalom eseményeit érdeklődéssel követte, Lajos Fülöp polgárkirályságának 
kialakulását nagy szimpátiával üdvözölte.5 1836–1837-es külföldi útja során 
azonban a francia politikai és társadalmi valóssággal szembesülve véleménye 
megváltozott, noha több neves francia közéleti személyiséggel ekkor alakí-
totta ki személyes kapcsolatát.6 Az 1832-es Reform Bill elfogadását követően 
átalakult angol alkotmányos monarchia viszont kedvező benyomást gyakorolt 
rá, noha a gyors iparosodás káros társadalmi következményeivel nem tudott 
közösséget vállalni. 

A magyar politikában a centralisták vezetőjeként 1844 augusztusától 
a Pesti Hirlap hasábjain fejthette ki nézeteit a reformok szükséges irányáról.7 
Törekvéseik közös jellemzője volt az egyén szabadságának és a közösségek auto-
nómiájának a garantálása, illetve az állam mértéktartó szabályozó szerepválla-
lása a reformfolyamatok területén. Eötvös személy szerint különösen fontosnak 
tartotta az autonóm felekezetiség megteremtését, illetve a műveltséghez való 
hozzáférés minden polgár számára egyenlő mértékben történő biztosítását.8 
A polgári állam megteremtését egy népképviseleten alapuló, a parlamentnek 
felelős kormányzati rendszer létrehozásával képzelték el.9

4 Felkai L.: Eötvös József közoktatásügyi tevékenysége. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979, 
27–28.

5 Felkai i. m. 29.
6 Bődy P.: Eötvös József. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2004, 17.
7 Felkai i. m. 40.
8 Kelemen E.: Hagyomány és korszerűség. Oktatáspolitika a 19–20. századi Magyarországon. 

Oktatáskutató Intézet – Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2002, 87.
9 Felkai i. m. 40–41.
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Az 1848-as polgári átalakulásban a VKM vezetőjeként vett részt. A miniszté-
riumi struktúra kialakítása mellett jogalkotási területen két jelentős eredményt 
könyvelhetett el: az 1848: XIX.10 és XX.11 törvények elfogadását. A pesti egye-
temről szóló jogszabályban az intézetet a VKM alá rendelte, illetve garantálta 
a tanszabadság elvét mind a hallgatók tantárgy- és tanárválasztásának, mind 
pedig a tanári kinevezések területén: a törvény értelmében ugyanis nem csu-
pán rendes kinevezett egyetemi tanárok, hanem a minisztérium megbízásából 
„más jeles egyének” is kinevezést nyerhettek, egy később elfogadásra kerülő 
jogszabályban meghatározott feltételek mellett.12 A törvény egyértelműen fel-
vázolta egy felsőoktatási reform kontúrjait, amelynek keretében hazánkban is 
kialakulhatott volna egy a 19. század első évtizedében, a Stein–Hardenberg-féle 
államreform keretei között megvalósult humboldti kutatóegyetemi modellhez 
hasonló felsőoktatási intézet.13 Ezt a megállapítást erősítik A magyar egyetem 
alapszabályai címet viselő jogszabálytervezetében kidolgozott elképzelései, 
amelyekben leszögezte, hogy az egyetem állami intézet, így nem lehet sem 
a tanulmányok során sem a tanári kinevezések tekintetében valamely feleke-
zethez való tartozásból előnyöket származtatni. Előrevetítette továbbá a bölcsé-
szeti kar előkészítő funkciójának megszüntetését és önálló, a többi fakultással 
egyenrangú karrá való átszervezését, illetve egy emellett működő tanárképző 
intézet létrehozását.14 

Az 1848: XX. törvény teljes viszonosságot állapított meg minden törvényesen 
bevett vallásfelekezet között. Ez ugyan súlyosan érintette a római katolikus 
egyház pozícióit, de kivételezett helyzete nem minden tekintetben szűnt 
meg, hiszen a főrendi táblán a főpapság továbbra is helyet foglalt, illetve a ius 
supremae patronatus miatt az állam és az egyház nem vált el teljesen egymástól.15 
A prelátusok igyekeztek az állam szerepvállalásának szükségességét az oktatás 
valamennyi területén visszaszorítani, amelynek eredményeként sikeresen 
elodázták a népoktatási törvénytervezet vitáját, és kétségbe vonták az állami 
felügyelet jogosságát az ország egyetlen tudományegyetemén, mivel érvelésük 
szerint az eredetileg felekezeti jelleggel jött létre.16

10 1848: XIX. tc. A magyar egyetemről.
11 1848: XX. tc. A vallás dolgában.
12 1848: XIX. 2. §
13 Németh A.: A magyar pedagógia tudománytörténete. Nemzetközi tudományfejlődési és recepciós 

hatások, nemzeti sajátosságok. Gondolat Kiadó, Budapest, 2005, 182. 
14 Felkai i. m. 80–81.
15 Kelemen i. m. 88–89.
16 Felkai i. m. 79.
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Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharcot követően az új uralkodó, 
Ferenc József ideiglenesen felfüggesztette a magyar alkotmányosságot és rep-
resszív intézkedésekkel sújtotta a forradalomban szerepet játszó társadalmi 
csoportokat. A pesti tudományegyetemen ennek ellenére számos intézkedés 
történt, amelynek eredményeként elkezdett intézményesülni a magyar közép-
iskolai tanári professzió. A reform kezdeti lépéseként 1849 novemberében 
Magyarországra is kiterjesztették az Organisationsentwurf17 hatályát, így létrejött 
az egységes nyolcosztályos gimnázium, illetve a hatosztályos reáliskola, képzésü-
ket az érettségi vizsga zárt le. A két intézménytípus 1883-ig kizárólagosan eltérő 
pályákra nyújtott képesítést, azonban az érettségi előfeltételévé vált a felsőfokú 
tanulmányok megkezdése, amelynek eredményeként emelkedett a felsőoktatás 
tanulmányi színvonala.18 Ezt a folyamatot a bécsi VKM 1850. február 15-i ren-
delete is erősítette, amelynek értelmében a pesti egyetem a birodalmi fővárosban 
székelő kultusztárca irányítása alá került. Noha ez az intézeti autonómia fel-
függesztését jelentette, mégis érdemi változásokat indított el a magyar egyetem 
szervezetében, hiszen így érvényesültek Leo Thun-Hohenstein miniszter in-
tézkedései.19 A protestáns eredetű, porosz neohumanista reformok jegyében, 
amelyekkel szemben a korábbi évtizedekben a dinasztia merev ellenállást ta-
núsított, az 1850/1851. tanévtől a bölcsészkar a többi fakultással egyenrangúvá 
vált, képzési ideje pedig három évre emelkedett. A hallgatók érdeklődésüknek 
megfelelően hallgathatták a tantárgyakat, a tanárok pedig magas presztízsű 
állami hivatalnokokká váltak.20 A professzió fejlődése szempontjából fontos lé-
pésként értékelendő a tanárképesítő vizsga 1856-os bevezetése, amelyet 1862-ig 
csak a Lajtán túl lehetett abszolválni, azonban erre igen kevesen vállalkoztak 
a politikai helyzet miatt. Az Októberi Diplomát követő politikai enyhülés lég-
körében 1862-ben Pesten is létrejött külön a gimnáziumi, illetve a reáliskolai 
tanárképesítő vizsgabizottság, amelyek 1875-ben egyesültek, illetve az egyetem 
visszakapta autonómiáját, a tanítás nyelve pedig ismét a magyar lett.21 

17 A rendelet teljes címe: Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in 
Österreich. 

18 Németh A.: A magyar neveléstudomány fejlődéstörténete. Nemzetközi tudományfejlődési és 
recepciós hatások, egyetemi tudománnyá válás, középiskolai tanárképzés. Osiris Kiadó, Budapest, 
2002, 182.

19 Antall J. – Ladányi A.: A magyarországi felsőoktatás az abszolutizmus és a dualizmus korában. 
Felsőoktatási Szemle 17, 1968/9., 536–546. 537.

20 Németh: A magyar neveléstudomány i. m. 184–187.
21 Németh: A magyar pedagógia i. m. 188.; Felkai L.: A tanárképzés történeti áttekintése a szá-

zadfordulóig. Pedagógiai Szemle 11, 1961/5., 431–444. 434.
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  Eötvös József és veje, Trefort Ágoston 1848. szeptember 29-én hagyták 
el az országot Franz Lamberg, Magyarország kinevezett teljhatalmú katonai 
főparancsnokának egy nappal korábbi meggyilkolása miatt.22 Előbb Bécsbe 
távoztak, majd az 1848. október 6-i forradalom kirobbanása miatt Münchenbe 
telepedtek le, ahonnan csak 1850 novemberének végén tértek vissza ismét 
Magyarországra.23 Eötvös emigrációjában írta meg A XIX. század uralkodó 
eszméinek hatása az államra című művét, melyben az 1848-as forradalmat 
követően átalakult politikai nézeteit foglalta össze.24 

Ezen a helyen csupán az egyházakra és a művelődésre vonatkozó nézeteit 
ismertetem röviden, mivel ezek később fontos szerepet játszottak 1867 utáni 
miniszteri tevékenységében.25 Eötvös megállapította, hogy kora ugyan a nö-
vekvő vallásosság időszaka, de a római katolikus egyház a nagy francia forra-
dalom és Napóleon óta az állam védelmét élvezte. Ezt nem tartotta célravezető 
politikának, hiszen a védelemre szoruló egyház nem lehet az állam biztos 
támasza, ezért szükségesnek tartotta az egyház szabadságának garantálását, 
ami alatt leginkább teljes szétválasztásukat értette.26 A műveltség megszerzésére 
a szabadságjogok gyakorlásának szükséges előfeltételeként tekintett, amelyet 
a helyi közösségek, önkormányzatok erőtlensége esetén az államnak kell ga-
rantálnia.27 A polgárok műveltségének biztosításában az állam és a községek, 
önkormányzatok szerepéről vallott felfogása közel áll Guizot és Tocqueville 
nézeteihez, akik a napóleoni túlzottan centralizált állammal szembeni ellen-
súlyt az egyéni és az önkormányzati szabadságokban vélték megtalálni.28 

Mivel Eötvös a kiegyezés elfogadására a társadalmi és politikai reformok 
kiindulópontjaként tekintett, ezért 1867 után a minisztériumi struktúra új-
bóli létrehozása mellett első feladatai közé tartozott, hogy az 1848: XX. tör-
vénynek érvényt szerezzen és megreformálja a római katolikus egyház belső 

22 A távozásra már korábban készült, hiszen vejével együtt családjukat Bécsbe küldték, illetve 
szeptember első felében külföldi utazáshoz szükséges útlevelet igényelt Pulszky Ferenctől, 
a király személye körüli miniszter államtitkárától. Gángó G.: Eötvös József az emigrációban. 
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1999, 18–20.

23 Gángó Eötvös József az emigrációban i. m. 30.
24 Gángó G.: Eötvös József uralkodó eszméi. Kontextus és kritika. Argumentum Kiadó – Bibó 

István Szellemi Műhely, Budapest, 2006, 23.; Bődy i. m. 52. 
25 Felkai i. m. 114.
26 Gángó Eötvös József uralkodó eszméi i. m. 143.; Kelemen i. m. 87–88.
27 Gángó Eötvös József uralkodó eszméi i. m. 157–158.; Felkai i. m. 117.
28 Felkai i. m. 121–122.
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szervezetét.29 Az egyházi autonómia megteremtését a szakirodalom által mél-
tán legnagyobb kultúrpolitikai teljesítményének tartott népiskolai törvény 
elfogadásánál is fontosabbnak tartotta. Ettől várta az egyház tekintélyének 
helyreállítását, illetve a politikai jellegű támadások megszűnését az oktatásügy 
polgári átalakítási kísérletével szemben. Elképzelései azonban nem találkoztak 
a klérus álláspontjával, így 1869-re ettől a tervétől el kellett állnia.30 

Az 1868: XXXVIII. törvény31 elfogadását követő két év jogszabály előké-
szítési munkálatait követően nyújtott be törvénytervezetet a középiskolákról, 
a pesti egyetem szervezetének átalakításáról, a kolozsvári tudományegyetem 
felállításáról, illetve a Műegyetem átszervezéséről.32 Ez önmagában bizonyítja, 
hogy átfogó elképzelésekkel rendelkezett a köz- és felsőoktatás komplex át-
szervezéséről. Javaslataiban tetten érhető a francia oktatási rendszer bizonyos 
elemeinek átvétele. Franciaországban 1808-ra jutottak nyugvópontra az isko-
laszerkezeti átalakítások a forradalmakat követően: a középiskolai végzettség 
voltaképpen egyetemi fokozatnak felelt meg, az előkészítő tagozatokon nyúj-
tott filozófiai és matematikai képzés már lényegében az egyetemi tananyagot 
ismertette, az egyetemi alapvizsgákra készítettek fel. Ezt a szerkezetet a ké-
sőbbi politikai átalakulások okozta reformok sem módosították.33 Eötvös 
középiskolai törvényjavaslatában a felsőoktatás és a középfokú oktatás közötti 
„szakadék” csökkentésére hivatkozva egy kilencosztályos középfokú oktatási 
intézet létrehozására tett javaslatot, amelynek felső három osztálya trifurkáló 
jelleggel a bölcseleti, jogi, illetve természettudományos egyetemi tanulmá-
nyokat készítette volna elő líceumokban.34 A francia rendszerrel szembetűnő 
hasonlóságot mutató törvénytervezetét, akárcsak a felsőoktatással kapcsolatos 
jogszabályokat, 1871. február 2-án bekövetkező halála miatt érdemben nem 
tárgyalta a parlament.35

A tanárképzés ügyében nem született minisztersége alatt törvénytervezet, 
de 1870. május 3-án miniszteri rendelettel hozta létre és szabályozta a pesti 
egyetem bölcsészkarától függetlenül működő tanárképző intézetet.36 Eötvös 

29 Mann i. m. 14–16.; Kelemen i. m. 90.
30 Kelemen i. m. 91–92.
31 1868: XXXVIII. tc. A népiskolai közoktatás tárgyában.
32 Bődy i. m.  128. 
33 Karády V.: A francia egyetem Napóleontól Vichyig. Felsőoktatási Kutatóintézet – Új Mandátum, 

Budapest, 2005, 21.
34 Kelemen i. m. 100.; Felkai Eötvös i. m. 220–221.
35 Bődy i. m. 128.
36 Felkai i. m. 228–229.
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haláláig csak négy szakosztály kezdte meg működését,37 az intézet 1872-re 
nyerte el végleges struktúráját, a pedagógiai szakosztály megalakításával és 
a gyakorlógimnázium létrejöttével. Mindkét intézet Kármán Mór szándékai-
nak megfelelően kezdte meg működését, aki a lipcsei tanárképzőben szerzett 
tapasztalatai nyomán alakította ki a munkarendet és a szervezeti struktúrát.38 
Az intézet tagságára pályázóknak felvételi vizsgát kellett tenniük, és igen szi-
gorú követelményeknek kellett megfelelniük: az egyetemi tanulmányok mellett 
heti tizenöt órát kellett hallgatniuk, illetve részt kellett venniük a szakosztályok 
gyakorlatain is, emellett minden félévben több latin nyelvű értekezést kellett 
írniuk, amelyeket latinul kellett megvédeniük. Az első években csupán harminc 
tagja volt a tanárképzőnek, akik évi négyszáz forint ösztöndíjban részesültek, 
ugyanakkor legfeljebb két évig tarthatták meg tagságukat.39 Az intézetben a né-
met szemináriumi módszert alkalmazták, amelyet kiegészítettek a pedagógiai 
gyakorlatok, különálló jellege, magas képzési követelményei hasonlóságot 
mutatnak a francia tanárképzési rendszerrel, amelyben meghatározó szerepet 
játszott az 1794. október 30-án alapított École Normale Supérieure.40 Az École 
tagjai az 1808. március 17-i császári rendeletet követően lényegében privilegi-
zált helyzetbe kerültek, ugyanis a rendelettel bevezetett tanári versenyvizsga 
(agrégation) résztvevői nagyobb részt közülük kerülhetett ki.41 Kivételezett 
helyzetük az 1850-es Falloux-féle köztársasági törvényt követően sem változott 
jelentősen, amely véget vetett a Francia Egyetem intézményi egyeduralmának, 
mivel az ismételten létrejövő egyházi felsőoktatási intézetek nem versenyez-
hettek az École exkluzív körülményeivel, illetve a párizsi tudományos infra-
struktúra nyújtotta előnyökkel.42 A pesti tanárképző intézet tagjai számára 
természetesen nem álltak rendelkezésre olyan intézményes garanciák az el-
helyezkedésre, mint az École tagjainak esetében, de állami intézet tagjai ként 

37 A szakosztályok a következők voltak: klasszika-filológia, történelem-földrajz, mennyiségtan, 
természettan, természetrajz. Németh A.: A pedagógusszerep történeti változásai. In: Németh 
A. – Pukánszky B. (szerk.): A pedagógia problématörténete. Gondolat Kiadó, Budapest, 2004, 
457–504. 487–488.

38 Németh A.: A magyar középiskolai tanárképzés és szakmai professzió kialakulása a 18–20. 
században. Educatio 18, 2009/3., 279–290. 287.; Felkai L.: Pauler Tivadar, a közoktatásügyi 
miniszter. Pedagógiai Szemle 37, 1987/1., 50–58. 56. 

39 Keller M.: A tanárok helye. A középiskolai tanárság professzionalizációja a 19. század második 
felében, magyar-porosz összehasonlításban. L’Harmattan – 1956-os Intézet, Budapest, 2010, 
151–152.

40 Németh A magyar pedagógia i. m. 210–211.
41 Karády i. m. 50–51.
42 Karády i. m. 108–109.
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a tanárképesítő vizsgán elért megfelelő eredményekkel, jó eséllyel pályázhattak 
a folyamatosan bővülő állami középiskolai intézményrendszerben.

Az 1871. utáni VKM-et irányító miniszterek közül Wlassics Gyulával bezáró-
lag valamennyien az eötvösi polgári oktatási rendszer kialakításához illeszkedő 
oktatáspolitikai irányvonal követői maradtak.43 Noha a tanárképzés területén 
is megfigyelhető ez a törekvés, mégis a tanárképzési intézményrendszer sze-
replői között legalább két dimenzió mentén törésvonalak mutatkoztak. Az első 
és legfontosabb vitakérdés a hatáskörre vezethető vissza: mely intézmény 
kizárólagos feladata a tanárképzés, az egyetemé, vagy az 1870-ben létrejött 
tanárképző intézeté? A nézeteltérés második dimenziója pedig világnézeti 
természetű: az állam mellett milyen szerep jut az iskolarendszer tradicionális 
szereplőinek, az egyházi felekezeteknek?44

Ezek a törésvonalak az 1870-es, 1880-as években egyre nyilvánvalóbbá vál-
tak, hiszen több alkalommal történt kísérlet arra, hogy a tudományos kép-
zés, illetve a tanárképzés igényeit összehangolják. Ezért Trefort Ágoston már 
1875-ben felvetette egy az École Normale Supérieure mintájára létrehozandó 
tanárképző internátus alapítását, amely megoldhatná a jelöltek eredménye-
sebb felkészülését a tanári pályára. A felvetés Eötvös Lorándtól származott, aki 
1874-es franciaországi tartózkodása alkalmával ismerkedett meg az intézettel.45 
A kezdeményezés azonban forráshiány miatt nem valósult meg. Eötvös 1878-
ban azt is javasolta, hogy a tanárképzés egységesítése érdekében a miniszter 
szüntesse meg a tanárképző intézet önállóságát, és olvassza be az egyetem 
bölcsészeti karába, hiszen így garantálható lett volna a magas színvonalú egy-
séges tanárképzés. Az internátus tervéhez hasonlóan, egyelőre ez az elképzelés 
sem valósulhatott meg.46

Az 1883: XXX. törvény47 megszületése jelentős állomás a középiskolai ta-
nári szakma kialakulásában, hiszen egységesítette a középfokú oktatási szfé-
ra egészét, bevezette az állami felügyeletet a felekezeti intézetekben, illetve 

43 Kelemen i. m. 100.
44 Ilyen természetű aspektusa is volt a Kármán Mór és a neveléstan első professzora, Lubrich 

Ágost között kibontakozó vitának, amellett, hogy előbbi a tanárképző intézetben, utóbbi pedig 
természetesen az egyetemen képzelte el a tanárképzést. Németh: A magyar pedagógia i. m. 
208.

45 Tóth i. m. 16. Eötvös a Báró Eötvös József Collegium létrehozása körüli tárgyalásokon nyíltan 
utalt erre az elképzelésére. Erről lásd: Eötvös Loránd levele Wlassics Gyula VKM miniszterhez 
a Báró Eötvös József Collegium szervezeti szabályzatára vonatkozó véleményezése ügyében. 
Budapest, 1895. júliusa. MDKL 88. doboz. 185/1. dosszié.

46 Németh A magyar pedagógia i. m. 213.
47 1883: XXX. tc. A középiskolákról és azok tanárainak képesítéséről.
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egy ségesítette a tanári képesítés megszerzésének feltételeit.48 Képesítést ezt 
követően csak az nyerhetett, aki igazolni tudta, hogy az érettségi vizsgát kö-
vetően legalább négy évig hallgatta a tudományegyetem bölcsészeti karán 
saját szaktárgyát, egy évig pedagógiai gyakorlaton vett részt, illetve sikerrel 
teljesítette a tanárképesítő vizsga követelményeit.49 A törvény következtében 
nyilvánvalóan csökkent a tanárképző intézet súlya a tanárképzés intézmény-
rendszerében, hiszen tagsága egyébként sem volt kötelező, illetve a jogszabály 
csupán az egyetemi tanulmányokat írta elő. Ezt a folyamatot erősítette az egye-
temi tanárképző szemináriumok megjelenése 1887-től,50 amelynek eredmé-
nyeként kettős intézményrendszer alakult ki a tanárképzésben.51

Az 1890-es évekre tovább bővültek a tanárképzéssel kapcsolatos problémák. 
Az 1883: XXX. törvénycikk következtében a tanári képesítés kvalifikációs szintje 
megemelkedett, illetve az 1890: XXX. törvény,52 értelmében a megszűnő kötelező 
görög nyelvi képzést pótló párhuzamos osztályok számának emelkedése53 újabb 
tanerők szolgálatba állítását kívánta.54 A tanárhiányt fokozta az évtized végére 
várható nyugdíjazási hullám és a középiskolák expanziója. A századfordulóra 
ugyanis dinamikusan kezdett bővülni a középiskolai intézményhálózat, ráadásul 
az 1883: XXX. törvénycikk előírásainak megfelelően a „csonka” algimnáziu-
mokat igyekezett minden fenntartó nyolcosztályos főgimnáziummá bővíteni. 
Emellett az 1860-as években kinevezett tanárok épp az 1890-as évtized végére 
töltötték ki harmincéves szolgálati jogviszonyukat, így kérvényezhették nyuga-
lomba vonulásukat. Az 1894: XXVII. törvénnyel55 létesített országos nyug díjalap 
pedig lehetőséget adott a felekezeti és a községi középiskola tanárainak a nyug-

48 Felkai L.: Trefort Ágoston miniszteri évei. Pedagógiai Szemle 38, 1988/7–8., 674–686. 679.
49 1883: XXX. 61. §; Németh A magyar középiskolai i. m. 287.
50 1887-ben jöttek létre a történeti, klasszika-filológiai és a modern filológiai szemináriumok. 

1891-ben alakult meg a földrajzi, három évvel később a geofizikai és 1895-ben a matematika 
szeminárium létrehozása. Tóth i. m. 17. 

51 Németh A modern i. m. 18.; Garai i. m. 197–198.
52 1890: XXX. tc. A középiskolákról és azok tanárainak képesítéséről szóló 1883:XXX. törvénycikk 

módosítása tárgyában.
53 Ennek mértékére jellemző, hogy a VKM Egyetemi és főiskolai ügyosztályának kimutatása szerint 

1885 és 1899 között a párhuzamos osztályok száma 53-ról 137-re nőtt. 25874/1898. A VKM 
V. ügyosztályának véleményezése az Eötvös Collegium tervszerű fejlesztéséről. Budapest, 1898. 
május 18. MDKL 88. doboz. 185/4. dosszié.

54 Vö. Keller i. m. 190.
55 1894: XXVII. tc. Azon nyilvános tanintézeti igazgatók, tanárok, tanítók, igazgatónők és tanító-

nők nyugdíjazásáról és hozzátartozóik ellátásáról, kikről állami vagy más hasonló természetű 
közrendelkezéssel gondoskodva nincs.
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díjazására is.56 Így súlyos, a közoktatási rendszer működőképességét akadályozó 
tanárhiány kialakulásának veszélye merült fel.

E problémák orvoslását, a tudósképzés és a tanári szakképzés összehangolását, 
illetve a tanárhiány mérséklését egy az École Normale Supérieure mintájára ala-
pított internátus létrehozásától remélte az oktatáspolitikai elit. A francia minta 
átvételére nem csupán az École eredményessége késztethette a kultusztárcát,57 
hanem a szekuláris tanárképzés megteremtésének igénye is. A francia elitképző 
ugyanis megalapítása óta lényegében a francia állam számára képzett magasan 
kvalifikált középiskolai tanárokat. Ezt a funkcióját a politikai rendszerváltások 
által megváltozott oktatáspolitikai környezet sem módosította érdemben. A Báró 
Eötvös József Collegium létrehozására pedig éppen egy szekularizációs törvény-
kezési időszakban került sor, amelyben érdemi lépések történtek az állam és az 
egyházak szétválasztására,58 illetve a polgári jogegyenlőség kiterjesztésére vala-
mennyi társadalmi csoport részére.59 A Collegium tagjainak identitását fennállása 
során mindvégig meghatározta, hogy a magyar állam neveltjei voltak.60

Az intézet létrehozásának pénzügyi alapjait Eötvös Loránd rövid kultuszmi-
nisztersége alatt teremtették meg.61 Hivatali utóda felkarolta elképzeléseit és már 
1895 első felében elindította az alapítás előkészületeit. Így Eötvös 1895. szeptem-
ber 17-én azt jelenthette Wlassics Gyula számára, hogy a Collegium 1895. szep-
tember 21-én hivatalosan is megnyitotta kapuit első növendékei számára.62 

56 A VKM részben emiatt fogja Eötvös Loránd 1898. április 22-én kelt tervét, az akkor már működő 
Báró Eötvös József Collegium kibővítésével kapcsolatosan támogatni. 25874/1898. A VKM V. 
ügyosztályának véleményezése az Eötvös Collegium tervszerű fejlesztéséről. Budapest, 1898. 
május 18. MDKL 88. doboz. 185/4. dosszié. Lásd továbbá: Tóth i. m. 20.

57 Karády i. m. 183–184.
58 1894: XXXI. tc. A házassági jogról. 1894: XXXII. tc. A gyermekek vallásáról. 1894: XXXIII. tc. 

Az állami anyakönyvekről.
59 Ebbe a folyamatba illeszthető az 1895: XLII. tc. elfogadása is, amely az 1867:XVII. törvénnyel 

együtt keretbe foglalta és lezárta a hazai zsidóság polgári emancipációjának jogi folyamatát. 
Gyurgyák J.: A zsidókérdés Magyarországon. Politikai eszmetörténet. Osiris Kiadó, Budapest, 
2001, 74–75.

60 A Collegium vezetése is hasonlóan érvelt, ha sikeresen végzett tagjait a kultusztárca figyelmébe 
ajánlotta: „A kimutatottak nagy része a jelen tanévben hirdetett pályázatokon részt vettek, s ké-
rem Nagyméltóságodat, kegyeskedjék őket, mint az állam neveltjeit kegyes figyelmére méltatni.” 
76/1905. Bartoniek Géza jelentése a végzett tagokról a VKM miniszternek. Budapest, 1905. 
június 25. MDKL 51. doboz 97/1. dosszié.

61 Felkai L.: Két miniszteri portré. Csáky Albin gróf és Eötvös Loránd báró. Új Pedagógiai Szemle 
41, 1991/7–8., 134–146. 145.; Tóth i. m. 20–21.

62 9/1895. Eötvös Loránd curátor felterjesztése a VKM miniszterhez. Budapest, 1895. szeptember 
17. MDKL 88. doboz. 185/1. dosszié. 
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Az intézet formális vezetését curátori63 minőségben Wlassics Eötvösre bízta, 
a Collegium mindennapi ügyvitelének irányítása, illetve a szervezeti és pedagó-
giai elvek megteremtésének feladata igazgatóként Bartoniek Gézát illette meg.

Eötvös Loránd a curátori tiszt mellett a tanárképző intézet igazgatójává is 
vált, ahol egy tantervi reformot követően 1899-ben kezdeményezte a budapesti 
egyetem bölcsészkarához való csatlakozást. Így a tanárképzés új struktúrája jött 
létre a századfordulóra a fővárosban: a bölcsészkari tanulmányok mellett a tanári 
képesítés megszerzéséhez kötelezővé vált az immár az egyetem keretei között mű-
ködő tanárképző tagsága is.64 A kettős intézményrendszer tehát megszűnt, a német 
modellt követő képzési struktúrát a francia mintára alapított Collegium zárta le, 
amely egyúttal megteremtette a szekuláris tudós középiskolai tanár típusát is. 

A Budapesten létrejött tanárképzési struktúra mintaadó modellként szolgált 
a jogalkotó számára az 1924: XXVII. törvény65 kidolgozásakor. Ez kimutatható 
a törvény által országosan kiterjesztett tanárképzési rendszerből, amely a böl-
csészkarok mellett létesítendő tanárképző intézetekben, illetve az ezek mellett 
létrehozandó internátusokban zajlott.66 Az internátusok tekintetében mind a mi-
niszteri indoklásból,67 mind a debreceni egyetem bölcsészkara mellett alapított 
tanárképző internátus szervezési munkálataiból kitűnik,68 hogy az ekkor már 
közel három évtizede sikeresen működő Báró Eötvös József Collegium szolgált 
mintaként. Így az intézet jelentős mértékben hozzájárult a magyar középiskolai 
tanári professzió intézményesülésének lezárásához, amely egészen a 260/1949 
(I. 12.)69 minisztertanácsi rendeletig meghatározta a tanárképzés arculatát.

63 A curátor összekötő személy volt a napi ügyeket vivő igazgató és a kultuszminiszter között. 
Fegyelmi ügyekben a végső döntés joga megillette, továbbá a Collegium működésének korai 
időszakában, 1919-ig valamennyi, az intézetet érintő miniszteri felterjesztés, vagy leirat sze-
mélyén keresztül jutott el az igazgatóságig.

64 Németh A modern i. m. 19.; Garai i. m. 201–202.
65 1924: XXVIII. tc. A középiskolai tanárok képzéséről és képesítéséről.
66 1924: XXVII. tc. 1.§, 9.§
67 Az 1924: XXVII. törvény miniszteri indoklása. In: Mészáros I. – Németh A. – Pukánszky B. 

(szerk.): Neveléstörténeti szöveggyűjtemény. Osiris Kiadó, Budapest, 2003, 479.
68 Dóczi Imre, a tiszántúli református egyház középiskoláinak felügyelője Bartoniek Gézától 

(akivel egyébként régebbről ismerték egymást, így szívélyes viszonyban voltak) kért segítsé-
get a debreceni tanárképző internátus megszervezéséhez. Dóczi Imre levele Bartoniek Géza 
igazgatóhoz az Eötvös Collegium és a tanárképző kapcsolatára vonatkozóan. Debrecen, 1925. 
augusztus 24. MDKL 50. doboz 95/1. dosszié.

69 260/1949 (I. 12.) Minisztertanácsi rendelet az egyetemi bölcsészettudományi képzés újjászervezése 
tárgyában.
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