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I. A doktori disszertáció tárgyának bemutatása, a témaválasztás indoklása1 

 

 Az Eötvös József Collegium neve a hazai értelmiség egy részének körében ismerősen 

hangzik, hiszen egykori tagjai közül számos tudományterületen kerültek ki neves tudósok, 

kiváló tanáregyéniségek. Történetéről, a hazai felsőoktatásban játszott szerepéről azonban 

csak keveset lehet tudni, mivel egy kísérletet leszámítva,2 átfogó munka nem született ebben a 

kérdésben. Doktori dolgozatomban az intézet neveltjeként e hiátus pótlására vállalkozom. 

 A magyar középiskolai tanári professzió fejlődésének kérdésével az elmúlt évtizedben 

számos munka foglalkozott (Németh, 2002; Németh, 2004; Ladányi, 2008; Keller, 2010), a 

szerzők mindegyike megemlítette ugyan az intézetet, de nem tisztázta a professzió 

fejlődésében játszott szerepét. Meggyőződésem, hogy az Eötvös Collegium kialakulásának és 

működési elveinek bemutatása révén ez a kérdés is új kontextusba helyezhető. A tanári 

szakma intézményesülése, ugyanis épp az internátus létrehozásának időszakában jutott 

nyugvópontra: 1899-re alakult ki a tanárképzés új struktúrája a budapesti egyetem bölcsészeti 

karába beolvadó tanárképző intézet és az Eötvös Collegium létrehozásával. Az egyetemi 

tanárképző szemináriumok és a tanárképző intézeti tagság mellett a szerencsés kiválasztottak 

a Collegiumban nyerhettek saját szakterületükön magasabb kvalifikációt. Noha az új 

internátus független intézetként működött, képzési rendszere mégis inkább kiegészítette az 

egyetemi stúdiumokat. Az 1924: XXVII. tc. 1–9. § lényegében ezt a rendszert terjesztette ki 

az ország többi tudományegyetemére is, tehát az 1899-ben kialakult struktúra 1949-ig 

alapvetően meghatározta a középiskolai tanárképzést (Garai, 2011. 199–202.).  

 Tanulmányomban bemutatom a Collegium történetét feltáró kutatás módszereit a főbb 

forráscsoportokkal együtt, a disszertáció szerkezeti felépítését, illetve néhány kutatási 

eredményt is az olvasó rendelkezésére bocsátok. Reményeim szerint doktori dolgozatommal 

nem csupán hazai neveléstörténetünk e hiányzó területét pótlom, de a magyar tanárképzés 

fejlődésének történetét is kiegészíthetem „a magyar École Normale Supérieure” 

bemutatásával. Mindezt olyan módon teszem, hogy a Collegium mai diákságában, az 

intézmény múltjával kapcsolatban felmerülő főbb kérdéseket (főiskolai jellege, 1919-es, 

1950-es megszüntetése) is tisztázom a források segítségével.  

                                                 
1 Dolgozatom megjelent: Garai Imre (2013): Az Eötvös Collegium, mint a tanári elitképzés műhelye (egy 
doktori kutatás folyamata). In: Gabriella Baska, Judit Hegedűs and Attila Nóbik (szerk.): A neveléstörténet 
változó arcai. A múlt értékei, a jelen kihívásai és a jövő. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 41–51. 
2 Kosáry Domokos vállalkozott rá, hogy a Collegium első generációinak történetét összefoglalóan megírja. 
Munkája számos tekintetben segítette a kutatás befejezését és dolgozatom elkészítését (Kosáry, 1989. 9–40.). 
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II. A kutatás módszerei, főbb forráscsoportok, a dolgozat szerkezete 

  

 A Collegium történetét részben Kosáry Domokos javaslatának megfelelően, részben a 

köztörténet és az intézmény belső történetének főbb csomópontjait egybefűzve hét 

alkorszakra osztottam.3 A korszakhatárok kijelölését részben a collegista generációk váltása, 

részben az intézmény képzési rendszerében tetten érhető paradigmaváltások adták, de 

természetesen szerepet játszottak benne a politikai változások is, amelyek alól a Collegium 

nem vonhatta ki magát.  

 Ezek az alkorszakok a dolgozatban egy-egy fejezetet adnak, valamennyi belső 

szerkezete egységesen épül fel öt vizsgálati dimenzió mentén. Az első dimenziót a felvett és 

az intézetből elutasított hallgatók leíró statisztikai elemzése adja. A vizsgált időtartam alatt 

összesen 1204 hallgató vált a Collegium tagjává,4 míg 1692 hallgató jelentkezését 

elutasították. Utóbbi csoport tagjai közül 368 főnek csak a neve ismert, semmilyen egyéb adat 

nem áll rendelkezésre személyükkel kapcsolatban, így az elemzésbe a fennmaradó 1324 főt 

vontam be, akiknek személyi anyagai hozzáférhetőek.5 Kende Gábor és Kovács I. Gábor 

tanulmányaihoz (Kende és Kovács, 2011a. 75–97.; Kende és Kovács, 99–199.) hasonlóan 

dolgozatomban feltárom mindkét csoport születési helyének területi (régiós, megyei illetve 

településtípusonkénti bontásban), felekezeti megoszlását, középiskoláik típusait, hallgatni 

kívánt szakterületeiket, a törvényes gyám foglalkozásán keresztül társadalmi státuszukat a 

felvétel, illetve az elutasítás pillanatában, továbbá tanulmányi sikertelenségük, illetve felvételi 

pályázatuk elutasításának indokait. A társadalmi státusz megállapításához a Nagy Péter Tibor 

által digitalizált 1930. évi népszámlálási kérdőív foglalkozási és vállalkozási statisztika fő és 

alkategóriáit használtam fel (Nagy, 2010). A kérdőív kiválasztását két tényező indokolja: 

kategóriarendszere kifinomultabb, mint a 19. századi, vagy 20. század eleji kérdőíveké, illetve 

1930 nagyjából egyenlő távolságra fekszik az intézet alapításának és megszüntetésének 

időpontjától is, így a collegisták, illetve az elutasítottak személyi adatainak felvétele ebben a 

rendszerben jól összehasonlíthatóvá teszi a 19. század végi, illetve 20. század közepi 

társadalmi változásokat is. A társadalmi változások, nagyobb korszakokban való vizsgálata 

(dualizmus, a két világháború közötti, 1945-1950 időszakok) igen nehézkessé tenné 

kimutatni, hogy a piaci szerkezet módosulására (1924: XI.; 1934: XI.; 1948: XXXIII. tc.), 

                                                 
3 Ezek a következők: 1895–1910, 1911–1918, 1919–1927, 1928–1935, 1936–1944, 1945–1948, 1948–1950. 
4 Személyi anyagaik megtalálhatóak az MDKL 1. doboz 1. dosszié 1. csomó–23. doboz 25. dosszié 70. csomó 
jelzet alatt. 
5 Személyi anyagaik az MDKL 24. doboz 26. dosszié 1. csomó – 33. doboz 49. dosszié 58. csomó jelzet alatt 
találhatóak. 
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illetve a politikai és társadalmi változásokra hogyan reagáltak az intézmény vezetői. Ezekben 

a kisebb időszakokban, viszont a rekrutáció finom változásai jól nyomon követhetőek. Így 

meggyőződésem szerint szükséges a hét alkorszakra történő társadalmi vizsgálat használata. 

 A vizsgálat második és harmadik dimenzióját, amelyek egymással szorosan 

összefüggenek, valamennyi alfejezet esetében a Collegium vezetésének személyi összetétele, 

a curátorok, igazgatók,6 illetve a tanári kar tagjainak, illetve a képzési célok feltárása adja.7 

Ezzel összefüggésben vizsgálom, hogy a collegisták közül a seniori státusz elnyerésével mely 

növendékeket vonták be a tanári kar munkájába.8 A képzési paradigma 1927–1928-ban, 

illetve 1948 júniusában alakult át. Ezek feltárásában a Collegium tanári karának változásai 

mellett a tanári értekezletek jegyzőkönyvei,9 illetve a tanórákról készített tanári jelentések 

szolgáltatnak forrásokat.10   

 A negyedik dimenziót a Collegium a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériummal 

(továbbiakban VKM), mint felettes hatósággal, illetve a budapesti (1920-tól Pázmány Péter) 

tudományegyetem bölcsészettudományi karával, valamint a Tanárképző Intézettel való 

kapcsolatainak elemzése adja. Az intézet nem vonhatta ki magát a politikai változások alól, a 

közélet átrendeződése igen gyakran érintette a Collegium pozícióit is. Az egyetemmel, illetve 

a Tanárképzővel való kapcsolatai pedig arra világítanak rá, hogy a sajátos, a magyar 

felsőoktatásban egyedülálló intézmény autonómiáját a tanárképzés korábban létrejött 

szereplői hogyan próbálták meg rendre korlátozni, vagy megszüntetni. Ehhez forrásokat 

részben a Magyar Országos Levéltár K. 636, 11  K592,12 illetve XIX-I-1-h. szekcióinak  

                                                 
6 MDKL 38. doboz 63. dosszié–40. doboz 67. dosszié. Bartoniek Géza, Gombocz Zoltán, Szabó Miklós 
igazgatók személyi anyagai, levelezései. 
7 Az 1895–1950 közötti rendes, kinevezett tanárok személyi anyagai az MDKL 40. doboz 70/1–40. doboz 71/11. 
dosszié jelzetek alatt találhatóak. Az 1945 utáni tanárok anyagai pedig az MDKL 41. doboz 73/a. dosszié alatt 
található. 
8 A seniori helyek adományozására vonatkozó anyagok megtalálhatóak az MDKL 47. doboz 85. dosszié alatt. 
9 MDKL 54. doboz 102/a–d. dosszié. Az Eötvös Collegium tanári karának gyűléseiről készült jegyzőkönyvek, 
1897–1950. 
10 MDKL 52. doboz 101/a. dosszié – 54. doboz 101/10/b. Az Eötvös Collegium tanárainak jelentése a collegiumi 
órákról, 1895–1950. 
11 MOL K 636. 49. doboz, 25. tétel (1919)–1024. doboz, 44–1. tétel (1942–1944–1). Az Eötvös Collegium ügyei 
1919–1944 között.  
12 MOL K592. 143. csomó, 18. tétel (1920)–193. csomó, 13. tétel (1922). Az Eötvös Collegium ügyei 1920–
1922 között. Ebben az időszakban a Collegium az 1919-es megszüntetését követően a Középiskolai 
ügyosztályhoz tartozott. Csak 1923-at követően került ismét vissza a IV., Egyetemi és főiskolai ügyosztályhoz, 
ahol alapításától fogva foglalkoztak ügyeivel. 
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Eötvös Collegium fondjai,13 illetve az intézet saját levéltárában található források 

szolgálnak.14  

 A vizsgálat ötödik dimenzióját minden alkorszak esetében a Collegium belső életének 

változásai adják. Ezekben az alfejezetekben ismertetem a Collegium diákságának szokásait, 

illetve ezek változásait, a belső önkormányzati rendszert,15 az intézetben jelenlevő külföldi 

állampolgárságú hallgatókat, akik színesítették a képzési rendszert és a diákéletet,16 továbbá a 

belföldre és külföldre tett tanulmányi kirándulásokat, ösztöndíjakat, amelyek ugyancsak 

integráns részét képezték a Collegium tanulmányi rendszerének.17 A levéltári forrásokon kívül 

Paksa Rudolf érvelését elfogadva, az intézet egykori növendékeinek visszaemlékezéseinek 

olvasását követően magam is arra a következtetésre jutottam, hogy e munkák felhasználása 

nélkül nem lehet a Collegium történetét megírni (Vö. Paksa, 2004. 129.). Így a vizsgálatnak 

ehhez a szegmenséhez felhasznált szépirodalmi alkotásokat,18 memoárokat,19 ütköztetem a 

levéltári forrásokkal abban a reményben, hogy így a történeti valóságról teljesebb kép 

nyerhető, hiszen ezek a forrástípusok részben ellenőrzik, részben kiegészítik egymást. 

 A hét alfejezet, kiegészülve az intézmény előtörténetével (Garai, 2011. 176–202.) 

bemutatja a magyar középiskolai tanári professzió fejlődése mellett egy tanári elitképző 

internátus képzési céljait, tanári karának változásait, illetve a fordulatokban bővelkedő 19–20. 

századi magyar történelem viszonyai közötti működését. Megítélésem szerint ebben az 

elrendezésben az egyes alkorszakokról átfogóbb kép nyerhető, mintha ezeket a vizsgálat 

dimenziókat egy-egy nagy fejezetben ismertettem volna. Ez utóbbi megoldást egyébként az 

óriási mértékű forrásanyag, a Collegium belső történetének egymástól jól elkülöníthető 

alkorszakai és a visszaemlékezésekből kirajzolódó, ugyancsak elkülönülő időszakok sem 

tették volna célszerűvé. 

                                                 
13 MOL XIX-I-1-h. 112. doboz 90–3. tétel (1946–1947)– 1400–52/1950. (249. doboz). Az Eötvös Collegium 
ügyei 1946–1951 között. 
14 MDKL 50. doboz 96/1–6. dosszié. VKM miniszterhez felterjesztések és miniszteri rendeletek, 1895–1945. 
MDKL 50. doboz 96/a/1–8. VKM miniszterhez felterjesztések és miniszteri rendeletek, 1945–1950. 
15 MDKL 51. doboz 97/1–6. dosszié. A Collegium belső életére vonatkozó iratok, 1895–1949. 
MDKL 51. doboz 97/a. dosszié. A Collegium belső életére vonatkozó iratok, 1945–1950. 
16 MDKL 34. doboz 50. dosszié–35. doboz 52. dosszié Külföldi állampolgárságú vendéghallgatók a 
Collegiumban, 1895–1948. 
17 MDKL 36. doboz 55–56. dosszié. Belföldi és külföldi tanulmányutak, ösztöndíjak iratanyagai 1895–1948. 
18 A számos szépirodalmi alkotásra egy-két példa: Kuncz Aladár (1975): Fekete kolostor. (Feljegyzések a francia 
internáltságból.) Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest. Laczkó Géza (1938): Királyhágó. Regény. Grill Károly 
Könyvkiadó Vállalata, Budapest.; vagy Szabó Dezső (1965): Életeim. I–II. kötet. Szépirodalmi Könyvkiadó, 
Budapest. 
19 A számtalan visszaemlékezésre néhány példa: Bassola Zoltán (1998): Ki voltam… Egy kultuszminisztériumi 
államtitkár vallomásai. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest., Fodor András (1991): A 
kollégium. Napló, 1947–1950. Magvető Kiadó, Budapest., Kucsman Árpád (2006): Egy kémikus a régi Eötvös 
Collegiumban. ELTE Eötvös József Collegium – Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest. 
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III. A kutatás főbb eredményeinek összefoglaló ismertetése 

  

 A Collegium tagjait főként a középosztályhoz tartozó társadalmi csoportokból 

válogatta. Az őstermelés főkategóriájához tarozó gyámok rendszerint az 50 hol alatti 

földbirtokosok, illetve kisebb részben a kisbérlők, vagy napszámosok kategóriájából kerültek 

ki, de a főkategóriához sorolható gyámok igen alulreprezentáltak voltak nem csupán az 

egyetemi, de a két világháború közötti professzori kar hasonló arányaihoz képest. Arányuk az 

1936–1944 közötti időszakban emelkedett 12%-ra. Az ipar, bányászat, kohászat, közlekedés 

főkategóriájába tartozó collegisták ugyancsak igen alacsony számban képviseltették magukat 

az intézetben, 1936-ig arányuk rendre 6–7% között mozog, míg Szabó Miklós 

igazgatóságának időszakában számuk jelentősen megnőtt,16%-ra. Az 1945 utáni időszakban 

pedig a politikai változásoknak megfelelően a collegisták egyötödét, majd egyharmadát adták 

ki. Számuk emelkedésével összhangban csökkent a közszolgálat főkategóriájába tartozó 

gyámok aránya: a Collegium megalapításától fogva a közoktatásban, illetve a tudományos 

intézeteknél szolgálatot teljesítő társadalmi csoportokból válogatta tagjainak nagyobb részét. 

Ebben az 1936–1944 közötti időszakban némi visszaesés következett be, köszönhetően a 

középiskolai tanári szakma társadalmi presztízsének drasztikus meggyengülése miatt, de az 

1945–1948 közötti időszakban már ismét a felvetteknek valamivel több, mint a felét adták, 

majd az 1948 utáni időszakban csaknem két év leforgása alatt arányuk a harmadára csökkent. 

A véderő és az értelmiségi szabadpályákon tevékenykedő gyámok hagyományosan igen 

alacsony számban adták gyermekeiket a tanári pályákra, hiszen ezeknek a szakmáknak magas 

volt az önrekrutációja, így rendszerint a Collegiumban való jelenlétük is csekély volt. A 

járulékból élők és árvaházak által eltartottak, foglalkozás nélküliek főkategóriájába 

rendszerint a felvettek ötöde, illetve az I. világháborút követően harmaduk tartozott. Ez a 

nyitottság a társadalom alsóbb csoportjai felé azonban csak látszólagos, ugyanis ezeknek a 

jelentkezőknek túlnyomó többsége korábban középosztályi egzisztenciával bírt, de családi 

tragédiák, a világháborúk, vagy a gazdasági válság nyomán egzisztenciájuk megroppant. Ezek 

újrateremtését segítette elő a Collegiumba való a felvétellel, illetve a középiskolai tanárság 

(IX–VI. fizetési osztály), vagy az egyetemi tanárság (V. fizetési osztály) soraiba való 

emelkedéssel. 

 A fel nem vettek esetében is megfigyelhető, hogy az agrárnépességből felvételért 

folyamodók aránya minden alkorszakban igen csekély. Ezzel szemben az ipar, bányászat, 



7 

 

kohászat, közlekedés főkategóriájához tartozó pályázók szinte minden alkorszakban 

meghaladták a felvettekhez tartozó társaik számát 1945-ig. Főleg a kevéssé képzett ipari 

munkásság, illetve a kisiparosok gyermekei próbáltak meg az intézetbe kerülni, igen kevés 

eredménnyel. A közszolgálat főkategóriájában a közigazgatási tisztviselők mellett a tanítóság 

próbálta meg fiait a Collegiumba, mint mobilitási csatornába bejuttatni, azonban közülük is 

igen kevesen váltak az intézet tagjaivá. A járulékból élők, árvaházak által eltartottak, 

foglalkozás nélküliek főkategóriájához a sikertelenül folyamodók aránya különböző 

alkorszakokban egyötöd, illetve egyharmad között mozgott. Ezekben a csoportokban azonban 

jellemzően az alsóbb társadalmi csoporthoz tartozó egyének tartoztak, de társadalmi 

erőforrásuk rendszerint csak a középiskolai tanulmányok befejezéséhez, illetve az egyetemi 

tanulmányok elkezdéséhez volt elegendő. A jelentkezés pillanatában az is kérdésesnek 

bizonyult, hogy egyáltalán képesek lesznek-e az egyetemi tanulmányok sikeres befejezéséhez 

szükséges anyagi eszközöket előteremteni, a Collegium ingyenes tagságát az első évben 

ugyanis rendszerint a jelentkezők kevesebb, mint harmada kaphatta meg (1918 előtt a fél 

fizetős státusz 200 korona, a tejes fizető 400 korona volt, az 1930-as években ugyanezek a 

díjak 300 pengőt, illetve 600 pengőt tettek ki, igaz ekkor felemelték az ingyenes helyek 

számát az összes tagsági hely negyedére).20 

 A felvettek területi és felekezeti megoszlásáról elmondható, hogy az 1895–1918 

közötti időszakban a felvettek jelentős része került ki a felvidéki bányavárosok evangélikus 

iskolahálózatából. Az első világháború előtti területi kiegyenlítettség 1918 után megváltozott, 

a felvettek inkább az ország középső (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye és a fővárosból), 

illetve a Bécs–Budapest útvonal mentén létrejött gazdasági tengely mentén elhelyezkedő 

vármegyékből került ki. A Gombocz-érában a felvettek valamivel több mint 40%-a került ki 

ezekről a területekről, a II. világháborút követően pedig az elpusztult infrastruktúra és a 

gazdasági nehézségekből fakadóan lényegében minden harmadik collegista fővárosi 

illetőséggel bírt. Az 1895–1928 közötti időszakban az evangélikusok országos és egyetemi 

arányaikhoz képest is kétszeresen, illetve két és félszeresen voltak a Collegium tagjai között 

felülreprezentálva. A reformátusok csak az 1930-as évek első felében, az evangélikusok 

térvesztésével kerültek hasonló pozícióba, mint korábban lutheránus társaik, ez a folyamat az 

1890 utáni korcsoportban megfigyelhető lassú református középiskolai expanziónak 

köszönhető (Vö. Kende és Kovács, 2011. 92.). A római katolikusok valamennyi alkorszakban 

alulreprezentáltak voltak mind egyetemi, mind a két világháború közötti professzori kar 
                                                 
20   A collegiumi helyek felét a teljes fizetős helyek adták, a fennmaradó negyed részét pedig a félfizetős helyek. 
Az 1929. június 14-én tartott évzáró tanári értekezlet jegyzőkönyve. MDKL 54. doboz 102/b. dosszié. 
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hasonló adataihoz képest. A görög keleti felekezet tagjai 1918 után gyakorlatilag eltűntek a 

Collegiumból, a görög katolikusok pedig erőteljesen visszaszorultak. A kisebb felekezetek 

közül egy-egy alkorszakban megjelentek a baptisták és az unitáriusok is. Az izraelita 

felekezethez tartozó egyének a jelentkezők között összességében elérték társadalmi arányaikat 

1918-ig, de egyetemi és a bölcsészkari jelenlétükhöz képest az intézetben alul voltak 

reprezentálva. Az 1920: XXV. törvény elfogadását követően alig-alig akadt egy-egy az 

izraelita felekezethez tartozó tagja a Collegiumnak. 1938–1944 között pedig a zsidósággal 

szembeni további represszív intézkedések nyomán nem kerülhettek az internátusba. 1945 után 

azonban ismételten megjelentek a felvettek között, méghozzá társadalmi arányukat jelentősen 

meghaladva, a felvettek 5%-át adták (Vö. Karády, 2005. 203–204.). Az elutasítottak, mint 

kontrollcsoport lényegében minden alkorszakban megerősítették a fenti megállapításokat. 

 Az intézet eredetileg azzal a céllal jött létre, hogy kiválasztott tagjai számára az 

egyetemi tananyagot elmélyítse az egyéni vezetésen alapuló oktatási forma és a szemináriumi 

rendszer vegyes alkalmazásával. A kis létszámú csoportok és a Collegium folyamatosan 

bővülő könyvtára miatt azonban már a korai időszakban is az egyetem hallgatóihoz képest 

magasabb kvalifikációt szerezhettek az intézet végzett növendékei, amely elősegítette 

tudományos pályára való lépésüket. Mivel az első generáció tagjai közül számosan az 1920-as 

évek közepére egyetemi tanárokká váltak, s 1928-ra az intézmény vezetését is átvette ez a 

generáció, ezért ezt követően Teleki Pál curátor kezdeményezésére a képzési cél 

megváltozott: a Collegium kifejezetten a tudományos pályára készítette fel tagjait, ehhez 

átalakították a felvételi eljárást és a collegiumi tanulmányok minősítésének rendszerét is. 

1948-ban Lutter Tibor igazgató és követői az átalakuló politikai és társadalmi változásokkal 

összhangban a Collegiumot marxista tudósképzővé akarták átalakítani. Átalakítási kísérletük 

azonban a felsőoktatási politika rövid idő alatt történő drasztikus megváltozása miatt (1949–

1950-es kettős egyetemi reform) sikertelen maradt és az intézet 1950 augusztusában pro 

forma, 1951-ben pedig de jure is megszűnt. Ez a kortárs visszaemlékezőkben azt a benyomást 

keltette, hogy a kommunista frakció tagjai tudatosan törekedtek a Collegium megszüntetésére. 

A források ezeket a vélekedéseket cáfolják: 1949 májusa és októbere között Lutter több 

reformtervet dolgozott ki az intézmény megmentése érdekében, de elképzeléseit érdemben 

egyetlen felsőbb fórum sem mérlegelte. 

 A Collegium működésének első évtizedében, 1906-ig a VKM kísérleti intézményként 

tekintett az internátusra. Lukács György VKM miniszter az első tanárok végleges 

kinevezésével párhuzamosan rögzítette, hogy a Collegiumot tervszerűen fejleszteni kívánja. 

Ebbe az elképzelésbe illik a Ménesi úti palota felépítetése, illetve román, valamint bosnyák 



9 

 

egyetemi hallgatók delegálása az intézetbe, amellyel tudatosan magyarbarát értelmiség 

létrehozására törekedett a kultusztárca az első világháború előtt. A kapcsolatokban az 1918-as 

polgári demokratikus forradalmat, illetve a Tanácsköztársaság létrejöttét követően változás 

ment végbe. 1919. július 14-én a Collegiumot a Közoktatásügyi Népbiztosság beolvasztotta a 

Középiskolai Tanárképző Főiskolába.21 Az intézkedés keresztülvitelére, azonban nem volt 

mód, így a Collegium szervezete lényegében érintetlen maradt. 1919 áprilisában ráadásul 

elhunyt a Collegium ügyei fölött őrködő Eötvös Loránd is. Így politikai szempontból az 

intézet védtelen maradt, ennek, illetve Bartoniek Géza diplomáciai hibáinak köszönhetően 

1921 júliusában a VKM kényszernyugdíjazással el akarta távolítani az intézet éléről. De az 

időközben curátorrá kinevezett Teleki Pálnak sikerült menesztését felfüggesztenie, személye 

egyben garanciát jelentett az új hatalom politikai támogatására is. Telekinek sikerült elérnie, 

hogy a Collegium ügyei 1919 után ismét visszakerüljenek a VKM Középiskolai 

ügyosztályától az Egyetemi és főiskolai ügyosztályához, amely garanciát jelenthetett volna a 

főiskolai jelleg elismerésére. Ugyanakkor az 1924: XXVII. törvénnyel kapcsolatos jogvita 

nyomán a Tanárképző Intézetnek sikerült az internátus tanulmányi autonómiáját korlátoznia, 

illetve az 1925-ös illetményrendezést követően a Collegium igazgatóságának és tanári 

karának kedvezőtlen bérrendezése miatt az intézet főiskolai jellege lényegében megszűnt. Ezt 

követően egy hosszas küzdelem indult el az intézet részéről a főiskolai jelleg elismertetéséért, 

amelyet csak 1946. november 11-én Keresztury Dezső VKM miniszter (egyben a Collegium 

igazgatója is ebben az időszakban) közbenjárására adományozott Tildy Zoltán köztársasági 

elnök. A Collegium körül kibontakozó úgynevezett szakkollégiumi vita nyomán22 1947 

novemberére lényegében megszűnt a VKM támogatása az intézet körül. Keresztury Dezső 

1948. július 31-i távozását ez, illetve Révai József nyílt beavatkozása segítette elő, aki az 

1948. május 5-i diákelnök választást követően kirobbant belső konfliktusban állást foglalt a 

kommunista diákok oldalán (Ld. Fodor, 1991. 110–114.).  Bár Lutter Tibort a VKM 

támogatta, az új igazgatónak mégsem sikerült Keresztury távozásával a Collegiumot elhagyó 

tanárok egy részét pótolnia, ráadásul az átalakulás jegyében maga is számos tanárt elbocsátott, 

helyükre politikai szempontból megbízható kommunista párttagokat ültetett. Ez azt 

eredményezte, hogy a Keresztury-éra heti 82 órájából mindössze heti 35 maradt 1949 

novemberére.23 Tehát a Collegium képzési rendszere fokozatosan kiüresedett. 

 Az 1950-es második egyetemi reform nyomán a VKM erőltetett menetben kezdte el 

másolni a szovjet felsőoktatást (Ladányi, 1986. 26.). Az I. ötéves terv irányszámainak 

                                                 
21 159.085 VI/. 1. osztály. Lukács György népbiztos helyettes az Eötvös Collegium beolvasztása tárgyában. 
Budapest, 1919. július 14. MOL K 636. 49. doboz, 25. tétel (1919). 
22 Ismerteti: Paksa, 2004. 122–127.; a vitázó felek írásait szó szerint közli: Szász, 1985. 245–357. 
23 484/1949. Lutter Tibor jelentése az 1949/1950. tanév II. félévének tanrendjéről. Budapest, 1949. november 25. 
MOL XIX-I-1-h. 1515/1949–1950 (358. doboz). 



10 

 

alárendelt felsőoktatásban nem volt szükség kritikusan gondolkodó tudós tanárokra, ezért az 

intézményt átvette a Tanfolyamellátó Nemzeti Vállalat, amely egyszerű diákszállóként 

üzemeltette tovább az internátus épületét.24 
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