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Hitvallás az Eötvös Collegiumról
Előszó a Kősziklára épített ház című emlékkötethez

Az Eötvös Collegium/Kollégium a magyar felsőoktatás nemzedékeken és politi-
kai rendszereken átívelő, maradandó sikertörténete. Az 1895-ben  alapított intéz-
mény ma is áll, s ma is csak az lehet a feladata, ami egykoron volt: művelt, nemzeti 
elkötelezettségű és európai látókörű tanárokat és tudósokat nevelni. Az Eötvös 
Collegium több mint 120 éves történelme során olyan hírnevet szerzett magának, 
amelyet rossz természetű politikai kurzusok sem tudtak tönkretenni, mert az in-
tézmény teljesítménye és szellemi kisugárzó ereje többnyire  még őket is meghát-
rálásra kényszerítette. De nem mindig. Sokan írtak már az intézményről, és még 
sokan fognak. Többnyire azok, akik a falai között lettek  álmodozó fi atalokból ta-
nár urak vagy tanárnők. Soraikból inkább meghatódottság, mint a kritika érződik. 
Ezen aligha lehet csodálkozni, mert egész életükre  bennük maradt az intézmény 
szellemiségével való találkozás katarzisa. Ebben közös az alapító nemzedék (akik 
1895 és 1918 között voltak collegisták), a két világháború közötti második nem-
zedék, az 1945-ben indult és a Collegium feloszlatásával megbicsaklott harmadik 
nemzedék, az 1956-os újranyitással létrejött hosszú kifutású negyedik nemzedék 
− akik a pártállam ellenében védték értékeiket − és a rendszerváltozás utáni ötödik 
nemzedék, majd az elmúlt években talán már a világméretű paradigmaváltás ha-
tása alatt a hatodik nemzedék is sarjadzani kezdett. Közben gyökeresen átalakult a 
magyar társadalom, miként a magyar álladalom is. Mégis, a genius loci és a tudás 
tisztelete egyben tartja ezt a sokszínű szellemi világot, az Eötvös-collegisták/kol-
légisták közösségét: a mai Collegiumot, valamint a Baráti Kört és a Kuratóriumot. 
Ez a világ a valós életben nyilvánvalóan nem lehet teljes, mert az első és a második 
nemzedék tagjai már a temetőben nyugszanak, s a harmadik nemzedék sorai is 
igen megritkultak. De eszmeileg igen, mert az Eötvös Collegium/Kollégium szö-
vevénye nemzedékeken átívelő szellemi kapcsolat, amelyet tudásvágy és tisztelet, 
nemzetféltés és  európaiság tart össze, s tesz íratlan collegista/kollégista hitvallássá.

A „Kollégium szellemét” illetően érdemes idéznünk Keresztury Dezsőnek, a 
Collegium igazgatójának, 1946-ban papírra vetett sorait. „A Kollégium szelleme” – 
próbálom megfogalmazni, de kicsúszik kezeim közül. Azt hiszem, ez legfontosabb 
tulajdonsága, ez a hajlékonyság, dogma-nélküliség, sőt dogma-ellenesség. Semmit 
se higyj el, legfeljebb olyan tekintélynek, akinek tudása, ítélőereje s jelleme meggyő-
zött. Ne azt tartsd igaznak, amit sokan ismételnek, hanem azt, amit megvizsgáltál 
s lelkiismeretesen lemértél. Nem a nagy kép teszi a tudományt s nem a népszerű-
ség ad szellemi rangot. A dolgokban magukban rejlő igazságot fejtsd ki: ne akard 
rögeszméit ráerőltetni a valóságra; a tudomány háló, amellyel a világ roppant ten-
geréből csak néhány halat tudsz kifogni. Ismerd hát meg illúziók nélkül magadat, 
képességeid határát, eszközeid értékét, s mégis végezd munkádat jókedvűen, ott, 
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ahová állít a sors. Mindez kissé egy laikus szerzet erkölcstanára emlékeztet.” Tu-
dunk ehhez jóval egy félévszázad után hozzátenni? Leginkább azt, hogy ez a szel-
lemiség erősebb volt, mint a Collegium ledöntésére összefogott erők. Ez kényszerí-
tette ki az újraalapítást 1956-ban, s biztosította az intézmény önmagára ébredését, 
amely búvópatakként tört elő az 1960-70-80-as években. Mire a veszedelmes keleti 
szél kifulladt, a Kollégium szellemisége  is helyre állt a hallgatóknak, tanároknak, 
valamint az egymást követő igazgatóknak, Tóth Gábornak és Szijártó Istvánnak 
köszönhetően. A rendszerváltozás eljövetelekor már a magyar társadalom sem volt 
az, mint ami fél- vagy negyedévszázada. Az új nemzedékeknek már magától értető-
dő volt a szabadság, hála a Jóistennek, de vele együtt az individualizmus felsőbbsége 
is a kollektivizmus felett. Valóban: „Szabadon szolgál a szellem!”, de nem öncélúan, 
hanem a nemzetért, a kultúra és tudomány egyetemes értékeiért. Különösen fontos 
ezt hangsúlyozni most, amikor a nemzeti összetartozás veszedelmesen megbom-
lott, s amikor a gondolkodó értelmiség különleges, meghatározó és nemzetnevelő 
szerepét ismét divat lett kétségbe vonni.  

Köszönöm az egykori Történész Műhely és az ebből alakult, jelenleg is kiválóan 
működő Mika Sándor Egyesület tagjainak, hogy amikor collegistaként intézmé-
nyünk lépcsőit koptatták, nem csupán szellemiségével azonosultak, hanem a Col-
legium évfordulóin konferenciákat tartottak, szorgosan kutattak, s anyagaikból a 
most megjelenő kötetet összeállították. Három emberöltőnek és Szekfű Gyula-i 
értelemben legalább öt nemzedéknek állítanak emléket. A visszaemlékezések és 
a tanulmányok egyszerre szólnak az Eötvös József-i és Loránd-i eszmékkel való 
azonosulásról, és persze sok árulásról is. Érdekes azonban, hogy más-más ideo-
lógiák mellett elkötelezett kollégisták egyaránt válhattak híveivé és árulóivá   az 
alapító atyáknak. Ez is  jelzi, hogy az Eötvös Collegium jóval többről szól, mint 
jó vagy rossz kurzuspolitikáról. Az Eötvös Collegium a magyar nemzet szellemi 
esélyeiről, értékeiről és jövőféltéséről szól. A Ménesi/Nagyboldogasszony/majd újra 
Ménesi úti épület sohasem volt elefántcsonttorony, miként sokan állították róla. De 
nem volt átjáróház sem, mert a Collegiumnak mindig szigorú erkölcsi és szakmai 
szabályai voltak. Az Eötvös Collegium maga nem volt soha sem jobboldali, sem 
baloldali; nem volt soha sem konzervatív sem liberális. De  nemzete iránt – néhány 
sötét évet leszámítva – történelme egésze során elkötelezett volt . Egyes tagjai áll-
hattak és álltak is egy-egy politikai oldalra, de a kollégiumi élet, az egymás közötti 
nyílt és kendőzetlen vita megtanította őket − legalábbis többségüket − arra, hogy a 
barátság és a nemzet ügye több, mint a politikai lövészárokba vonulás. S talán arra  
is, hogy a magyar hagyományban a közmegegyezés fontos érték, még akkor is, ha 
ennek követőit többnyire sárral szokták több oldalról is megdobálni. 

Az Eötvös Collegium 1895-ben a nagy reményű erős magyar nemzet intézmé-
nyeként jött létre. Az ország lakóinak akart új műveltséget adni Fogarastól Kis-
martonig, Nagyszombattól Újvidékig és Fiumétól Munkácsig. Nem csak a magya-
rajkúaknak, hanem mindenkinek, aki velünk egy államközösségben élt. Ebben 
az  intézményben mindenki megtudhatta, milyen országban is él; megtanulhatta, 
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hogy a velünk élő népek kultúráját ismernünk és tisztelnünk kell, miként nekik is a 
miénket. De a Collegium már kezdetektől hirdetője volt a közép-európaiságnak is, 
s távol állt tőle egyes magyar körök ködös nagyhatalmi álma. Eötvös Loránd, ami-
kor hitet tett az intézmény mellett, már modern magyar társadalomban gondol-
kodott, egy újfajta nemzetépítő polgárosodásban, amelyben helye van a régi  ne-
messég legjobb hagyományainak, az emelkedő parasztságnak és iparos világnak, 
valamint minden felekezetnek egyaránt. A kollégiumi szobákban és társalgókban 
eltérő világok találkoztak, s ezzel mindenki gazdagabb lett, még akkor is, ha szá-
mos előítéletet még a közösségi lét sem tud megszüntetni, de mérsékelni igen.  

Az Eötvös Collegium, amikor létrejött, a nyugati nyitás intézménye volt. Első-
sorban a francia szellemiségé, de ez nem jelentette azt, hogy az intézmény ne azo-
nosult volna a német akadémiai élet értékeivel, vagy ne tudott volna az angolszász 
egyetemi és kulturális életről. Elmondhatjuk, hogy az alma mater a legnehezebb 
időkben is megőrizte a nyugatosságot, hirdette a nyelvtudás fontosságát és az aka-
démiai élet egyetemességét. De ez a nyugatosság sohasem jelentette bármilyen vi-
lágrész lenézését vagy lekezelését. A nyugatosság leginkább a módszert jelentette, 
s nem valamely dogmatikus ideológiát. Így lett az Eötvös Collegium nemcsak a 
hazai francia-, angol- és némettanulmányok szenthelye, hanem a keleti és balkáni 
tudományosságunké is, a ruszisztikát is beleértve.  

A kötet egyik kincse az az anyag, amely az MTA Könyvtárának Kézirattárából 
került elő. Annak  az emlékkötetnek a kézirata, amelyet Keresztury Dezső szer-
kesztett a Collegium megalapításának 50. évfordulójára készülődve, amelynek 
megülésére 1945-ben érthető okok miatt nem volt mód. A kötet bemutatását  1947. 
október 26-ára, a Ménesi úti épület felavatásának (1911) évfordulójára tervezték, az 
elképzelést azonban elsöpörték a magyar politikai szelek: az egyre erősödő szov-
jetizációs törekvések. A miniszter és collegiumigazgató Keresztury Dezső az intéz-
mény szellemiségét modellként kívánta volna felmutatni az akkori magyar köz-
életben. Miniszteri lemondását követően keserűen kellett tudomásul vennie, hogy 
a magyar kormányzás egyre inkább letért az eötvösi útról,  kommunista vezetéssel 
Moszkva felé fordult, s az a szellemiség, amelyet az Eötvös Collegium képviselt, el-
taposandó lett – az egyébként általa jó szemmel nézett népi kollégisták és a Ménesi 
útra befészkelődött kommunista sejt többségének ujjongása közepette. 1950-ben 
az intézményt feloszlatták: ide telepítették az MTA Irodalomtudományi Intézetét, 
amely a Collegium könyvtárát is megkapta (ez a helyzet azóta sem változott); a 
maradék szobákból pedig diákszálló lett. Ami történt, az a mélypontját jelenti a 
magyar politikai életnek, de a magyar kultúrának is. A gyászos megszüntetéshez 
vezető útról számos remek írás és dokumentum olvasható a kötetben. 

E sorok írója a hosszú negyedik nemzedék derékhadához tartozik. Részese volt 
sok társával együtt annak a küzdelemnek, amely alma materünk akkori körül-
mények közötti autonómiájáért zajlott. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem ve-
zetése ezt többé kevésbé eltűrte, mert az egyetem professzorai között mindig volt 
olyan kollégista, aki tudta, ez a szellem épülését szolgálja. Az egyetemi párt- és 
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KISZ-szervezet néha ránk támadt, de a kollégiumi pártaktívának sohasem volt 
olyan szerepe, hogy a szellemi és szervezeti Eötvös Collegium-építést meg tudta 
vagy akarta volna állítani. A kötet számos új szempontot ad a korszak feldolgo-
zásához. De a tanulmányok olvasásakor mindenki rádöbbenhet arra is, hogy a 
szervek szemmel tartottak bennünket. Eddig csak néhány besúgó jelentése került 
elő. Biztosan több volt; vagy előkerülnek, vagy nem. 

Az Eötvös Collegium jövője nem csak a volt diákoknak fontos, hanem a magyar 
oktatásügy egésze számára is annak kell lennie. A jelenlegi helyzet kísértetiesen 
hasonlít az 1880-90-es évekéhez. Tanár akkor is volt elég, csak milyen képzéssel és 
tudással! Most is itt tartunk: kevés az olyan középiskolai tanár, aki folyamatosan 
képezi magát, s aki tudja, hogy már a középiskolai oktatásban meg kell jeleníteni az 
új tudományos eredményeket mind a természet- mind a társadalomtudományok 
terén. A több tudás mindig többé tette az embert. A magyarság csak akkor lehet 
sikeres a XXI. században, ha erre odafi gyel. Ez nem csupán kormányzati kérdés, 
hanem ennek kell áthatnia a társadalmi közgondolkozást és a közbeszédet is. Hogy 
miért? Az Eötvös Collegium/Kollégium történetének 120 éve magától értetődően 
erről szól, még akkor is, ha voltak és lesznek benne néha vargabetűk is.   

Budapest, 2016. március 15.

Dr. Hóvári János 
az Eötvös József Kollégium Baráti Körének elnöke



611

Bence Lajos | Valaki halkan népdalt énekelt

Előbb a fogadalom, 
majd a találkozás öröme,

a porta a helyén,
de hiányzik a jó öreg
a beléptetésnél, aki

markát tartva hányszor engedett
be késői órán, egyszer

egy focicsapatnyi
cimborával, színlelve az

„ezek mind idevalósiak?”
 szigorát, csak a kollégiumi

 fegyelem látszata végett.

 Bekerülve a falak közé
már kezdődött a varázs, mai 

szóval, működésbe lépett
a hely-szellem, az energia,

amiről ballagáskor
és a tanulóban való 

beszélgetésekkor hallhattunk
egyet-mást, Eötvös József ma
is szigorú tudósmagányban, 
Kodály továbbra is a belső

derűjének foglya, valami dalt 
dúdol talán éppen leányhangon?
lehet, ezt hallom a ballagás óta. 
(S nézd, Szvorák Kati tényleg

itt van).
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Valaki a tetőn fűrészelt 
valamit, – lehet hogy Dezső

bátyánk (Keresztury)
jár vissza „szabad idejében”

a fényes szelekkel, hogy rohadt 
politikai kor pléhtetőjét

szidolozza, s vele a menny
boltozatát, vezetői erényeit,
jó zalai módra fitogtassa,

két dolgos markával
mutatva a példát

kor- és elvtársainak 
és az utána jövőknek…

reménytelenül

Az első emelet
az úgy megvan, rendben,
a tanuló átvedlett közben
könyvtárrá, körbetekintve

az erkélyablakból, nagy
aranyozott kereszt

tekint vissza a kupoláról,
(na ez, ami innen sohasem

volt feltűnő korábban),
valójában, nem is hiányoztál

Alma Máterem, de szoktam veled 
hivalkodni, dicsértelek

is azoknak, kiknek nem 
adatott meg, hogy befogadó

otthona legyél, akik 
csak hírből ismertek.  
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(Mari végső búcsúja
előtt egyszer még megkeresett,
bekukkantott egy-egy titkos

zegzugodba, amit csak lányok 
látogathattak, s amiről a fiúk

késői órákon szoktak 
bizalmaskodón suttogni.)

Lafta hosszú, lepedős
alakja is feltűnt, ahogy déli

harangszóra megjelenik
a folyosószárny végén,

s ahogy ott rimánkodik
a bélásért, majd a – hármas
láttán, s a „hogy nagyobb

legyen a szégyen” kommentár
hallatán az indexért nyúl,

meg sem várva a kommentárt,
kisodródik a folyosóra,

diadalittasan
mormolja magában,
s nézi a bejegyzett

„közepest”, amúgy a rendfokozat
magasságaiból letekintve,
először érzi magát ötödév

végén Eötvös kollégistának,
egyetemistának.

Te is meghaltál, kollégiumom,
te drága, szobrot neked már

senki sem állít, sem kint, sem 
bent, mégis kedves emlékemben

maradsz, Tóni bácsival,
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a legváratlanabb pillanatokban
a folyvást feltúrt, de soha

be nem fejezett fürdőiddel, 
a gyanútlanul reánk nyitó

takarító nénikkel, halk szavú
és mindig tiszteletet

parancsoló portán dolgozó
ügyeletesekkel, akik ha kellett, 

„villanyoltás után” is bemondták: 
„Dojcsenova Elena interurbán”…
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Szerkesztői utószó
Egyik hajdani lektora „az ifjúság és a kultúra menedékének” nevezte – ebben a 

könyvben is olvasható – visszaemlékezésében az Eötvös Collegiumot. E két építő-
elemnek, az ifjúságnak és a kultúrának a szelleme összeforrt az évszázados falak-
ban, és igazi iskolához méltón szuverén hagyományvilágot hozott létre maga körül. 
Kevés olyan közeget találni a magyar művelődéstörténetben, amelynek összetar-
tozástudata és eszményei ennyire szenvedélyesen és folytonosan érvényesülnének 
több mint egy évszázadon át, mint az Eötvös Collegiuméi. Ez a kötet ennek a 120 
éves összetartozástudatnak az emlékjele. Olyan írások vannak benne, amelyekből a 
Collegiumban fölnövekedett szinte valamennyi collegista/kollégista nemzedékről 
megtudhatjuk, miben látta a collegiumi/kollégiumi hagyományvilágnak a lénye-
gét, és hogyan kötődik hozzá. Könyvünk nem monografikus alkotás, hanem ed-
digi kutatómunkánknak a célhoz (a Collegium művelődéstörténeti jelentőségének 
föltárásához) képest töredékes eredményeit kívánja megmutatni. Ennek megfele-
lően egymástól műfajilag és generikusan különböző részekből áll: forrásközlések, 
esszék és tanulmányok, valamint a szóbeli emlékezetet rögzítő gyűjtések (interjúk, 
kerekasztalbeszélgetések, visszaemlékezések) kéziratait rendeztük itt sajtó alá.

Ezek közül az első nagyobb részről, a Keresztury Dezső-féle jubileumi emlék-
könyvről (1945–1947) kell itt néhány szót szólnunk, mert ez kötetünk dísze és tör-
ténetileg legmaradandóbb értéke. Történetét az eléje írt bevezetőben föltártuk, itt 
csupán leglényegesebb vonásait domborítjuk ki. A klasszikus jubileumkor (1945) 
eltervezett, majd 1947. október 26-án (a Ménesi úti épület „születésnapján”) bemu-
tatni akart, végül pedig süllyesztőbe került „Festschrift” első olvasatakor is föltűnik 
kevéssé deskriptív és nem egészen tudományos, annál inkább emelkedett irodalmi 
és közéleti koncepciója. A jeles tudósokból álló szerzői gárda nem egyszerűen ne-
veléstörténetet írt: a kézirataik mögött fölsejlő szerkesztői szándék nyilvánvalóan 
arra irányult, hogy fölmutassa a Collegium kultúrpolitikai lényegét, a szó legtá-
gabb értelmében. A tervezett könyv azt tükrözi, milyen meghatározó művelődés-
történeti szerepe volt a XX. század első felének hányatott sorsú Magyarországán és 
Európájában az Eötvös-collegiumi elitnevelésnek.

Az eddig meg nem jelent mű „fölfedezésének” tán legfontosabb hozadéka az a 
fölismerés, hogy Keresztury körül ekkor, az 50. évforduló alkalmából, a II. világ-
háború utáni két-három bizakodó esztendőben különleges irodalmi és szerteága-
zó művelődéspolitikai igénnyel minden korábbinál világosabban megfogalmazó-
dott a Collegium emlékezetvilága. A kötet összképe erős összetartozást sugall, a 
nemzedékek folytonosságát; részletei pedig egy-egy meghatározó kulturális vagy 
közéleti vonást emelnek ki az összképből. Legtöbbször és legterjedelmesebben a 
tanár mint jelenség nemzedékformáló ereje domborodik ki, így Gerevich Tibor 
Bartoniek Gézáról szóló írásában, vagy Szekfű Gyula Mika Sándorról szóló visz-
szaemlékezésében (mindkettő megelőzi [!] a Teleki grófról írott tanulmányt), de 
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ide tartozik Gyergyai Albert Horváth János hatásáról írt szenvedélyes vallomá-
sa is. Másik ilyen, az összképből kiemelkedő vonása a könyvnek a fiatal, kritikai 
szellemű diákközösség önnevelő erejének bemutatása Laczkó Géza és Kéry László 
irodalmi igényű alkotásában. A politika fölé magasodó tudósi intellektust elem-
zi Mendöl Tibor Teleki Pálról, a földrajztudósról [!] szóló tanulmánya. A volt ta-
gok összetartozásából eredő nagy nemzetközi kapcsolatrendszernek az egyén és a 
közösség életében való jelentőségéről vall Duckworth-Barker, Kosáry és Gyergyai 
említett cikke. Jankovich Ferenc a költészet formáival tanít arról, milyen szere-
pe van a Collegiumnak a magyarság eszményeinek alakításában. Az összefoglaló 
jellemzést Kosáry Domokos és Keresztury Dezső írása adja, (nem véletlenül) az 
értekező és az esszéisztikus próza eszközeivel. Minden szerző a maga egyéni stí-
lusával írt, de valamennyiük munkájának közös vonása valami különleges és jól 
érzékelhető szenvedélyesség, ami miatt az egész munkából sugárzik a termékeny 
összetartozástudat és humanizmus.

Az Eötvös Collegium Ménesi úti épületének ünnepélyes átadásakor Eötvös Lo-
ránd báró, a Collegium kurátora úgy fogalmazott, hogy a Collegium a bizalom 
alapkövére épült: az állam, a tanárság és a diákság hivatástudatos működésébe ve-
tett bizalom fundamentumára. A magyar kultúra és társadalom minden rétegét 
átfogó és formáló közösség áll ezen a fundamentumon. Akár a fölvételi személyes 
gesztusaiban megnyilvánuló, életre szóló esélyeket teremtő megelőlegzett bizalom-
ra, akár a tanár–diák-viszony jellegére, akár a növendékek önnevelő közösségi éle-
tére (Keresztury Dezső szavaival: erre a laikus Pannonhalmára), akár a végzettek 
(más-más fokú és előjelű, de letagadhatatlanul meghatározó) összetartozás-tudatá-
ra, vagy éppen arra a reménységre vonatkoztatjuk, amely a magyar népet a szolgá-
latára itt kiképzett tudós tanárokkal az alapítói szándékok szerint összekapcsolja, a 
jövőbe – Eötvös szavai szerint: bátran – tekintő bizalom a címben idézett biblikus 
szakasz kősziklájának bizonyult a magyar művelődés történetében. Ezért válasz-
tottuk címül ezt a képet Szent Máté evangéliumának VII. fejezetéből: a XX. század 
szakadó záporai, ömlő árjai és süvítő szelei nem eredménytelenül, de végsősoron 
hiába zúdultak neki az Eötvös Collegiumnak, mert az itt hallott tanítás nem út-
félre hullott mag volt, és mert mindig voltak, akik a szellem szabad szolgálatára 
fölesküdve, tettekre váltották a tanítást, s jellemformáló személyiségeivé váltak a 
magyar kultúra ügyének.

A 120. évfordulót ünnepelve az Eötvös-collegista nemzedékek szellemi-lelki 
folytonosságára emeljük tekintetünket, és meghajolva elődeink munkája és emlé-
kezete előtt, szeretettel kívánjuk a mai Collegiumnak is, hogy majdani kései utóda-
ink ennek a hagyománynak méltó részeseként (s ne önérdekek mostohagyermeke-
ként) tekinthessenek rá újabb 120 esztendő távolából. Vivat, crescat, floreat!

Kispest, 2016. május 23.

ifj. Arató György



A Collegium függőkertjének lépcsején üldögélő collegista, 1940-es évek.
MTAK Kt 5207/66/14
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