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„A »Collegium szelleme« – próbálom megfogalmazni, de kicsúszik 

kezeim közül. Azt hiszem, ez legfontosabb tulajdonsága, ez a 

hajlékonyság, dogma-nélküliség, sőt dogmaellenesség. Semmit 

se higgy el, legfeljebb olyan tekintélynek, akinek tudása, ítélő-

ereje s jelleme meggyőzött. Ne azt tartsd igaznak, amit sokan 

ismételnek, hanem azt, amit megvizsgáltál, s lelkiismeretesen 

lemértél. Nem a nagykép teszi a tudományt s nem a népszerű-

ség ad szellemi rangot. A dolgokban magukban rejlő igazságot 

fejtsd ki: ne akard a magad rögeszméit ráerőltetni a valóságra; a 

tudomány háló, amellyel a világ roppant tengeréből csak néhány 

halat tudsz kifogni. Ismerd hát meg illúziók nélkül magadat, 

képességeid határát, eszközeid értékét, s mégis végezd mun-

kádat jókedvűen, ott, ahová állít a sors.”  ( k e r e s z t u r y  d e z s ő )

kedves
                                      

gólya úr!

A kezedben tartott füzet segítségével olyan utat járhatsz be, amely a magyar 
oktatás egyik szimbolikus intézményéhez kötődő helyszíneket vonultat fel, 
s olyan alakokat szólaltathatsz meg ezen az úton, akik nemcsak az Eötvös 

Collegium, hanem a magyar kultúra nagy mesterei is voltak.

Töltsd ki a rejtvényeket, hogy többet megtudhass Magyarország XX. századi 
szellemi életéről, és megismerhesd a korszak egyik legjelentősebb tudós-
tanárának személyén keresztül azt, mi kell ahhoz, hogy valakiből a magyar 

identitására büszke, nemzetközileg elismert szaktekintély váljon!

•
Kik is ezek a nagy mesterek, s ki köztük Mika Sándor?

Az egyes fejezetek utáni keresztrejtvények megfejtéseit írd be a 48–49. oldalon 
található szöveg megfelelő üres mezejébe!

Szabadon szolgál a szellem!
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 Az Eötvös Collegium 1895. szeptember 
21-én nyitotta meg kapuit, de már 1870-
ben fölmerült egy olyan tanárképző 
intézet gondolata, amely az egyetemi 
tanulmányoknál színvonalasabb és 

egyenletesebb képzést tud biztosítani 
azoknak, akiket népnevelésre képesít az 

állam. Eötvös Loránd felismerte a magyar 
tanárképzés kétségbeejtő helyzetét és azt is, 

hogy az ország felemelkedésének kulcsa az 
oktatás. A Collegium tudóstanárokat nevel: olyan középiskolai oktatókat, 
akik tudományos munkát is végeznek, és ezzel diákjaikat is az önművelésre 
sarkallják, társadalmi környezetükben pedig a magaskultúrát képviselik bárhol 
a világon. A Collegiumból ezért kezdettől fogva számos olyan tehetséges és 
művelt ember került ki, aki később vezető pozíciót töltött be nemcsak tanárként, 
hanem a tudomány, a kultúra vagy az államigazgatás területén.
A Collegiumot a téves közhittel ellentétben hivatalosan nem Eötvös Loránd, 
hanem I. Ferenc József király alapította meg Eötvös miniszteri utóda, 
Wlassics Gyula fölterjesztésére a király születésnapján, 1895. augusztus 18-
án. Az intézmény Eötvös József, Loránd apja nevét viseli, ami szimbolikus 
értelmű. A Batthyány-, majd az Andrássy-kormány vallás- és közoktatásügyi 
minisztere a reformkorral és 1848-cal való kapcsolata miatt jelképezi a magyar 

függetlenséget, s ő dolgozta ki a népiskolai közoktatásról szóló törvényt, 
megindítva a modern állam iskolareformját. Eötvös József könyvtára a Collegium 
központja volt. Miután a kommunista diktatúra bezárta a Collegiumot, 
eszménye az MTA Irodalomtudományi Intézetében élt tovább, amelyet korábbi 
collegisták alapítottak meg. Az Intézet ma is a Collegium épületében található 
az Eötvös-könyvtár körüli szobákban. 1956-ban a Collegium feltámadt, és ma 
is létezik. Céljaira ma is akkora szükség van, mint alapításakor: különlegesen 
művelt, a világban kulturálisan és tudományosan eligazodó tanárok képzése 
a legkülönbözőbb tudományos területeken. Még fontosabb az, hogy mit képes 
üzenni a mai embernek az a szellemiség, amit a Collegium jelent: a képzettség, 
akarat, erő alázatra nevel, arra, hogy a szabadsághoz szellemi minőségre van 
szükség, s hogy az ország felemelkedésének kulcsa a tanár. 

képzettség, 
akarat, erő

„A Collegiumban kolostori élet folyt. Azok az évek, melyeket ott töltöttünk, 
a meghittség, a béke, a boldog, mohó olvasások idilli esztendei voltak. Az épület 
mintha egy sejtszerűen osztódó, szaporodó könyvtár köré zárult volna, melynek 
magja – Eötvös József két hatalmas könyvszekrénye – francia állambölcseleti 
műveivel és metszetes angol regényeivel ma már szinte eltűnik irodalom, 
nyelvészet, történelem, természettudományok, ókori filológia termei között. 
A Könyvtár ablakain túl a kert, a Gellérthegy lejtője hűséges társaink voltak 
olvasmányunk mellett. Gondtalan, paradicsomi lakók lehettünk a könyvek 
Édenében, melyet nem őriztek kardos angyalok: azt a gyümölcsöt szakítottuk le, 
amelyiket éppen megkívántuk – a hosszú polcokon szabadon álltak a könyvek. 
Szelíd őszi és téli délelőttökre emlékezem a könyvtártermek asztalai mellett, 
s az esték csendjére, mikor a fekete ablaküveg mögött esőben ázott a kert, s 
a tejfehér olvasólámpák gömbje alatt a legvadabb olvasásorgia tombolt, melyet 
valaha is láttam. Szinte féltékenyek voltunk egymás könyveire, s mohóságunk 

velünk együtt ébredt minden reggel." ( s ő t é r  i s t v á n :  k é t  i s k o l a )



Csillag utca 2. 
A Collegium első otthona a Csillag utca 
2. volt.  Az intézmény az első emelet egy 
részét és a második és harmadik emelet 
egészét bérelte. Nem mondható, hogy 
tágas, jól felszerelt otthont jelentett ez, 
de nem is volt rá szüksége a Collegium 
első nemzedékeinek az érdembeli mun-
kához. A collegisták sajátos szerveződé-
si rendszerének, a családos rendszernek 
a kialakulásához többek között hozzá-
járult a Csillag utcai épület kialakítása 
is, ahol viszonylag kevés diák szorosan 
élt és tanult egymás mellett.

Bartoniek Géza (1854–1930)
Szárazpatakon született, Budapesten 
járt egyetemre. Eötvös Loránd tanítvá-
nya volt, később a tanársegéde, illetve 
az általa alapított Physikai Társulat 
titkára és a társulat folyóiratának szer-
kesztője. Hozzájárult a Pallas Lexikon 
fizikai cikkeinek megírásához. Miután 
1895-ben megalakult az Eötvös Collegi-
um, szinte élete végéig az igazgatója 
maradt. Ő alakította ki és gondozta a 
Collegium rendjét, szellemi és érzelmi 
környezetét, kapcsolatrendszerét és 
hírnevét ország- és Európa-szerte.
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1. Minek szokatlan a színe Bartoniek Géza 1884-ben megjelent művében? 
2. Hogy hívták Bartoniek Gézát a collegisták? 
3. Milyen az elsőéves collegista?
4. Kije volt Eötvös Lorándnak Bartoniek Géza?
5. Melyik lexikon fizikai szócikkeinek megírásához járult hozzá?
6. A tanárok milyen képzését valósította meg a Collegium?
7. Hogy nevezték a Collegiumban a bölcsészeket?
8. Melyik collegista foglalkozott a Königsbergi töredékkel és más középkori 

legendákkal (Imre)?
9. Minek nevezik a collegisták a természettudósokat?
10.  Mi az elsőéves collegista gúnyneve?
11. Mi volt Bartoniek Géza foglalkozása?
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a collegium 
családjai

•
A Collegiumra jellemző sajátos hierarchiát a hallgatók között Bar-

toniek Géza állította fel. A kétszobás lakosztályokban elhelyezett 

négy diák, rendszerint ugyanarról a szakról alkotott egy családot: 

a negyedéves családapa, a harmad- vagy másodéves családanya 

és két gólya. Az idősebb, tapasztaltabb, műveltebb családfők 

útmutatást adtak, példát mutattak, mondhatni, szárnyuk alá 

vették a vidékről érkezett, „faragatlan” gólyákat. A diáktársulat 

és a mindenkori igazgató között a kapocs a családapagyűlés 

által évente választott ifjúsági elnök volt, de Bartoniek minden 

családapán személyesen is számonkérte családja szellemi és 

érzelmi hogylétét. 
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Mika Irén (1902–1990)
Mika Sándor lánya, Irén a budapesti Tu-
dományegyetemen doktorált művészet-
történészként. A Fővárosi Könyvtár (ma 
Szabó Ervin Könyvtár) munkatársa volt. 
Férjével – Gyurkovich Tibor orvossal – mű-
gyűjtéssel is foglalkozott: a főként magyar 
festők munkáit és porcelán különleges-
ségeket tartalmazó kollekciójukat Mo-
sonmagyaróvárra hagyták. Rendszeresen 
tartott rádió-előadásokat a porcelánok 
történetéről és művészettörténeti értéké-
ről vagy épp Lucas Cranachról. Apja sokat 
áldozott azért, hogy minden lánya számá-
ra biztosított legyen a tudományos pálya. 

Bartoniek Emma (1894–1957)
Bégé Úr lányának történelem iránti ér- 
deklődése már gyermekkorában meg-
mutatkozott, és felnőttként is hivatásába 
feledkezve élt. Egyszerre élt a történet-
tudománynak és a könyvtári feladatok-
nak. Mindössze 22 évesen lett a nemzeti 
könyvtár (ma Országos Széchényi Könyv-
tár) munkatársa, ahol 1934-ben első nő-
ként nevezték ki a kézirattár vezetőjének. 
Minden munkája mögött magabiztos 
tudás, alaposság és a történelem sze-
retete lakozik. Középkori történelemmel, 
kodikológiával és a magyar történetírás 
történetével foglalkozott.
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levéltárban
•

Történeti kutatás levéltári források és azok kritikai vizsgálata 

nélkül nincs. A Collegium történész hallgatóit ennek megfele-

lően rendszeresen találjuk levéltárak zugaiban, s maga Mika 

Sándor is igyekezett őket segíteni abban, hogy külföldi – többek 

között a bécsi – levéltárakban is kutassanak. 

S hogy mit keresnek a hölgyek a múzeumkertben? Az Országos 

Széchényi Könyvtár és a Levéltár sokáig a Magyar Nemzeti 

Múzeum épületében működött. Míg előbbi csupán 1985-ben 

kapott helyet a Budavári Palotában, a Levéltár már 1923-ban 

saját épületében (Budavár, Bécsi kapu tér 2–4.) működött. 
1. Melyik királyi háznak a trónöröklési jogáról szól Bartoniek Emma  

egyik fő műve?
2. Miből állt Mika Irén híres gyűjteménye?
3. Melyik osztályon dolgozott Bartoniek Emma a Széchényi Könyvtárban? 
4. Ki volt a Haus-, Hof- und Staatsarchiv (Bécs) egykori igazgatója, aki 

Eckhart Ferenc és Szekfű Gyula collegisták segítségével létrehozta  
a Bécsi Magyar Levéltári Kirendeltséget (Árpád)?

5. Mi volt Bartoniek Emma apjának munkája a Collegiumban?
6. Mi volt Bartoniek Emma testvérének, Annának a foglalkozása?
7. A később róla elnevezett könyvtárban dolgozott Mika Irén (Ervin).
8. Melyik múzeumban őrzik a Gyurkovich–Mika-gyűjteményt?
9. Mi volt Bartoniek Emma kedvenc tantárgya gyermekkora óta?
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Gombocz Zoltán  (1877–1935)
Gombocz Zoltán nyelvtudós és tur-
kológus 1877-ben született Sopron-
ban. Soproni diákévei után az Eötvös  
Collegiumban folytatta tanulmánya-
it, amelynek későbbiekben a tanára, 
1928-ban pedig az igazgatója lett: egé-
szen élete végéig, 1935-ig töltötte be 
ezt a posztot. Huszonnyolc évesen az 
MTA levelező tagjává választották a 
tehetséges nyelvészt, majd rá egy évre, 
1906-tól a Budapesti Tudományegye-
tem magántanára lett. A nyelvészet 
szinte minden ágát művelte, francia és 
finn kiejtését sem lehetett megkülön-
böztetni az anyanyelvűétől. Tanulmá-
nyutakon járt Párizsban, Svédországban 
és Finnországban is. Turkológusként 
a jövevényszavainkat vizsgálta abból a 
szempontból, hogy mikor kerülhettek 
be a magyar nyelvbe. 1935 tavaszán az 
Egyetem kari tanácsi ülésén elnökölt, 
amikor váratlanul– talán élete egyetlen 
nyelvi stilisztikai hibáját ejtve – elhunyt.

„Mintaszerű módszere, művészire 
törekvő nyelve és előadásmódja, 
legmélyebbre ható részleteiben is 
világos okfejtése mindnyájunkban 
a legnagyobb csodálatot, bámulatot 
keltette, s az utánzás, a hasonlóvá válás 
gondolatát ébresztette, az ez irányban 
való törekvést elősegítette.” - írta róla 
Melich János.
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gombocz 
& pedagógiája

•
Gombocz a Collegium és az egyetem történetének is kiemelkedő, 

meghatározó alakja volt. ,,Szerette az ifjúságot [...] s a fiatalság 

rajongott érte. A Kollégiumban diákkora óta glória övezte 

Gombocz urat, s ennek a glóriának a fénye messzire világított.” 

Az egyetemen híres volt az ún. Gombocz-féle pedagógia. A francia 

nyelvet oktatva a teljesen kezdőket azonnal a ,,Tessék: olvassa és 

fordítsa le!” feladattal fogadta – három-négy oldalt olvastatott 

velük idegennyelven, mindig segítve őket. A diákok nagyon 

szerették és tisztelték őt, pedig megrótta, rendre tanította őket, ha 

megérdemelték. Minden lehetőséget megragadott, hogy a diákok 

tanulmányi fejlődését segíthesse. Ha külföldi ismerősei jártak a 

Collegiumban, mindig lehívott magához egy collegistát, hogy 

fejleszthesse idegennyelvi beszédét vendégekkel való társalgás 

során. Sokat foglalkozott a diákok lelki életével is: Gombocz Zoltán 

tanár úrra gondolva szigorú, ízig-vérig igazságos és hihetetlenül 

jólelkű embert képzelhetünk magunk elé. 

1. Ezekkel a jövevényszavainkkal foglalkozott több művében is  
Gombocz Zoltán.

2. 1950-ben megjelent munkájának címe.
3. A Nyelvtudományi Közlemények mellett ennek a szaklapnak is 

szerkesztője volt.
4. Ezt a posztot töltötte be 1928 és 1935 között.
5. 1933-tól az igazgatósági tagjai közé választották.
6. Francia és ... kiejtését nem lehetett megkülönböztetni az anyanyelvűétől.
7. Gombocz Zoltán előneve.
8. 1930-ban a Francia Köztársaság ... rendjének lovagja lett.
9. Finnugor nyelvészetet oktató tanára volt (József).
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Keresztury Dezső  (1904–1996)
A Semmelweis utca 4. falán emléktábla 
hirdeti, hogy ott élt a Széchenyi-díjas író. 
Meghatározóak voltak számára Horváth 
János irodalomtörténeti szemináriumai, 
amelyeket a Collegiumban hallgatott. 
Később, Gombocz Zoltán meghívásá-
ra, itt dolgozott tanárként. Saját mun-
kamódszert dolgozott ki: miután a   
diákokat megismertette az alapvető 
fogalmakkal és kézikönyvekkel, témá-
kat osztott ki, amelyek szakirodalmát 
a hallgatóknak kellett összegyűjteniük. 
Végül közösen vitatták meg az elkészült 
dolgozatokat, a jobbakat pedig publiká-
ciós lehetőséghez segítette. 
1945 és 1948 között ő volt a Collegium 
igazgatója, illetve a kulturális minisz-
ter. Számos neves tudóst hívott meg 
tanítani a Collegiumba, az alapítás 50. 
évfordulójára ő fogalmazta meg a jel-
mondatot: Szabadon szolgál a szellem. 
A második világháború után politikusi 
szerepvállalásának volt köszönhető az 
iskolahálózat újjáépítése, a népi kollégi-
umok elindítása, azonban a támadások 
miatt, amelyek a Collegiumot is érték, 
lemondott: de ezután is támogatta 
és munkához juttatta azokat a fiatal 
collegistákat, akiket a diktatúra nem 
kedvelt.
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Laikus 
Pannonhalma

•
A Collegium megalapításának 50. évfordulójára készülődve 

Pátzay Pál emlékérmét készített „Szabadon szolgál a szellem” 

felirattal, amelyet maga Keresztury fogalmazott meg. Az ün-

nepség megülésére azonban a formálódó kommunista diktatúra 

politikai körülményei közepette nem kerülhetett sor. A kötettel 

Keresztury célja az volt, hogy segítse a Collegium főiskolává való 

elismertetését, illetve, hogy a visszaemlékezésekkel emléket 

állítson az intézmény addigi nemzedékeinek, és hogy megfo-

galmazza azt a szellemi és kulturális jót, amit a Collegium képes 

volt és képes lehet újra Magyarországnak és Európának adni. 

Modellként, követendő példakánt igyekezett a Collegiumot 

bemutatni: „A Collegium erősség volt, amelynek tornyairól 

messzire nyílt kilátás, de amely itthoni hegyre épült, s úgy 

emelkedett a magyar lapály fölé, mint egy modern, laikus Pannon- 

halma. Lakóit minden magyar vidék küldte s minden osztály.”

1. Milyen ellenesnek kell lennie a Collegiumnak Keresztury Dezső szerint?
2. Milyen pillanatokról szól a Gink Károly fotóira írt verseskötetének a címe?
3. Irodalomtörténész, aki a Collegiumban tanult, majd ott tanított, s írt  

„A francia szellem”-ről (Sándor).
4. Ki tervezte a Collegium Ménesi úti épületét?
5. Kiről nevezték el a Csillag utcát újabban (Pál)?
6. Szekfű Gyula tanítványa, ő volt a Magyar Tudományos Akadémia elnöke 

a rendszerváltozás után (Domokos).
7. Melyik magyar költő életművét kutatta Keresztury Dezső (János)?
8. Melyik Társaság magyar tagozatának volt elnöke?
9. Ki volt az a collegista, aki később a Nyugat első nemzedékéhez is tartozott, 

de a Pesti Napló és Az Est munkatársa is volt (Géza)?
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Kodály Zoltán  (1882–1967)
Kodály Zoltán Vilmos Kecskeméten szü-
letett 1881-ben. Érettségi után költözött 
Budapestre, ahol a Magyar Királyi Tudo-
mányegyetemen tanult magyar-német 
szakon, emellett a Zeneakadémiára is 
járt zeneszerző szakra. Ekkor vették fel 
a Collegiumba, ahol Balázs Béla volt a 
szobatársa, s ezekben az években is-
merkedett meg Bartók Bélával is, aki 
jó barátja és később kollégája is lett. 
1910-ben vette feleségül Sándor Emmát. 
Foglalkozott zeneszerzéssel, oktatással, 
népzenekutatással, és ő alkotta meg 
a Kodály-módszert. Tagja és később 
elnöke lett a Magyar Tudományos Aka-
démiának, számos díjban és kitüntetés-
ben részesült, többek között háromszor 
kapott Kossuth-díjat, és az egyik legis-
mertebb magyar zeneszerzővé vált. Első 
felesége halála után 1959-ben vette el 
Péczely Saroltát. 1967-ben, nyolcvan-
négy évesen hunyt el szívrohamban. 
Collegistaként igencsak kedvelte 
a kabarék világát, negyedévesként a 
senatus szerepébe bújva játszott el tár-
saival egy szabályos cirkuszi játékot a 
polgárvárosi amfiteátrumban: a római 
császár Horváth János tanár, az ekkor 
negyedéves Szekfű Gyula a gladiátor, 
míg az oroszlán Szabó Dezső volt, a nép 
Laczkó Géza gólya volt.
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kabarék 
& kirándulások

•
Gyakran tartottak kabaré-esteket a Collegiumban. A darab 

megírásától a díszletkészítésen át az előadásig mindent a diákok 

hajtottak végre. A műsor keretén belül sor került zeneszámok, 

rövid jelenetek, dalok előadására, amelyek tanárparódiákat, 

belsős poénokat tartalmaztak, és gyakran az aktuális politikai 

helyzetet is kifigurázták. A szórakozás azonban a függöny legör-

dülése után sem ért véget: vacsorával és bállal folytatódott az este.

Máskor kirándulni, túrázni mentek a collegisták. Gyakori célpont 

volt Visegrád, Dobogókő, a Normafa vagy akár a Gellért-hegy. 

A  tanárok, különösen Bégé Úr is pártolta a kirándulást: az 

egyik évben az egész Collegium kivonult Visegrádra  március 

tizenötödike alkalmából. Általában azonban csak egy darab 

szendviccsel a kezükben, a budai macskaköveken és egyetemi 

folyosókon félretaposott cipőkben indultak neki hosszabbnál 

hosszabb túráiknak. Útközben a patakokból ittak, a hegycsúcson 

beszélgettek, birkóztak, majd visszafelé egy-egy kocsmát útba 

ejtve érkeztek haza.

1. Minek a romlásáról írt Kodály Zoltán 1938-as művében?
2. Kinek a zenéjét ismerte meg Párizsban Kodály Zoltán?
3. Francia eredetű szó, szórakoztató színház.
4. Ki volt Kodály Zoltán zenei tanára (János)?
5. A színházi előadások vizuális eleme.
6. Minek a strófaszerkezetéről írta Kodály Zoltán a doktori disszertációját? 
7. A görög színház neve.
8. A collegisták kedvelt kirándulóhelye.
9. Komikus hatású utánzás.
10.  Kodály Zoltán pedagógiai műve: Kis ... dalai.
11. Kecskeméti Vég Mihály zsoltárfordítására írott zeneműve címének első szava.
12. Népdalgyűjtő, zeneszerző, Kodály Zoltán jó barátja (Béla).
13. Kodály Zoltán egyik kórusművének címe, táncballada (Kállai…)
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Szekfű Gyula (1883–1955)
1883. május 23-án született Székesfe-
hérvárott. A Collegiumban irodalmat 
készült tanulni, de Bartoniek Géza igaz-
gató történelem szakra  küldte. A ko-
raújkori magyar történelem kutatója 
lett, később saját kora történelmi prob-
lémáinak értelmezésével foglalkozott 
nagy esszékben és összefoglalókban, 
óriási hatással. Dolgozott a Magyar 
Nemzeti Múzeumban, az Országos Le-
véltárban és a bécsi Császári és Királyi 
Házi, Udvari és Állami Levéltárban is, 
mestere, Mika Sándor ajánlásával. Ké-
sőbb a tudományegyetem professzora 
és a Tudományos Akadémia tagja lett.

Mi a magyar? 
Ezen a címen jelent meg 1939-ben a 
Szekfű Gyula által szerkesztett kötet, 
amely arra tett kísérletet, hogy megfo-
galmazza, mit jelent a magyar öntudat, 
és milyen magatartást jelent magyar-
nak lenni. Szekfű szerint ehhez sajátos 
szabadságeszme is hozzátartozik, ami 
jellemünket is meghatározza: „Először 
jellemünk alakította történetünket, 
s utóbb történetünk jellemünket.”
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1. Mit koszorúzunk meg a Bécsi Légió emlékére?
2. Milyen "koszorút" kapott munkásságának elismeréseként Szekfű Gyula?
3. Melyik szó hiányzik Szekfű Gyula tanulmányának címéből: A magyar ... 

történetünkben?
4. Eredetileg mit készült tanulni Szekfű Gyula?
5. Melyik Magyarország legrégebbi tudományos történelmi szakfolyóirata?
6. Mi a jelszavunk a déli rondellán látható tábla szerint?
7. Ki az a művészettörténész, volt collegista, aki ugyancsak írt a Szekfű Gyula 

által szerkesztett Mi a magyar (1939) című kötetbe (Tibor)? 
8. Kiről szól Szekfű Gyula azon műve, amelyet Mika Sándornak ajánlott?
9. Melyik történelmi korszak kutatója volt?
10.  Születésének százhuszadik évfordulójára rendezett ünnepség fővédnöke volt 

Szekfű Gyula 1943-ban (Sándor).
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„szabadság 
a jelszavunk”

•
Minden rendszernek saját véleményt kell alkotnia március 15-éről, 

megkerülni nem lehet ezt a magyar nemzet számára szimboli-

kus napot. Ennek megünneplése a collegisták számára a fiatal 

értelmiség szerepvállalását is jelentette, hiszen a hatvanas 

évektől    – a Kádár-korban, amikor oszlatások és megtorlások kö-

vették a szabadságharcról való megemlékezést    – rendszeres és 

szervezett megemlékezéseket tartottak. 1974. május 21-én – az 

1849. évi győztes budavári roham 125. évfordulóján – állították 

fel a Bécsi Légió emléktábláját a budai vár déli rondellájának 

falán, s azóta a Collegium mindig itt emlékezik meg március 

15-én. Ez az ünnepség a beszédek révén a közösség gondjainak 

nyilvánosságra hozását, a társadalmi felelősségvállalást jelenti: 

tudományos és művészeti igényességet ötvözött a politika és 

társadalom kritikájával. 
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Szabó Dezső (1879–1945)
Erdélyi származású író, kritikus. Szekfű 
Gyula szobatársa volt. Magyar-francia 
tanári minőségben működött többek 
között Budapesten, Székesfehérvárott 
és Nagyváradon; az 1910-es években a 
Nyugatnak is dolgozott íróként, újság-
íróként; írói tevékenységéért komoly 
elismerést először Az elsodort falu című 
regényéért kapott.

A népi írók előtt
Sok kritika érte a Collegiumot ami-
att, hogy nem foglalkozik a nemzet 
sorskérdéseivel, tagjai érzéketlenek, 
pedig a collegisták éppen az ellenkező-
jéről tettek tanúbizonyságot: a magas 
szintű műveltség nem zárja ki a nem-
zetért való felelősségvállalás igényét. 
A parasztság felé fordult a népi írók 

– köztük  Illyés Gyula, Kodolányi János, 
Németh László és Féja Géza, aki maga 
is collegista volt  – több példaképe is, 
elegendő Szabó Dezsőre és Kodály 
Zoltánra gondolnunk.
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1. Az ünnep, amely alatt a Collegium költözött.
2. Szabó Dezső tudományága a Collegiumban.
3. Szabó Dezső collegiumi szobatársa is ez volt.
4. Mi a címe Féja Géza 1937-ben megjelent szociográfiájának, amelyért  

a hatalom meghurcolta?
5. Mi a vezetékneve Juliskának, akinek kezét Szabó Dezső a Collegiumban 

sikertelenül kérte meg apjától?  
6. Szabó Dezső ismert műve (Az elsodort …).
7. Ezzel a jelzővel illete Szabó Dezső a Bethlen-kormányt, a Horthy-rendszer 

leghosszabb életű kormányát

1
2

3
4

5
6

7

a collegium 
költözik

•
Már az első években nyilvánvaló volt, hogy az új Collegium jól 

működik, így a bővítésre való igény nagyon hamar megfogal-

mazódott. Eötvös Loránd 1899-ben tett javaslatot önálló, új 

collegiumi épület létesítésére. A telket 1902-ben vették meg 

a Gellért-hegyen, és az építkezés végül 1909 és 1910 között zaj-

lott le Alpár Ignác tervei alapján. A Collegium 1910 karácsonyán 

költözhetett be új otthonába, az ünnepélyes felavatást pedig 

1911. október 26-án tartották. Bartoniek Géza úgy vélekedett 

az új épületről, hogy a Csillag utcai „kunyhóhoz” képest egy 

„palota”, amely a diákok erkölcsi és szellemi gyarapodásához 

hivatott hozzájárulni. A diákok teljes ellátást kaptak és a kor 

legmodernebb szobáit, hogy ne a megélhetés gondja terelje 

el figyelmüket a tanulásról.
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Mennyi hőse van a Collegiumnak! Mindig nehéz 
szívvel gondolok Ravasz Istvánra (1938–1956), 
aki még csak elsőéves hallgató volt, amikor 
’56 novemberében a szülei hazahívták, bizton-
ságban akarták tudni –már két gyermeküket 
elvesztették a világháborúban –, s otthon, 
Salgótarjánban esett a december 8-i sortűz 
eltévedt golyójának áldozatául! a Collegi-
um mártírként tiszteli Brusznyai árpádot 
(1924–1958) is, akinek köszönhetően 
Veszprémben egyetlen puskalövés 
sem dördült el a forradalom 
napjaiban. Politikai szerepvál-
lalása miatt letartóztatták,és 

életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Pap 
János helyi kommunista vezető, akit Brusznyai 
korábban megmentett a népharagtól, kikö-
vetelte a kormánytól, hogy Brusznyai Árpádot 
akasszák föl. Brusznyai kegyelmet nem kért, a 
himnuszt énekelve ment a bitófához. De nem 
feledem soha Tomasz Jenő (1896–1950) aligazga-
tó urat sem, aki mentesítő leveleket szerzett, 
hogy ne kelljen háborúba mennie a collegis-
táknak, így nemcsak a nyilas időtől kímélt meg 
bennünket, s segített az ostromot könnyedén 
átvészelni, hanem a hadifogságtól, a Szovjet-
unióba hurcolástól is megmentett minket. 
Tisztelet a hősöknek!
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1. Földrajztudós, akinek településföldrajzi szintézise nélkülözhetetlenné vált a 
néprajzi kutatásokhoz (Tibor).

2. Mika Sándor tanítványa volt, ő szerkesztette a Magyar művelődéstörténet 
című többkötetes művet (Sándor).

3. Az 1937-es Viharsarok című szociográfia szerzője.
4. A róla elnevezett társaság tagja Szentpétery Imre, aki megírta a Chronológia 

című segédtudományi szakkönyvet.
5. Melyik az a mitikus állat, amelyről a Mika Sándor Egyesület 2019-es konferen-

ciája a nevét kapta?
6. Jó borok és beszélgetések színhelye a Collegium életében a Zenta utcában.
7. Ebben a városban áll a Melocco Miklós tervezte Brusznyai-emlékmű.
8. Melyik szobrász munkája Szabó Dezső Gellért-hegyen álló szobra (Tibor)?
9. Teleki Pál, a Collegium második kurátorának egyik legjelentősebb munkája 

franciául (carte). 
10. Melyik szobrász munkája a Kodály Zoltánt ábrázoló budavári alkotás (Imre)?
11. Kodály Zoltán szobatársa volt, ő írta a Kékszakállú herceg vára, a Fából fara-

gott királyfi (Bartók Béla), a Czinka Panna (Kodály Zoltán) librettóját is (Béla).
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huszár lettem, 
honvédhuszár

•
Sajátos alakja volt a Collegiumnak nemes modrai Kovách Antal 

(1890–1962): köznemesi eredetű család sarja volt, aki modern 

szakértelmiségivé  képezte magát. Több nyelvet is beszélt, tanult 

külföldön, énekelt, zongorázott és jól táncolt, szenvedélye volt 

a fényképzés, önkéntes katonai szolgálatra jelentkezett 1912-

ben, s hamarosan huszártiszti rangot nyert. Később megvédte 

doktori értekezését, tanársegéd lett, majd a világháború alatt 

számos ütközetben részt vett, bátorságáért kitüntették. Kovách 

Antal egyszerre tette magáévá a katonai ethoszt és a tudós-

tanár eszményét, két korszak találkozásának lenyomataként. 

Később tisztviselői pályára lépett, és a munkásai kulturális és 

szociális felkarolásáról híres ózdi téglagyár üzemfőnöke, majd 

igazgatója lett.
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Janicsek István (1900–1944)
Orientalisztikával foglalkozott collegiu-
mi évei alatt. Ledoktorált, arab és perzsa 
könyvtárakban és kézirattárakban kuta-
tott, és a Dzsajháni-rejtély megfejtését 
tűzte ki célul maga elé: beírta nevét a 
nemzetközi orientalisztikába. Hazatér-
ve a Collegiumban kapott újra helyet, 
Gombocz Zoltán a szárnyai alá vette a 
nagyreményű, nehéz sorsú fiatalembert.
Személyisége toposszá sűrűsödött: 
félelmetes, de egyben nevetséges 
figurája lett a collegiumi folklórnak. 
Szakmai elhivatottsága irigylésre mél-
tó volt, mérhetetlen tudásvággyal bírt. 
Később ezért az elméje megbomlásával 
fizetett: a legenda szerint fogadásból 
és hogy teljessé tegye műveltségét, el-
kezdte kiolvasni a Collegium könyvtárát 
(ha egy könyv öt példányban volt meg, 
hát ötször olvasta el). Filoszságába bele- 
bolondult, a toronyban, bezárkózva 
élt, majd később elmegyógyintézetbe 
került A Collegium legendás „őrültjé-
ről” emlékezik meg az ún. Janicsek-em-
lékverseny is, amely olyan versmondó 
versenyt takar, amely a gólyavizsgák 
része volt, s a fiataloknak szokatlan, 
zavarba ejtő helyen, helyzetben kellett 
szavalniuk. 
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1. Janicsek testvére, aki pár hónapig collegista volt, majd katonának vonult.
2. Első vezetékneve a Collegium angoltanárának, aki Oxfordban végzett, s 

rendszeresen publikált a Nyugatban (Vernon … -Barker). 
3. Irodalomtörténész, ő írta „A magyar irodalmi műveltség kezdetei Szent 

Istvántól Mohácsig” című kötetet (János). 
4. Az angol irodalom kutatója, ő írta  „A sötét láng prófétája” című művet 

(László). 
5. Irodalomtörténész, ő írta az „Isten gyertyácskái” című kötetet (Sándor). 
6. Rombauer Emil itt szervezett meg  mintaiskolát, Mika is tanított itt.
7. A „Spenót” szerzője (József). 
8. A párizsi École normale supérieure aligazgatója, aki jelen volt a Collegium 

Ménesi úti palotájának fölavató ünnepségén 1911-ben (Émile). 
9. Szenczi Miklós által szerkesztett kötet, amelyben középkori misztérium- 

játékok, moralitások olvashatók. 
10.  Mika Sándor tanítványa ő is, kiáll az üldözött zsidók mellett "Magyarország  

története" című 1943-as könyvében.
11. Jankovich Ferenc író, 1937-es művében megírja ennek az énekét. 
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a könyvtár
•

A Collegium könyvtára biztosította, hogy az épület elhagyása 

nélkül kutathassanak a diákok a lehető legkényelmesebb kö-

rülmények között. A kötetek mind szabadpolcosak voltak, így 

semmiféle raktári kölcsönzés nem lassította a munkát, ráadásul 

nem volt nyitvatartási idő sem! Aki éjfélkor volt aktív, vagy kora 

reggel, azt sem korlátozták zárt ajtók. A collegisták szobáiban 

bár voltak asztalok és külön dolgozószoba, mégis mindenki 

a könyvtárban írt: papucsban, cipőben, hálóköpenyben, vagy 

edzőruhában, kinek-kinek kényelme szerint volt kutatható a 

nyolcvanezer kötettel bíró könyvtár. Ennek megfelelően a col-

legisták életének egyik fő színtere volt, amelynek Lator László 

szerint templomhangulata volt: „nem volt szabad megszólalni, 

aki beszélgetni akart, az kiment a folyosóra, még suttogni is 

alig lehetett.”
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„Forrásalapú” 
történelemoktatás
A muhi csata pontos dátumát – kevesen 
tudják – Mika Sándor azonosította. 1881-
ben írta Szilágyi Sándornak: „…találtam 
egy rövid, mindössze nyolc sorból álló 
jegyzetet, vonatkozva a tatárjárásra Ma-
gyarországon 1241-ben (…), megmondja 
a Sajó mellett történt ütközet napját is.” 
Oktatási módszerével alapozta meg 
azt a történészi és történelemtanári 
szemléletet, amelyet ma „forrásalapú” 
történelemoktatásként emlegetünk: 

„Középiskolai világtörténelmi tanköny-
vei tankönyvirodalmunk terén korsza-
kalkotók voltak, és az azóta megjelent 
összes történelmi tankönyvek Mika 
nyomdokain haladnak. Az anyagnak 
korlátozása, az igazán lényegesnek ki-
választása és ennek művészi nyelven 
való előadása és áttekinthető össze-
foglalása ezen tankönyveinek vezető 
gondolatai. Történelemtanításunkra 
nézve tankönyveinél még fontosabbak 
Történelmi Olvasókönyvei, melyek kö-
zül az egykorú történelmi kútfők közül 
a tanulók által is érthetőket és élvezhe-
tőket közölve, ezek olvasmányát teszik 
a történelemtanítás alapjává és köz-
pontjává, és ezáltal a tanulót mintegy 
közvetlen kapcsolatba hozzák azon 
korral, amelyről tanul.” – Rombauer 
Emil Mika Sándorról (1914)
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1. Ki áll Arisztotelész mellett az „Athéni iskola” kompozícióján?
2. Ő alapította a Collegium Angol-Amerikai Műhelyét (István).
3. Ki írt a „A Kollégium” címmel naplót az intézményről (András)?
4. A kutatóból pedagógusnak kell lennie, a pedagógusból pedig ennek. Csak 

ezután kezdődhet a pedagógusi munka.
5. Ki volt az a hungarológus nyelvész, aki 1923-tól 1931-ig a Collegium legendás 

francia lektora is volt, és megírta a francia–magyar nagyszótárat (Aurélien)?
6. Mika Sándor doktori értekezése – a szövegkritikai elemző módszer miatt,  

amelyet magáévá tett – Leopold von Rankéról szólt, akinek jelentős műve  
„A ... pápák az utolsó négy században”.

7. Mi Sőtér István kötetének a címe, amely a Collegiumról szól?
8. Mi volt a minimum a Collegiumban?
9. Előneve annak a Molnár Viktornak, aki osztálytársa lehetett Mika Sándornak 

Brassóban, s sokat tett Erdély elmaradottabb megyéinek magyar oktatásügyéért. 
10. Mire épített ház szerepel a Collegiumról szóló 2016-os kötetben?
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ideák 
a gyakorlatban

•
A Collegium épületében fontos és reprezentatív szerepet tölt be 

a Haan Antal által készített másolat Raf faello Athéni iskola című 

festményéről. A kompozíció központját Platón és Arisztotelész 

kettőse alkotja. Platón a Timaioszt tartja az egyik kezében, 

míg a másikkal az ég felé mutat, az ideák magasabb szellemi 

szférája felé, jelezve az ideákhoz való felemelkedés vágyát, 

és hogy minden evilági csupán utánzata az égi eszménynek. 

Arisztotelész az Etikát tartja egyik kezében, másikkal, nyitott 

tenyérrel a földre mutat. Ezzel szimbolizálja, hogy ő a realista 

filozófia képviselője. Mester és tanítványa ily módon történő 

ábrázolása egyenértékűként jeleníti meg az arisztotelészi és 

a platóni iskola eszméit, a realitást és az ideák világát. S hogy 

mit keres a Collegium épületében a festmény másolata? Az 

elsajátított tudás (idea) gyakorlatban való kamatoztatásának 

(realitás) elérése volt a kitűzött célja a collegiumi eszméknek: 

ezért került ilyen központi helyre a festmény. 

10
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mika sándor
(Brassó, 1859. február 12 – Budapest, 1912. május 1.)

1  és kisbirtokos szülők gyermeke. A  
6  egyetemen doktorált 1879-ben, Szilágyi 

Sándor köréhez tartozott. Posztgraduális tanulmányokat folytatott 

Berlinben és 2 , majd visszament magán-

tanárnak a kolozsvári egyetemre. 1886–1892 a brassói főreáliskola 

alapító tanári karának fontos tagja volt, majd 1892–1895 közt a 

budapesti Barcsay utcai gimnáziumban tanított. 1895-től haláláig az 

Eötvös Collegium 3  szakvezetője, az első 

collegiumi tanári gárda meghatározó, 5  

személyisége. Jelesebb tanítványai: Domanovszky Sándor, Eckhart 

Ferenc, Madzsar Imre, Szekfű Gyula, Szentpétery Imre és Török Pál. 

Nevéhez fűződik a 4  datálása és a ma 

7  zászlóként használt erdélyi fejedelmi 

lobogó megtalálása, számos szakkönyv és tanulmány az egyetemes 

historiográfia, segédtudományok, közép- és újkorkutatás területéről. 

A 9  történelemoktatás nemzedékeken 

át ható 10  elveinek kidolgozójaként 

tekintünk rá történelmi olvasókönyvei miatt. Halála előtt egy évvel 

a Budapesti Tudományegyetem rendkívüli tanárai sorába iktatta. 

Fia és négy lánya ugyanitt szerzett diplomát.

•
Szekfű írta róla, hogy „Ő tanított emberséges 8 , 

az elnyomás megvetésére, a szabadságnak a szeretetére sok fiatalt, 

anélkül, hogy az ízlésről és a tisztaságról le kellett volna monda-

nunk. Az Eötvös-Collégium szellemi arculatjának (…) ő volt egyik 

legnagyobb hatású kialakítója.” 

Ha  valamely rejtvény megoldásánál segítségre van szükséged, írj bátran a 
a.collegium.szelleme@gmail.com e-mail címre „a Collegium szellemének 

nyomában” jeligére!
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