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Előszó 
 
 
 
 
 
 
A Bölcsészkar történetének megírása évekkel ezelőtt akkor vetődött fel 
komolyan, amikor Laczkó Tibor dékánsága idején arról is döntés született, 
hogy erre a feladatra egy igen szorgalmas PhD hallgatót, Mudrák Józse-
fet és a kar korábbi oktatási dékánhelyettesét és több éven át egyúttal ta-
nulmányi osztályvezetőjét, Bársony Istvánt kérik fel.  
 
Ahogy múltak az évek a tényleges szerződéskötésre csak 2010 után került 
sor, a következő kari vezetés mandátuma idején, akik változtattak a felké-
résen. Mivel 2012-re az egyetem története is elkészült, s Mudrák József 
önálló kötetben is megjelentette doktori disszertációját, amelynek témájá-
ból egyébként több tanulmányt is publikált, olyan helyzet állott elő, hogy 
ugyanaz a szöveg immár negyedik, vagy ötödik változatlan formában 
adott volna leírást az 1914–1949 közötti időszakról. Ezért az a döntés szü-
letett, hogy a két világháború közötti egyetemtörténet kutatásában szintén 
elmélyült kutatásokat folytató Kerepeszki Róbert kap megbízást, s így a je-
len kötet elemzései már az ő munkájának eredményei. 
 
Bársony István saját vizsgálatait az egyetemi integráció évéig végezte el, 
ezért a kötet második része 1999-ben zárul. A döntés logikus, mégis úgy 
tűnik, a kötet éppen az átalakulás folyamatával és a jelenlegi egyetemi ok-
tatógárda munkásságában meghatározó évekkel már nem foglalkozik. 
Ezért kértünk fel két kollégánkat: Kerepszki Róbertet és Forisek Pétert, 
hogy a 2000-től 2014-ig tartó, a kar szempontjából is sorsdöntő időszak 
legfontosabb problémáiról, az integráció folyamatáról és tanulságairól 
egy külön kötetet jelentessenek meg, amelyre várhatóan 2014 végére sor 
is kerülhet.  
 
Így lehet majd együtt a két kötetben a BTK megalakulásától az integráci-
óban elfoglalt szerepéig a kar történetének száz éve. 
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Egy kar történetét megírni igen nehéz feladat, hiszen a vezetés célkitűzései 
és azok megvalósulása mindig szorosan összekapcsolódik a felsőoktatás-
ban zajló folyamatokkal, azok része, de sohasem elválasztható attól a poli-
tikai-hatalmi szisztémától sem, amelytől függése korszakonként változó 
ugyan, ám mindig egyértelmű. 
 
A kötet két szerzője a meghatározó folyamatok feltárására, a legfontosabb 
külső kapcsolódási pontok és összefüggések feltérképezésére vállalkozott. 
Mindkettőjük törekedett ugyanakkor a források és a saját élményanyag 
alapján arra, hogy a nagy események mellett a mindennapok történetére 
irányítsa figyelmünket. Ebben segítette munkájukat a fotó- és dokumen-
tumanyag, amelynek összeállításához a magán „archívumok” is hozzájá-
rultak. 
 
Reméljük, hogy a jelen kötet hasznos ismereteket nyújtó elemzései, leírá-
sai minden olvasónak maradandó élményeket nyújtanak. Az egykori hall-
gatók és oktatók szembesíteni tudják majd a leírtakat saját emlékeikkel, a 
jelenlegi és a leendő diákok pedig tanulságos korképet tanulmányozhat-
nak, s közösen, érdeklődve várhatjuk az utolsó másfél évtized folyamatai-
nak értelmezéseit… 
 
Debrecen, 2014. május 17. 

Papp Klára,  
dékán, szerkesztő 

 
 



 

 

 

 

 
Kerepeszki Róbert 
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1. A Bölcsészet-,  
Nyelv- és Történettudományi Kar,  

1912–1929 
 
 
 
 
1.1. Az alapítás és az első professzorok 

 
A 19. század második felében, a dualizmus korában Magyarországon mindössze 
két tudományegyetem működött: az egyik az ország fővárosában, Budapesten és 
a másik Erdélyben, Kolozsvárott. Természetesen, a korszak magyar felsőoktatása 
nem csak ebből a két intézményből állt: jelentős szerepe volt a budapesti Mű-
egyetemnek, emellett az országban több helyen működtek ún. mezőgazdasági és 
jogakadémiák, valamint – így Debrecenben is – egyházi főiskolák (kollégiu-
mok). Fontos azonban, hogy ebben az időszakban, sőt még a két világháború kö-
zött is ún. „teljes tudományegyetemnek” azt a felsőoktatási intézményt tekintet-
ték, mely legalább négy fakultással (jogi, orvosi, katolikus vagy protestáns hittu-
dományi, bölcsészeti és/vagy természettudományi karral) működött. 

Elsősorban a fővárosi egyetem „túlzsúfoltsága” miatt az új, harmadik ilyen 
intézmény megalapításának ötlete már 1870-es évek második felében felmerült, 
azonban az akkori vallás- és közoktatásügyi miniszter, Trefort Ágoston egy új 
felsőoktatási intézmény felállítását „még nem látta időszerűnek”. Azonban a mi-
niszteri vélemény ellenére is már ekkor „sorban álltak” a városok azért, hogy az 
új egyetemnek otthont adhassanak: elsősorban Pozsony, melyet „Budapest után 
erre leghivatottabb városnak” tekintettek, mellette Szeged, Kassa, Pécs, Győr és 
természetesen Debrecen is. Az új egyetem megalapítása körüli viták és a helyi 
érdekeiket szem előtt tartó városok versengése – magyar „szokás” szerint – med-
dő, évekig elhúzódó politikai vitákat is szült, ami miatt az áttörésre csak a 20. 
század első évtizedének végén került sor. A magyar kultuszvezetés ekkor úgy 
döntött, hogy az évtizedekig elhúzódó kérdést azzal oldja meg, hogy nem egy, 
hanem két új egyetemet alapít, de – korabeli szóhasználattal élve – csak „részle-
tekben”, vagyis fokozatos bővüléssel. 1911-ben Debrecen és a Tiszántúli Refor-
mátus Egyházkerület vezetői sikeres tárgyalásokat folytattak a kormánnyal, me-
lyek eredménye nyomán a város a Nagyerdőn 112 hold földterületet biztosított 
az épülő új egyetemnek, továbbá vállalta a villamos-vonal kiépítésének költsége-
it is. Ez a megegyezés hárította el az utolsó akadályokat, és a másik „befutó”, 
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Pozsony mellett Debrecenben is új tudományegyetem létesülhetett.1 Az erről 
szóló törvényt gróf Zichy János vallás- és közoktatásügyi miniszter 1911 decem-
berében terjesztette a magyar országgyűlés elé, amit 1912. június 5-én kezdett el 
tárgyalni a Képviselőház, annak elfogadása után pedig szűk másfél héttel később, 
június 17-én a Főrendiház. Végül 1912. július 7-én jelent meg Ferenc József 
osztrák császár és magyar király szentesítésével, illetve Lukács László magyar 
miniszterelnök aláírásával az 1912. évi XXXVI. törvénycikk az új egyetemek 
felállításáról.2 

A helyi áldozatvállalás és a politikai „lobbi” (elsősorban Tisza István korábbi 
miniszterelnök közbenjárása3) mellett a debreceni egyetemalapításban döntő sze-
repet játszottak a város felső(bb)oktatási tradíciói, amelyek a Református Kollé-
giumhoz kötődtek. A hagyomány szerint 1538-ban Szapolyai János magyar ki-
rály a várost Török Bálintnak adományozta, aki egy református papot hozatott a 
helyi iskola fejlesztésére. Az azóta eltelt évszázadok során ebből az iskolából 
nőtte ki magát a régió kulturális és oktatási központjává a debreceni Református 
Kollégium, amely azonban a magyar oktatás, kultúra fejlesztésében, fenntartásá-
ban szélesebb perspektívában, országosan is kiemelkedő szerepet játszott. A Kol-
légium 1912-ben három akadémiai tagozatát (ma úgy mondanánk, főiskolai ka-
rát), összesen hat teológiai, kilenc jogi és kilenc bölcsészeti tanszékét adta az új 
                                                 
1  Az egyetemalapítás előzményeiről lásd Szentpéteri Kun Béla: Az egyetemmé alakulás története. 

A kollégiumi kapcsolatok továbbélése az egyetemnek mint egységnek életében. In. A Debreceni 
Kollégium története II. rész. Szerk. Révész Imre. Debrecen, 1941.; Neuber Ede: A debreceni m. 
kir. Tisza István Tudományegyetem kifejlődésének története. In. A debreceni Magyar Királyi 
Tisza István Tudományegyetem Évkönyve és Almanachja az 1931–32. tanévről. Debrecen, 1933. 
(továbiakban Neuber, 1933., az évkönyv és almanach a továbbiakban Évkönyv) 157–171.; A 
Debreceni Egyetem története 1912–2012. Szerk. Orosz István és ifj. Barta János. Debrecen, 
2012. 41–55. (továbbiakban A Debreceni Egyetem története 1912–2012.) 

2  A törvény szövegét lásd Az 1912. évi XXXVI. törvénycikk „A Debreczeni és a Pozsonyi Ma-
gyar Királyi Tudomány Egyetem felállításáról” szövege és miniszteri indokolása. = Gerundium, 
2011. 1–2. sz. 135–163. 

3  Tisza 1911-ben kezdett aktív tevékenységbe a debreceni egyetemalapítás érdekében. Augusz-
tusban a következőket írta Balogh Jenő államtitkárnak: „Azt hiszem, ha keresztül tudjátok a két 
egyetem felállítását vinni, akkor Debrecent nem fenyegeti veszély. Megvallom azonban, hogy 
egy cseppet sem lepne meg, ha csak egyre kapnátok fedezetet. Akkor egész erővel akcióba kell 
Debrecen mellett lépnünk.” Tisza határozottságát elsősorban személyes tényezők motiválták, 
amiket ő maga a következőképpen fogalmazott meg egy magánbeszélgetése során: „Életem 
egyik legnagyobb eredményének tekinteném, ha Debrecenben, ahol fiatalkori tanulmányaimat 
végeztem, egyetem állíttatnék fel.” Tehát az ifjúkori emlékek ösztönözték Tiszát arra, hogy az 
egykori alma materét támogassa, azonban pontosan a személyes motivációk miatt nyíltan nem 
exponálta magát a kérdésben, nehogy ez negatívan érintse Debrecen esélyeit. Azonban vitatha-
tatlan tény, Tisza István közbejárására is szükség volt ahhoz, hogy végül 1912-ben Pozsony 
mellett Debrecenben is új magyar tudományegyetem létesülhetett. Az idézeteket és Tisza szere-
pét lásd Gaál Botond: Tisza István és a Debreceni Egyetem. In. Történeti Tanulmányok X. Acta 
Universitatis Debreceniensis Series Historica LIV. Szerk. Takács Péter. Debrecen, 2002. 97–
104. 
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egyetemnek, amely az alapító okirat szerint a klasszikus egyetemi mintára, a vá-
rosi közkórházra alapozva a későbbiekben negyedik, orvostudományi karral bő-
vült. Ezzel együtt a Tiszántúli Református Egyházkerület ideiglenesen, a nagyer-
dei központi egyetem felépüléséig az új intézmény rendelkezésére bocsátotta a 
Kollégium városközpontban található épületét is. A 24 felajánlott tanszéket a 
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 1914-re további néggyel (egy teológiai-
val és három jogival) bővítette, így kezdhette meg munkáját a Református Kollé-
giumra alapulva a Debreceni Tudományegyetem 1914 őszén.4 

A tanszékek felajánlása azonban nem jelentette azt, hogy az egyetem automa-
tikusan átvette a Kollégium tanárait is, hanem az oktatóknak pályázniuk kellett 
arra, hogy elnyerjék a katedrát az új felsőoktatási intézményben. A pályáztatás 
után a kollégiumi professzorok közül végül hatan kaptak állást, akik a követke-
zők voltak: Darkó Jenő (I. klasszika-filológia, ógörög), Pap Károly (magyar iro-
dalom), Huss Richárd (német nyelv és irodalom), Pápay József (magyar nyelv), 
Pokoly József (történelem) és Rugonfalvi Kiss István (magyar történelem).5 A II. 
klasszika-filológia (latin) tanszékre Láng Nándor kapott kinevezést, aki a buda-
pesti tudományegyetemen az archeológia magántanára, és 1905–1914 között az 
akkoriban legjelentősebbnek számító filológiai folyóirat, az Egyetemes Philolo-
giai Közlöny szerkesztője volt. A Bölcsészeti Szeminárium (mai szóhasználattal 
Filozófia Tanszék) vezetője Tankó Béla, a szászvárosi gimnázium tanára lett, aki 
filozófia mellett ideiglenesen pedagógiai tárgyakat is oktatott, a Földrajzi Intézet 
élére pedig Milleker Rezső, a budapesti egyetem tanársegéde került. Az említett 
kilenc professzor 1914. augusztus 26-i dátumozással kapta meg kinevezését a 
Debreceni Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Karára, 
hárman közülük (Huss, Milleker, Tankó) – fiatalabb koruk vagy kevesebb tudo-
mányos munkásságuk miatt – nyilvános rendkívüli tanári, a többiek nyilvános 
rendes tanári ranggal.6 

A dualizmuskori (és a későbbi két világháború közötti) felsőoktatásra jellem-
zően a debreceni bölcsészkaron is ún. „egyszemélyes” tanszékek működtek, azaz 
egy tanszék oktatója egy professzor volt (nyilvános rendes vagy nyilvános rend-
kívüli tanár), ő tartotta a tanszabadság elvében az összes szemináriumot és elő-
adást. Ez azt jelentette, hogy a professzor világnézeti és politikai értelemben sza-
badon választhatta meg, illetve határolhatta be a tananyagát, illetve biztosította a 

                                                 
4  A Református Kollégium szerepéről lásd még részletesebben A Debreceni Egyetem története 

1912–2012. 16–27.; Nagy Sándor: A Debreceni Kollégium mint egységes intézmény az egyetem 
kiválásáig. In. A Debreceni Kollégium története I. rész. Szerk. Révész Imre. Debrecen, 1940. 

5  S. Szabó József: A Debreceni Református Kollégium tanárai és kiváló növendékei 1549–1925. 
Debrecen, 1926. 47–50. 

6  Az oktatók kinevezéséről lásd még A Debreceni M. Kir. Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- 
és Történettudományi Karának Tanácsi Jegyzőkönyve (a továbbiakban: BTK Jk.), 1914/15. tan-
év, I. rendes ülés (1914. október 8.), 1. szám. 
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tanulmányi rend kötetlenségét oktató és hallgató számára egyaránt. Ugyanakkor 
a tanár köteles volt átfogó ismeretanyagot nyújtani a hallgatóinak, akik nagy sza-
badsággal maguk dönthették el, hogy mely tanárnál milyen tárgyat kívánnak hall-
gatni.7 A későbbiekben, a két világháború közötti időszakban a kar tudományos 
spektrumának szélesítése nyomán a többi fontos, de tanszéki keretet nem (vagy 
csak idővel) kapó bölcsésztudományokat szakelőadók és ún. magántanárok 
(Mudrák József találó fogalmával, „alkalmazott előadók”) oktatták, akik rendsze-
rint középiskolai tanárok, múzeumi vagy levéltári alkalmazottak voltak. Rajtuk kí-
vül helyet kaptak a bölcsészkaron nyelvi lektorok és – a továbbiakban majd látha-
tó, két világháború közötti egyre bővülő hallgatói létszám miatt – a tanszéki asz-
szisztenciák (díjas, díjtalan gyakornokok, tanársegédek), akik olykor óratartással 
és más oktatási feladatok ellátásával könnyítették a professzorok munkáját.8 

Érdemes megemlíteni, hogy a bölcsészkar első kilenc tanára közül egyik sem 
volt debreceni, hajdúsági vagy alföldi születésű. Ketten közülük dunántúliak vol-
tak (Pápay, Pokoly), négyen erdélyiek (Darkó, Huss, Rugonfalvi Kiss és Tankó), 
ketten vajdaságiak (Láng, Milleker) és egy kárpátaljai (Pap). Az utóbbi hét pro-
fesszor esetében a születési hely a két világháború közötti időszakra tekintve 
azért fontos, mert mindannyijuk szülőföldje a trianoni békeszerződés következ-
tében más országokhoz került, és ez még hangsúlyosabbá tette részükről a kor-
szakban általában is meghatározó revíziós gondolkodást.9  

Mai szemmel nézve különösen érdekes, hogy az egyetem és a kar indulásakor 
a kilenc tanár átlagéletkora alig haladta meg a 37 évet, és egyikük sem töltötte 
még be az 50. életévét 1914-ben (a legfiatalabb Milleker 27, a legidősebb Pokoly 
48 éves volt), ami azt mutatja, a tanszékek betöltésénél fontos szempont volt, 
hogy mindegyikükre hosszú távon számítani lehessen. Nem véletlen, hogy közü-
lük öten (Huss, Rugonfalvi Kiss, Pap, Milleker, Tankó) egészen az 1940-es éve-
kig oktattak a debreceni bölcsészkaron, sőt ha hozzájuk vesszük még a hosszú 
betegség után 1940 januárjában elhunyt Darkó Jenőt, akkor megállapíthatjuk, 
hogy az alapításkor jelenlévő professzorok kétharmada, a bölcsészkar tanári gár-
dájának magja 1914-től két és fél évtizeden át megmaradt. 

                                                 
7  A tanszabadság elvéről lásd Magyarország története tíz kötetben. 7/2, 1890–1918. Főszerk. Ha-

nák Péter. Bp., 1978. 889. 
8  Mudrák József: A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története 1914–

1949. Debrecen, 2012. 9. (továbbiakban Mudrák, 2012.) – A bölcsészkari asszisztenciákban részt-
vevők adattárát lásd Mudrák József: Gyakornokok, tanársegédek, adjunktusok, intézeti tanárok, 
Á.D.O.B. gyakornokok és beosztott gimnáziumi tanárok a Bölcsészettudományi Karon (1921–
1950). In. Közlemények a Debreceni Tudományegyetem Történetéből IV. Szerk. Hollósi Gábor. 
Debrecen, 2006. 110–130. 

9  A korabeli revíziós gondolkodás megértéséhez lásd Zeidler Miklós: A revíziós gondolat. Bp., 
2001. 
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A tantestület fiatal átlagéletkora ellenére az induló bölcsészeti fakultás ko-
moly tudományos bázisnak számított, amit jelez az, hogy a kilenc professzor 
egyharmada már az egyetem megnyitásakor a Magyar Tudományos Akadémia 
tagja volt (a nyelvész Pápay Józsefet 1908-ban és a két klasszika-filológust, Láng 
Nándort 1911-ben, illetve Darkó Jenőt 1913-ban választotta soraiba az MTA). 
Ezáltal a bölcsészkar jelentős tudományos tekintélynek örvendhetett, és több 
akadémikust tudott a soraiban, mint a teológiai és a jogi fakultás.10  

 
 

1.2.  Az első világháború  
 és a forradalmak kora, 1914–1920 

 
A Debreceni Tudományegyetem első tanévének kezdete sajnálatos módon szinte 
pontosan egybeesett az első világháború kitörésével, ami jelentősen befolyásolta 
az egész intézmény, így a bölcsészkar életét is. Éppen emiatt történhetett az, 
hogy az egyetemi professzorok kinevezésére – ahogy említettük – csak 1914. au-
gusztus 26-án, eskütételükre pedig öt nappal később, augusztus 31-én került sor a 
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban. Ez – Kiss Ferenc teológusprofesszor, 
az egyetem első rektorának szavaival – „a megnyitás első évének kezdetét az akkor 
már amúgy is teljesen felfordult viszonyok között, még nehezebbé s majdnem 
problematikussá tette”, ugyanis mivel „sem tanárok, sem a kormányzó szervek 
nem lévén egész augusztus legutolsó napjáig kinevezve, senki nem volt azon hely-
zetben, hogy az egyetem megnyitásával kapcsolatos intézkedéseket, az első tanév 
lehető sima megindultát biztosító előmunkálatokat végezhette volna”. Ezen túl az 
egyetem első tanévnyitóját és az oktatás megkezdését késleltette az is, hogy 1914 
kora őszén kolerajárvány tört ki Debrecenben, ami miatt szeptember 26-án a vá-
ros közegészségügyi bizottsága – igaz, csak szűk egy hétre – bezáratta az oktatá-
si intézményeket. E hátráltató körülmények miatt az első tanévnyitóra csak 1914. 
október 1-én, a tanítás megkezdésére október 5-én került sor.11 

Ezt a helyzetet tovább nehezítette az, hogy bár a Református Kollégium fel-
ajánlotta az épületét az új felsőoktatási intézmény részére, azonban ott a katona-
ság tartalékkórház céljaira több helyiséget lefoglalt. Ebből adódóan az egyetem 
karai számára máshol kellett elhelyezést biztosítani. A jogi fakultás a református 
főgimnázium hat tantermében, a teológiai pedig a Kollégium két tantermében, il-
letve oratóriumában és kántustermében lelt ideiglenes otthonra. Hozzájuk képest 
szegényesebb helyiségekben és csak megkésve kapott elhelyezést a Bölcsészet-, 
                                                 
10  Az MTA tagjairól lásd A Magyar Tudományos Akadémia tagjai 1825–2002. I–III. kötet. Fő-

szerk. Glatz Ferenc. Bp., 2003. (továbbiakban Az MTA tagjai, 2003.) 
11  Rectori beszámoló, melyben Kiss Ferenc az egyetem 1914/15. tanévi rektora az egyetem 

1914/15. évi történetéről, az 1915. évi szeptember hó 27-én tartott egyetemi közgyűlésen be-
számolt. = Gerundium, 2010. 1. sz. 77–94. (továbbiakban Kiss Ferenc, 1914/15.) 
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Nyelv- és Történettudományi Kar: 1915 őszére sikerült a Piac utca 24. szám alat-
ti épület harmadik emeletén a Földrajzi Intézetnek, az 51. szám alatti ún. Csanak-
házban bérelt, tizenkét helyiségből álló lakásban pedig a magyar és német tan-
székeknek berendezkedniük.12 

A bölcsészkar első vezetői, Pokoly József dékán és Láng Nándor prodékán 
számára az első tanév legfontosabb feladata az oktatás alapfeltételeinek megte-
remtése volt. A fakultás 1914/15. tanévi nehéz körülményeit az is jelentősen sú-
lyosbította, hogy a fiatal átlagéletkorú tanári gárdából többeket (a 40 év alatti ok-
tatókat, Millekert, Husst, Rugonfalvi Kisst és Darkót) hosszabb-rövidebb időre 
katonai szolgálatra rendeltek be. A hadbavonult professzorok helyettesítésének 
problémájával a kari tanácsnak13 már a legelső ülésén is foglalkoznia kellett (ak-
kor Darkó Jenő, Huss Richárd és Rugonfalvi Kiss István frontszolgálata miatt)14, 
és az 1914–1918 közötti tanévekben végig gyakori visszatérő kérdés volt ez a 
többi kari vezető számára is.15 

Azonban a katonai szolgálat miatti távolmaradás nemcsak az oktatói gárdát 
érintette, hanem az egyetemi ifjúságot is, noha ebben a tekintetben a bölcsészkar 
hallgatói láthatóan elmaradtak a többi fakultáson tanulókhoz képest. 1914 nyarán a 
magyar felsőoktatásba beiratkozó vagy már egyetemista fiatal értelmiségi generá-
ció – az ország jelentős részével együtt – lelkesen üdvözölte a háború kitörését, 
gyakoriak voltak részükről a hadba lépés melletti szimpátiatüntetések, és jelentős 
részük (az akkori hallgatók közel egyharmada) már a háború első hónapjaiban – ta-
nulmányaikat félbehagyva – önként vállalt katonai szolgálatot.16 Az első, 1914/15-
ös tanévre, a Debreceni Tudományegyetem három fakultására összesen 354 hall-
gató iratkozott be: legtöbben a jogi karra (215), aztán a teológiaira (108) és legke-
vesebben (mindössze 31-en) a bölcsészetire. Az önkéntes frontszolgálatra történő 

                                                 
12  Neuber,1933. 158–159. 
13  A kari tanács (vagy kari ülés) a fakultás legfontosabb döntéshozó, ellenőrző és vezető fóruma volt, 

amelynek alanyi jogon tagja lett minden professzor és a magántanárok két képviselője. Alapvető 
feladatai közé tartozott a kar életét és tevékenységét meghatározó események (miniszteri, rektori 
leiratok, stb.), a hallgatói és oktatási ügyek (index-ügyek, szigorlatok, ösztöndíjak odaítélése, tan-
díjmentességi kérvények elbírálása, tanrend összeállítása, stb.) és a személyi kérdések (dékánvá-
lasztás, rektor-választó elektorok felhatalmazása, álláspályázatok elbírálása) megtárgyalása. 

14  BTK Jk. 1914/15. tanév, I. rendes ülés (1914. október 8.), 3. szám. – Megjegyzendő, hogy 1914 
késő nyarán és kora őszén a Debreceni Tudományegyetem oktatói közül összesen tizenegyen 
kaptak katonai behívót. 

15  Lásd például BTK Jk. 1914/15. tanév, II. rendes ülés (1914. november 4.), 12. szám, Uo. V. rendes 
ülés (1915. január 23.), 35–36. szám, BTK Jk. 1915/16. tanév, I. rendes ülés (1915. szeptember 29.), 
5. szám, Uo. IV. rendes ülés (1915. december 21.), 22. szám.; Évkönyv, 1914/15. 13–17. 

16  A hallgatók háborús lelkesedéséről és szerepvállalásáról lásd Viczián János: Diákélet és diák-
egyesületek a budapesti egyetemeken 1914–1919. Bp., 2002. 28–30., 43–50.; Kerepeszki Ró-
bert: A Turul Szövetség 1919–1945. Egyetemi ifjúság és jobboldali radikalizmus a Horthy-kor-
szakban. Máriabesnyő, 2012. 30–31. (továbbiakban Kerepeszki, 2012.) 
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jelentkezésben – az arányokat tekintve – a teológusok jártak az élen (összesen 41-
en, a kar hallgatóinak 38%-a), akiket a jogászok követtek (ők adták a legnagyobb 
létszámú „kontingenst” 57 fővel, ami a fakultás hallgatóságának 26,5%-át jelentet-
te), végül legkevésbé a bölcsészek vették ki a részüket a háborús lelkesedésből (a 
31 hallgató közül 7 vonult be katonai szolgálatra, ami 22,6%-os arányt jelentett).17 

A hátráltató körülmények ellenére is megfigyelhető a kar lassú, de egyenletes 
fejlődése az első világháború éveiben. A bölcsészeti fakultás feladata abban az 
időszakban is a tudós-utánpótlás kinevelése mellett a középiskolai tanárképzés 
biztosítása volt. Az utóbbi kapcsán már az első tanév folyamán felmerült a Ta-
nárképző Intézet felállítása, aminek megvalósítása azonban a világháborús vi-
szonyok között még váratott magára. Ennek ellenére 1915 januárjában Láng 
Nándor elnök és Pokoly József alelnök vezetésével létrehozták a Tanárvizsgáló 
Bizottságot, amelynek feladata a tanári képesítő vizsgák lebonyolítása volt (a 
hallgató tanári oklevelet csak ezek letételével kaphatott, hiányukban csupán „si-
ma” bölcsészdiplomát).18 

A kar strukturális fejlődését jelentette, hogy a második tanév elején, 1915 no-
vemberében Láng Nándor új dékán, Tankó Béla előadó, Pápay József, Rugon-
falvi Kis István, Pokoly József és Darkó Jenő részvételével bizottság alakult a 
szükséges és legsürgősebb szervezeti kérdések tisztázására, illetve a tanszéki fej-
lesztési lépések végiggondolására. A bizottság egy hat lépésből álló tervet dolgo-
zott ki, amely két új tanszék felállítását és négy már meglévő tanszék kettévá-
lasztását terjesztette a kari tanácsülés elé, amit az el is fogadott. Ennek értelmében 
a fakultás kezdeményezte a rektornál és a vallás- és közoktatásügyi miniszternél a 
francia, illetve az archeológiai tanszék létrehozását, valamint az egyetemes törté-
nelmi tanszék (ókori és középkori egyetemes történelemre történő), a magyar tör-
ténelmi tanszék (középkori és újkori magyar történelemre történő), a magyar nyel-
vészet tanszék (magyar és finnugor nyelvészetre történő) és a Tankó Béla vezetése 
alatt összpontosuló filozófiai és pedagógiai oktatás kettéválasztását.19 Ez összesen 
kilenc új állás létesítését (tehát a tanári kar létszámának megkétszerezését) jelen-
tette volna, ami azonban a világháború közepette tulajdonképpen kivitelezhetet-
len volt, ezért 1918-ig csak csekély előrelépést sikerült elérni.20 1916 májusában 

                                                 
17  Kiss Ferenc, 1914/15. 90–92. – A bölcsészek alacsonyabb háborús részvétele a nőhallgatók na-

gyobb arányával magyarázható, amiről a későbbiekben még szólunk. 
18 BTK Jk. 1914/15. tanév, I. rendes ülés (1914. október 8.), 6. szám.; Uo. V. rendes ülés (1915. 

január 23.), 41. szám. 
19  Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar iratai (további-

akban HBML VIII. 8/b), 1. doboz, 92–1915/16. és 95–1915/16. bksz.; BTK Jk. 1915/16. tanév, 
III. rendes ülés (1915. november 26.), 14. szám és melléklete. 

20  Megjegyzendő, hogy 1915 novemberében beterjesztett kari fejlesztési terv két pontja (középkori 
és újkori magyar történelem, illetve magyar és finnugor nyelvészet kettéválasztása) a második 
világháború utáni időszakig sem valósult meg. 
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ugyan létrejött a francia tanszék, de élére nem neveztek ki külön oktatót, hanem 
Huss Richárd német nyelv- és irodalom professzor tartotta a szemináriumokat és 
az előadásokat. 1918 júniusában a Református Kollégium tanára és könyvtárának 
igazgatója, Mitrovics Gyula kinevezésével megkezdhette működését a pedagógi-
ai tanszék (Neveléstudományi Szeminárium).21 Még ugyanebben a hónapban lét-
rejött a különálló ókortörténeti tanszék is Pokoly József történészprofesszor veze-
tésével, akinek helyét az egyetemes történelem oktatásában a főként történeti se-
gédtudományokkal foglalkozó budapesti főgimnáziumi tanár, Szentpétery Imre 
vette át 1918 augusztusában. Az érdekesség kedvéért érdemes megemlíteni, hogy 
ekkor az egyetemes történelmi tanszékre pályázók között szerepelt a későbbiek-
ben, az 1930-as évek folyamán meghatározó kultúrpolitikus, a fiatal Hóman Bá-
lint történész is.22 

Az új tanszékek létrehozását, illetve néhány meglévő kettéválasztását célzó 
fejlesztési terv mellett, illetve abból kinőve bontakozott ki a debreceni bölcsész-
kar legfontosabb, a két világháború közötti korszakot is lényegében végigkísérő 
oktatásfejlesztési, tudományszervezési és kultúrpolitikai koncepciója, az ún. 
balkanológiai program.23 A kezdeményezés indoklásához és fontosságának meg-
értéséhez látnunk kell, hogy a dualizmus korának végén Magyarország kultúr- és 
bizonyos mértékben nemzetiségpolitikai törekvései alapjaiban határozták meg az 
1912-ben alapított debreceni egyetem leendő feladatait. Gróf Tisza István máso-
dik miniszterelnöksége idején, a világháború előestéjén a kormány felismerte a 
Monarchia területén, szűkebb értelemben a magyar korona országaiban élő nem-
zetiségek erejét, illetve azok kapcsolatait a szomszédos, különösen a balkáni ál-
lamokkal. A politikai elit figyelme állami és gazdasági érdekek mellett kulturális 
vonatkozásokban is megmutatkozott, és fokozódott az érdeklődés a környező, 
főképp a déli országok népei iránt.24 Mindez, nem utolsó sorban, az oktatásban is 
jelentkezett, és megfogalmazódott az a cél, hogy a magyar egyetemek vonzzák 

                                                 
21  Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest (továbbiakban MNL OL), Miniszterta-

nácsi Jegyzőkönyvek (továbbiakban K 27, Mt. Jk.), 1918. április 22. 48. szám. 
22  BTK Jk. 1917/18. tanév, XIV. rendkívüli ülés (1918. augusztus 6.), 100. szám 
23  A koncepcióról összefoglalóan lásd Kerepeszki Róbert: Balkanológiai program a Debreceni 

Egyetemen a 20. század első felében. In. Történeti Tanulmányok XIII. Szerk. Velkey Ferenc. 
Debrecen, 2005. 229–253. 

24  A Tisza-kormány és a magyar politika világháború előtt nemzetiségpolitikájáról lásd Vermes 
Gábor: Tisza István. Bp., 1994. 218–221.; ifj. Bertényi Iván: A századelő politikai mozgalmai és 
Tisza István. In. A magyar jobboldali hagyomány 1900–1948. Szerk. Romsics Ignác. Bp., 2009. 
60–72.; Illés Gábor: Tisza István politikai koncepciója a nemzetiségi kérdést illetően a világhá-
ború előestéjén. In. Tisza István és emlékezete. Tanulmányok Tisza István születésének 150. év-
fordulójára. Szerk. Maruzsa Zoltán, Pallai László. Debrecen, 2011. 139–150. – A magyar tu-
domány Balkán felé fordulását egyébként a dualizmus utolsó éveiben leginkább Thallóczy La-
jos, a magyar történelem balkáni kapcsolatainak ismerője, a bécsi külügyminisztérium munka-
társa szorgalmazta. Gunst Péter: A magyar történetírás története. Debrecen, 2000. 211. 
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hozzánk más nemzetek diákságát is, amiben kiemelt szerepet kapott – fekvéséből 
adódóan – Debrecen új felsőoktatási intézménye is. 

A bölcsészkar professzorai közül a bizánci történelemmel foglalkozó, ezáltal 
a Balkán múltját, jelentőségét jól ismerő és ekkoriban egyre nagyobb szakmai 
tekintélynek örvendő Darkó Jenő25 1915 novemberében a tanszéki fejlesztési 
terv kidolgozásával foglalkozó bizottság ülésén indítványozta, hogy a testület 
terjessze a kari tanács elé a balkanológiai stúdiumok megalapozásának kérdését 
is. A problémakör fontosságát és összetettségét mérlegelve azonban a bizottság 
különválasztotta „a javaslat többi részétől [ti. az új tanszékek létrehozásától és 
néhány meglévő kettéválasztásától – K.R.], s programmszerű részletességgel le-
endő tisztázás céljából a következő kari ülésen alaposabb előkészítés után újabb 
tárgyalás alá” kívánta venni.26 Az előkészítés munkálatait a kar előadói minőség-
ben Darkóra bízta, aki a következő, 1915. decemberi tanácsülésre készítette el 
részletes tervezetét. 

A klasszika-filológus professzor ebben a koncepcióban látta az „egyetem kü-
lönleges hivatását”, és – a kultúrpolitikai törekvésekkel egybevágóan – rámuta-
tott arra, Debrecen lenne a „legalkalmasabb a balkanologiai stúdiumoknak kon-
centrálására”, és a kar fejlesztésének közelebbi feladatai közé sorolta a balkáni 
népek nyelvével, irodalmával és történetével foglalkozó tanszékek szervezését. 
Mindezt azzal indokolta, hogy a balkáni népek történelme az idők folyamán szo-
rosan összefonódott a magyarokéval, és „a balkáni viszonyoknak állandó szem-
mel tartása és pontos ismerete a jelenben és a jövőben is fontos érdeke lesz nem-
zetünknek”.27 A Monarchia, szűkebb értelemben a királyi Magyarország terüle-
tén élő nemzetiségekre utalva kifejtette, hogy „új és erős kapcsot teremthetnénk a 
magyarság és e nemzetiségek között, ha lehetővé tennök, hogy nemzetiségi ifjú-
ságunk az őt közelről érdeklő balkáni disciplinákat magyar szellemi légkörben és 
magyar kulturális gócpontban sajátíthassa el”. Ezt – mai szemmel nézve kissé 
naivnak tűnően, de 1915 végi magyar kultúrpolitika szűkebb látószögébe illesz-
kedően – azzal indokolta, hogy „az itt tanuló nemzetiségi ifjúság esetleg felmerü-
lő szeparatisztikus törekvéseiben a környezet részéről semmiféle támogatásra 

                                                 
25  Darkó szakmai tekintélyét jól mutatja, hogy Angyal Dávid, a 20. század elejének egyik megha-

tározó, akadémikus történésze 1914 végén az akkor még csak szerveződő Konstantinápolyi Ma-
gyar Tudományos Intézetbe ajánlotta őt, amit azonban a debreceni professzor nem fogadott el. 
Az intézmény 1917 januárjától egészen az I. világháború végéig működött Törökországban. 
Feladata a bizánci–magyar, török–magyar kapcsolatok történetének vizsgálata, régészet, Bizánc 
és az iszlám történetének tanulmányozása, illetve összehasonlító nyelvészet kutatása volt. Lásd 
Huszti József: Gróf Klebelsberg Kunó életműve. Bp., 1942. 153. (továbbiakban Huszti, 1942.); 
Darkó Jenő levele Angyal Dávidnak, 1915. január 4. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtá-
ra, Kézirattár, (továbbiakban MTAKK) MS 801/30. 

26  BTK Jk. 1915/16. tanév, III. rendes ülés (1915. november 26.) 14. szám és melléklete. 
27  Nem véletlenül, hiszen a világháborút kirobbantó casus belli is a Balkánnak volt köszönhető. 
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nem talál, sőt erős ösztönzést fog nyerni arra, hogy a magyarsághoz asszimilá-
lódjék”.  

Darkó ezen gondolatok mentén hat új, elsősorban filológiai és történeti tan-
szék felállítását terjesztette elő. Az eredeti koncepció első pontja a közép- és új-
görög filológiai (bizantinológiai) tanszék volt, amelynek feladata a balkáni tér-
ség kora középkori történelmének tanulmányozása szempontjából legfonto-
sabb Bizánc vizsgálata lett volna. Az arab nyelvű források tanulmányozásá-
val, illetve az arab kalifátus történetének vizsgálatával foglalkozó sémi filo-
lógiai tanszék felállítása szerepelt a tervezet második pontjaként. Darkó ezt 
azzal indokolta, hogy az arab kalifátus egyike volt a leghatalmasabb világ-
birodalmaknak, jelentős tényező volt az európai történelemben, és számos 
állam életére volt hatással. A harmadik pont a Kelet-Európa története tan-
szék létrehozása volt, amely a Balkán politikai viszonyaira a múltban is je-
lentős befolyással bíró Oroszország történelmét vizsgálta és oktatta volna. 
A koncepciót három további filológiai tanszék zárta: a Balkán vizsgálata 
szempontjából kikerülhetetlen szláv, a késő középkor és a kora újkor ta-
nulmányozásában nagy jelentőségű török-tatár filológiai, illetve a Monar-
chia utolsó éveiben Magyarország egyik legjelentősebb és egyre növekvő 
politikai súllyal rendelkező nemzetiségével foglalkozó „oláh” (román) 
nyelv és irodalom tanszék. Ezt egészítette ki a kari tanács Milleker Rezső 
földrajzprofesszor indítványára a Balkán és a Közel-Kelet jelenkori gazdaság- 
és kereskedelem-földrajzát tárgyaló tanszékkel. A balkanológiai program kon-
cepciója valóban alapos volt, hiszen a Balkán történetét a bizánci hódoltságtól 
egészen a jelenkorig végigkísérte, és kiemelt szerepet szánt benne a térség meg-
ismerése szempontjából nélkülözhetetlen nyelvek oktatásának. Éppen ezért 
Darkó előadói munkáját a bizottság és a kar egyhangúan elfogadta, egyúttal sür-
gette a vallás- és közoktatásügyi miniszter felé elfogadásra való továbbterjeszté-
sét, illetve hogy „addig, míg a tervezet egész programmja rendre kivitelre juthat, 
a legszükségesebb nyelvi ismeretek megszerzésére egy oláh-, egy délszláv- és tö-
rök nyelvi lektori állást” szervezzen.28 

Darkó a programja megfogalmazása után igyekezett ennek országos támoga-
tást is szerezni, és ennek érdekében a sajtóhoz fordult. 1916 elején az országos 
napilapok több rövidebb publicisztikáját közölték, melyben a világháborús hely-
zetre utalva népszerűsítette programját, és próbálta azt alátámasztani. Legjellem-
zőbb példája ennek az 1916. február 6-án megjelent, „A Balkán és a magyar tu-
domány” című cikke, melyben rámutatott arra, hogy az Osztrák–Magyar Monar-
chia háborúja a Balkánért korántsem fog véget érni a majdani, vélhetően jelentős 
területgyarapodással járó békével: a harcot kulturális téren is folytatni kell ahhoz, 
hogy ezek a területek asszimilálódjanak a Monarchiához. Ehhez a magyar tudo-

                                                 
28  BTK Jk. 1915/16. tanév, IV. rendes ülés (1915. december 21.) 26. szám. 
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mánynak is meg kell ismernie balkáni népek lelkületét és kultúráját, és „el kell 
mélyednünk a balkáni népek nyelvének, vallásának, történetének tanulmányozá-
sában, hogy e népek lelki világához egészen közel férkőzhessünk, s ebben a vi-
lágban tisztán láthassunk és helyesen ítélhessünk”. Darkó itt a kari tanácsnak tett 
jelentésében megfogalmazott indoklásánál tovább is lépett, amikor úgy fogalma-
zott: „a középiskolai tantervet is hozzá kellene idomítani egy kissé balkáni szük-
ségleteink kielégítéséhez. Elsősorban a történelem tanításánál, ahol eddigelé káros 
egyoldalúsággal Nyugat-Európa történetét domborították s a Keletét nagyon is hát-
térbe szorították, szinte azt mondhatni, hogy majdnem egészen mellőzték”. Fon-
tosnak tartotta, hogy a klasszikus nyelvek mellett a szláv nyelveket is oktatassák a 
közép-, illetve felsőfokú iskolákban, és összegzésül kijelentette, „kívánatos, hogy 
összes tudományos és felsőbbfokú tanintézeteink fölvegyék programjukba a bal-
káni tudományok ápolását és terjesztését. Minél nagyobb mértékben teszik ezt, 
annál biztosabban remélhetjük, hogy a magyar nemzet tartósan meg fogja őrizni 
és még emelni is fogja a háború által szerzett befolyását a Balkánon”.29  

Darkó kitartása ellenére a jelentős kultúrpolitikai koncepciónak tekinthető 
balkanológiai program kibontakozása a világháborús körülmények között lassan 
haladt, noha a kar már 1915 végén megtette az első lépéseket. Először a török-
tatár lektorátus megszervezésére került sor, melyre Vámbéry Ármin egykori ta-
nítványát, Prőhle Vilmost alkalmazták, aki 1895-ben szerzett bölcsészdoktorátust 
török-tatár nyelvészetből, perzsa nyelv és irodalomból, illetve indogermán ösz-
szehasonlító nyelvészetből. A kolozsvári egyetem bölcsészet-, nyelv- és történet-
tudományi kara 1908 januárjában habilitálta magántanárrá török-tatár nyelvtu-
dományból. Az 1915/16-os iskolai év folyamán leköszönt a kolozsvári magánta-
nári tisztéről, és benyújtotta a Debreceni Egyetemre habilitációs kérvényét. 
Pápay József és Darkó Jenő részvételével kéttagú bizottság alakult ennek meg-
vizsgálására, amit a kar az előadói jelentéseik alapján elfogadott, és Prőhlét török 
nyelvi lektornak alkalmazták, ami egyben az első sikeres habilitációs eljárást je-
lentette a bölcsészkar történetében.30  

A török lektorátus tanszékké szervezésének következő állomása Prőhle nyil-
vános rendkívüli tanári kinevezése volt, ami azonban a világháborús helyzet mi-
att sokat váratott magára. Az előléptetést ekkoriban leginkább Huss Richárd né-
metprofesszor karolta fel, azonban a többszöri sürgetése után is csak 1918 no-
vemberében alakult meg a bizottság a tanszék szervezésének megvizsgálására és 
lebonyolítására Pápay József, Rugonfalvi Kiss István és Darkó Jenő részvételé-

                                                 
29  Darkó Jenő: A Balkán és a magyar tudomány. = Budapesti Hírlap, 1916. február 6.  
30  BTK Jk. 1915/16. tanév, X. rendes ülés (1916. június 2.), 55. szám. – Megjegyzendő, hogy 

Prőhle jelentkezése után nem sokkal Hrvić Mustapha, egy végzős joghallgató is beadta pályáza-
tát az állásra, akit 1916 februárjában képesítettek, és – egy félévre – magántanárként alkalmaz-
tak. BTK Jk. 1915/16. tanév, IV. rendes ülés (1915. december 21.), 25. szám.; Uo. VI. rendes 
ülés (1916. február 21.), 36. szám. 
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vel. Jelentésük 1919. március 1-re készült el, és ezt követően Prőhle kinevezésé-
vel hivatalosan is megkezdhette munkáját a török nyelv és irodalom tanszék.31 

A fakultás fejlődése azonban nemcsak a tanszékek számának növekedésében 
és az oktatói gárda lassú bővülésében figyelhető meg. A professzorok áldozatos 
tevékenysége, személyes jó tudományos és emberi kapcsolataik felhasználása, 
ajándékozások és vásárlások révén bővült nemcsak a bölcsészkar felszerelése és 
apparátusa, hanem az egyetemi könyvtár is. Különösen figyelemreméltó volt eb-
ben a tekintetben Milleker Rezső tevékenysége, aki a nehéz világháborús körül-
mények között megalapozta a Földrajzi Intézet gyűjteményét32 és Rugonfalvi 
Kiss István történészprofesszor önzetlensége, aki 1916 februárjában saját, 13 kö-
zépkori és 91 újkori eredeti oklevélből álló gyűjteményét adományozta saját tan-
széke része.33 Az egyetemi könyvtár bővítése érdekében pedig Darkó Jenő érte 
el a legszembetűnőbb sikert, amikor az ő javaslatára a bölcsészkar jutányos áron 
megvásárolta a néhai tanára és mentora, Pecz Vilmos budapesti klasszika-
filológus professzor által felajánlott 2052 klasszika-filológiai témájú könyvet. 
Pecz részint egykori tanítványai iránti barátságból, részint az új egyetem támoga-
tása céljából kínált fel olyan szakmunkákat, amelyeket az egyre súlyosbodó há-
borús körülmények között a kar nagyon nehezen vagy egyáltalán nem tudott vol-
na beszerezni, noha az egyetem erős klasszika-filológiai oktatásának szüksége 
volt korszerű idegen, illetve magyar nyelvű szak- és forrásirodalomra.34 

                                                 
31  BTK Jk. 1916/17. tanév, III. rendes ülés (1916. november 24.), 20. szám.; Uo. IV. rendes ülés 

(1916. december 15.), 33. szám.; Uo. IX. rendes ülés (1917. május 22.), 70. szám.; BTK Jk. 
1917/18. tanév, III. rendes ülés (1917. november 27–28.), 21. szám.; Uo. II. rendes ülés (1917. 
október 30.), 16. szám.; Uo. VIII. rendes ülés (1918. március 22.) 56. szám.; BTK Jk. 1918/19. 
tanév, III. rendes ülés (1918. november 27.) 20. szám.; Uo. VI. rendes ülés (1919. március 1.) 
38. szám. – A debreceni balkanológiai programhoz szervesen kapcsolódik az is, hogy 1918 ta-
vaszán a vallás- és közoktatási miniszter egy német memorandumra reagálva a Balkánt és a Ke-
letet ismertető főiskolai tanfolyamok szervezése tárgyában küldött utasítást a Bölcsészet-, 
Nyelv- és Történettudományi Karnak. A kérdés megvizsgálására Pápay József dékán elnökleté-
vel, Láng Nándor prorektor, Milleker Rezső földrajzprofesszor részvételével és Darkó Jenő elő-
adóságával bizottság alakult, mely – ugyan Darkó távollétében, de az ő előterjesztésére – a kö-
vetkező kari tanácsi ülésre el is készítette a miniszteri leirat véleményezését. Ebben sürgették a 
tárgykörrel foglalkozó szakkönyvtár létesítését, illetve az 1915-ben elindult balkanológiai prog-
ram mielőbbi megvalósítását, és javasolták egyfajta alapozó képzésként a Balkán akkori állapo-
tait ismertető előadások megtartását, azonban ez a nem sokkal később bekövetkező világháborús 
vereség miatt már nem valósulhatott meg. BTK Jk. 1917/18. tanév, VIII. rendes ülés (1918. 
március 22.), 48. szám.; Uo. IX. rendes ülés (1918. április 26.), 62. szám. 

32  Tevékenységéről lásd részletesebben Szabó József: A debreceni egyetem Földrajzi Tanszékének 
működése 1914-től 1945-ig. In. Földrajzi Múzeumi Tanulmányok VIII. Érd, 1990. 9–14.; Süli-
Zakar István: Milleker Rezső professzor élete és debreceni munkássága. Közlemények a debre-
ceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Földrajzi Intézetéből 200. Debrecen, 1995. (továbbiak-
ban Süli-Zakar István, 1995.) 

33  BTK Jk. 1915/16. tanév, VI. rendes ülés (1916. február 21.), 38. szám. 
34  BTK Jk. 1916/17. tanév, IX. rendes ülés (1917. május 22.), 65. szám. 
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Fontos megemlítenünk, hogy az első világháború időszakában került az első 
bölcsész-rektor az egyetem élére Láng Nándor klasszika-filológus személyében. 
A 20. század első felében az egyetem legfelsőbb vezetőjét évente választották, és 
egymást meghatározott sorrendben követve adták a különböző fakultások: kez-
detben teológus, jogász, bölcsész sorrendben, majd ez – az orvosi kar 1918-ban 
történt megnyitása után – annyiban változott, hogy a teológus, majd a jogász rek-
tort orvos váltotta, és a bölcsésszel zárult a négyéves rotációs ciklus. Itt érdemes 
megjegyezni, hogy a Debreceni Tudományegyetem első 35 tanévében (1914 és 
1949 között) a bölcsészkar összesen kilenc rektort adott az intézménynek, és sa-
játos, hogy – amiként azt a későbbiekben látni fogjuk – szinte valamennyijük 
megbízatása egybeesett olyan rendkívüli eseményekkel, amelyek vagy az ország 
egészével együtt, vagy szűkebben az egyetem falain belül alapjaiban határozták 
meg az egész intézmény további életét. Az előzőekben elmondott szisztémából 
következően Láng megbízatása az 1916/17-re szólt éppen azt követően, hogy az 
előző tanévben a bölcsészkar dékáni teendőit is ellátta.35 Rektori évében az egye-
tem fokozatos fejlesztése mellett a hallgatóság segélyezését, különösen pedig a 
legjelentősebb egyetemi diákjóléti intézmény, a Mensa Academica anyagi hely-
zetének javítását tekintette egyik legfontosabb feladatának. Az 1915 szeptembe-
rében alapított Mensa első vezetője is a bölcsészkar professzora, Milleker Rezső 
volt, akinek áldozatos munkája alapozta meg annak működését.36 Láng a követ-
kező évben vette át a Mensát, amely nem pusztán a hallgatók étkeztetését szol-
gálta, hanem a szó szoros értelmében diákjóléti intézményként is funkcionált, hi-
szen az egyre nehezebb háborús viszonyok között különböző kedvezményekkel, 
kapcsolódó alapítványok anyagi támogatásával biztosította több – elsősorban jó 
előmenetelű és magaviseletű, illetve katonai szolgálatot teljesített – hallgató 
számára az egyetemi tanulmányaik folytatását.37 Láng, rektorként, nemcsak azt 
tartotta fontosnak, hogy az egyetemi kollégái támogassák a Mensa Academicát, 
hanem biztatta Debrecen város társadalmát is arra, hogy különböző alapítványok 
révén segítsék az egyetem hallgatóit. Tanévzáró beszédében a következőképpen 
fogalmazott: „A diákasztal, a Mensa Academica mostani nehéz, illetve sovány 
viszonyok közt lehetővé tette sok szegény ember gyermekének a megélhetést; ezt 
az intézményt is fejleszteni kellene alapítványokkal és hozzájárulásokkal: azok, 
akiket a háború vihara nem vert és azok, kiknek a háború bőséges hasznot hozott, 
róhatnák-e le szebben hálájukat a harcból hazatérőkkel szemben, mintha számuk-

                                                 
35  Láng rektori kinevezéséről lásd Gesztelyi Tamás: Láng Nándor, az első bölcsészrektor élete és 

munkássága. = Gerundium, 2011. 1–2. sz. 36–37. (továbbiakban Gesztelyi, 2011.) 
36  Évkönyv, 1915/16. 126–127. 
37  A Mensa Academica jelentőségéről, tevékenységéről és a hozzá kapcsolódó alapítványokról 

lásd részletesebben Király Sándor: A Mensa Academicához kötődő alapítványok története. In. 
Közlemények a Debreceni Tudományegyetem történetéből IV. Szerk. Hollósi Gábor. Debrecen, 
2006. 63–76. (továbbiakban Király Sándor, 2006.) 
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ra egy-egy tanulmányi év, vagy félév ellátási költségét adományozzák […]. Deb-
reczen város polgársága híres arról, hogy mindig tudott áldozni az itt tanuló di-
ákság javára, számtalan alapítvány dicséri ezt a ritka földön található nemes 
erényt. A debreczeni egyetem hivatásának átérzése talán fokozott mértékben fog-
ja kiváltani azt a meggyőződést, hogy minden a diákságnak juttatott adomány 
egy-egy kő a jövő, a szebb Magyarország fölépítéséhez.”38 Láng a Mensa elnök-
ségét megtartva későbbiek folyamán is fontosnak tartotta ezt, és a világháború 
után ő maga is hozott létre diákjóléti alapítványokat (1921-ben a „Professzor Dr. 
Láng Nándor Mensa elnök nevére tett alapítványt”, illetve 1923-ban „Dr. Láng 
Nándorné született Nadler Mariette emlékalapítványát”, amelyek még a második 
világháborút is túlélve, 1946-ig működtek).39 

A bölcsészkar azonban más módon is igyekezett hallgatóit támogatni, egyút-
tal önképzésüket előmozdítani. Erre szolgált az, hogy 1915 márciusában enge-
délyt kapott a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumtól arra, hogy „a főtan-
szakok köréből, előre megállapított terv szerint, tanévről-tanévre pályatételeket” 
írjon ki, és „azok eredményes megfejtői részére buzdításul és méltányolásul” pá-
lyadíjakat adományozzon.40 Ezek a pályatételek nemcsak az önálló kutatómunká-
ra ösztökélték a hallgatókat, hanem a kreativitásra is azáltal, hogy bizonyos tu-
dományos problémákra vártak megoldási javaslatot tőlük. Az 1915/16-os tanév-
ben minden bölcsészkari professzor hirdetett meg egy-egy pályatételt (Milleker 
Rezső földrajzból kettőt is), azonban ezekre mindössze egy dolgozat érkezett be, 
és a későbbiek folyamán is (egészen az 1920-as évek végéig) csak nagyon cse-
kély számú pályamunkát készítettek el a hallgatók. Mudrák József számításai 
szerint 1915–1949 között összesen 145 pályamű született, amelyek közül a leg-
több földrajzi (21) és magyar nyelvészeti (19) témakörű volt.41 

Az elhúzódó első világháború éveiben a pályatételekre mutatkozó csekélyebb 
érdeklődés azzal is összefüggésben állt, hogy a hallgatói létszám stagnált, és a 
frontszolgálat továbbra is elvonta a diákokat a tanulmányok folytatásától, illetve 
a tudományos munkájuk kibontakoztatásától. Ahogy a korábbiakban már említet-
                                                 
38  Évkönyv, 1916/17. 71. 
39  Király Sándor, 2006. 71–74. 
40  BTK Jk. 1914/15. tanév, VII. rendes ülés (1915. március 10.), 50. szám. 
41  Mudrák, 2012. 132–135. – Az 1915/16-os tanévben meghirdetett első pályatételek a következők 

voltak: filozófiából „A psychologismus és logismus a mai filozófiában, főleg ismeretelméletben 
és logikában, a többi disciplinákra való kihatásaiban”, klasszika-filológiából „Az antik történet-
írás elmélete s az elmélet következményei”, latin filológiából „Ovidius adatai Róma társadalmi 
viszonyainak rajzához”, magyar nyelvészetből „A Debreczeni Codex nyelvi sajátságai”, magyar 
irodalomból „Csokonai drámái, különös tekintettel mintáikra és népies elemeikre”, németből 
„Hogyan értékelték Kleist Ewaldot kortársai Magyarországon (A debreczeni ref. kollégium 
könyvtárában található források felhasználásával)”, magyar történelemből „I. Ferdinánd politi-
kája”, egyetemes történelemből „A hűbériség keletkezése a germán államokban” és földrajzból 
„Debrecen város földrajza” és „A Nyírség leírása”. 
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tük, az első, 1914/15-ös tanévre mindössze 31 hallgató iratkozott be a bölcsészkar-
ra, a következőben 35, 1916/17-re 33, 1917/18-ra pedig már 46 fő. Noha itt a hall-
gatói létszám kis ingadozást mutatott, a másik két fakultáson viszont egyértelmű 
csökkenés volt megfigyelhető (a legszembetűnőbb ez a teológiai kar esetében, ahol 
az első tanév 108 fős diáklétszáma 1917/18-ra 48-ra apadt, a jogi karon 215-ről 
176 főre csökkent a beiratkozott hallgatók száma ugyanerre a tanévre).42 

Annak ellenére, hogy a bölcsészkar hallgatói létszámát tekintve a legkisebb 
volt az egyetemen, 1915 végére sikerült létrehozni az első ifjúsági egyesület, az 
Egyetemi Kör bölcsész-szakosztályát.43 Az első világháború előtt és alatt a ma-
gyar egyetemeken nem volt olyan széleskörű egyesületi élet, mint később, a Hor-
thy-korszakban. Magyary Zoltán szerint, aki Klebelsberg Kuno kultuszminiszter-
sége idején volt a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium tanácsosa, „a háború 
előtt a magyar diákságnak csak egy-egy egyetem ifjúságára kiterjedő, ú. n. kebel-
beli egyesületei voltak [az ún. Egyetemi Körök – K.R.], amelyek […] az egyete-
mek fegyelmi hatósága alá tartoztak és ezért csak olyan tagjaik lehetettek, akik az 
egyetem fegyelmi hatósága alól még nem kerültek ki”.44 A debreceni Egyetemi 
Kör 1915-ben jött létre, azonban a világháború miatt széleskörű tevékenységet 
nem tudott kifejteni. Egyetlen jelentős eredménye az volt, hogy a megalakulás 
után nem sokkal el tudta indítani saját időszaki lapját, az Egyetemet, mely ugyan 
nem sok számot élt meg, ennek ellenére a háború okozta társadalmi és diákprob-
lémák megvilágítása miatt tükröződik benne a hallgatók gondolkodásmódja és 
világnézete. Az Egyetemi Kör volt az első közös, azaz minden fakultás hallgatóit 
magában foglaló egyesület, mely az egyetemi tanács és a rektor közvetlen fel-
ügyelete alatt állt. Alapszabályait a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter 82786. 
számú leirata hagyta jóvá 1917-ben.45 

                                                 
42  Az egyes kari adatok a rendes és az ún. rendkivüli hallgatók együttes számából adódnak. Az 

utóbbiak olyan diákok voltak, akik 16. életévüket betöltötték, és bár előképzettségük hiányos 
volt, ahhoz elegendő, hogy az általuk választott előadásokat hallgathassák. A hallgatói létszámra 
lásd Varga Zoltán: A Debreceni Tudományegyetem története I. 1914–1944. Debrecen, [1967]. 
64–65. (továbbiakban Varga, 1967. A későbbiekben közölt adatok is innen származnak.) 

43  BTK Jk. 1915/16. tanév, III. rendes ülés (1915. november 26.), 13. szám. 
44  Magyary Zoltán: Emlékirat az egyetemi ifjúság szociális gondozásának megszervezése tárgyá-

ban. Bp., 1929. 118. – Természetesen, ahogy a felsőoktatásnak, úgy az ifjúsági egyesületeknek 
is voltak előzményei, alapjai Debrecenben, a Református Kollégiumban. Létezett a Bölcsészet-
hallgatók Segély Egylete, a Hittanhallgatók Önképző és Segítő Egyesülete, a Kollégiumi Kán-
tus, az irodalmi jellegű Önképző Társulat, valamint a Tornaegylet. A Debreceni Református 
Kollégium története. Szerk. Barcza József. Bp., 1988. 731–737. 

45  A debreceni egyetemi ifjúsági egyesületekről lásd részletesebben Kerepeszki Róbert: Ifjúsági 
egyesületek a debreceni Tisza István Tudományegyetemen a két világháború között. In. Közle-
mények a Debreceni Tudományegyetem történetéből IV. Szerk. Hollósi Gábor. Debrecen, 2006. 
51–62. (továbbiakban Kerepeszki, 2006.) 
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Az első világháborús vereségből következő egyik legelső nehézség is – össz-
egyetemi és kari szinten egyaránt – a hallgatói létszám alakulásának vonatkozá-
sában figyelhető meg, ugyanis az 1918/19-es tanévben az előzőhöz képest ugrás-
szerűen megnőtt a beiratkozott diákok száma: az egész intézményt tekintve az 
1917/18-as tanévben még 270 fő volt az összlétszám, a következőben azonban már 
814 (!). Karokra lebontva a legszámottevőbb növekedést a jogász-hallgatók száma 
mutatta (176-ról 635-ra, tehát három és félszeresére), a teológusoknál jelentősen 
kisebb (48-ról 81-re), viszont a bölcsészeknél szintén szembetűnő volt (több, mint 
kétszeres bővülés, 46-ról 98-ra). Ennek hátterében az állt, hogy a világháború befe-
jezése után nemcsak a debreceni, hanem az ország többi felsőoktatási intézményé-
be is tömegével érkeztek a korábban frontszolgálatot teljesítő ún. „katonadiákok”, 
akik elkezdeni, vagy éppen folytatni kívánták korábban félbehagyott egyetemi ta-
nulmányaikat.46 Ez a bölcsészkaron elsősorban a túlzsúfoltság megoldása, illetve a 
korábban jóval kisebb keretekre szabott oktatás kivitelezése szempontjából állította 
nehéz feladat elé az akkori dékánt, Darkó Jenőt, és jelentősen megsokszorozta az 
adminisztrációs munkát. A kar vezetője éppen ezért indítványozta, hogy „a hall-
gatók számának szaporodtával az ügyvitel is szaporodván, kérje a kar a dékáni 
hivatalban egy második napidíjas díjnoki állás szervezését”.47 

A világháborús összeomlás azonban nemcsak a fentiekben vázolt helyzetet 
eredményezte, hanem döntő hatást gyakorolt a hallgatók és az oktatók gondolko-
dására is. Az ország megmentéséért, feldarabolásának megakadályozásáért buz-
gó tettvágy új kereteket követelt. Ezt mutatja az, hogy 1918. október 30-án, 
ahogy több felsőoktatási intézményben, Debrecenben is létrejött a diáktanács, 
majd december 7-én, budapesti kezdeményezésre, a jobboldali radikális diákokat 
tömörítő Piros-Fehér-Zöld Blokk helyi csoportja.48 Az utóbbi alakuló gyűlése kis 
                                                 
46  Ennek a generációnak az életérzését a Gömbös-kormány későbbi sajtófőnöke, majd propagan-

daminiszter Antal István a következőképpen írta le visszaemlékezésében: az ifjúság „a harcte-
rekről visszaérkezve igen súlyos, sőt akkor sok tekintetben kilátástalannak látszó szociális hely-
zetbe került. A vesztett háború, a megcsonkított ország, az elszakított részekből ide visszaözönlő 
s túlnyomórészt ugyancsak az értelmiséghez tartozó fajtestvérek ezrei és ezrei, az idebent pangó 
s csaknem teljesen leálló gazdasági élet, az infláció és a pénzromlás s a mindezek nyomában já-
ró munkanélküliség és más szociális bajok ennek a fiatalságnak a jövő kilátásait sötét homályba 
burkolták. […] Az elhelyezkedés, a kenyérhez jutás, a családalapítás szinte elérhetetlen messze-
ségben volt számukra – hiszen a legtöbbjük még az egyetemi esztendeit sem tudta befejezni, holott 
nem egy közülük már átlépte a harmincadik életévét is, s a frontokról mint tisztek, harctéri kitünte-
tésekkel a mellükön tértek vissza a polgári életbe.” Gömbös Gyula hatalomra kerülése és kormány-
zása 1932–1936. Antal István sajtófőnök emlékiratai. Szerk. Gergely Jenő. Bp., 2004. 369–370.  

47  BTK Jk. 1918/19. tanév, IV. rendes ülés (1918. december 19.) 28. szám. 
48  A Piros-Fehér-Zöld Blokk 1918. december 1-én alakult meg Budapesten. Célja alapvetően ket-

tős volt. Egyrészt az, hogy az ekkor már komoly befolyással rendelkező, antimilitarista, háborúel-
lenes szociáldemokrata, liberális-demokrata és kommunista világnézetű fiatalokat tömörítő Galilei 
Kört ellensúlyozza, visszaszorítsa. A két szervezet között 1918/19 fordulóján szinte mindennapos 
volt a fizikai konfrontáció. A Piros-Fehér-Zöld Blokk másik célként azt tűzte ki maga elé, hogy 
„nemzeti öntudatának önérzetes kidomborítása mellett harcoljon az égetően sürgős szociális és 
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híján teljes botrányba fulladt, mivel a bölcsészkar német nyelv- és irodalompro-
fesszora, Huss Richárd „Irtsuk ki a zsidókat!” felszólítással antiszemita pogrom-
ra szólította fel az ifjúságot. A soros rektor, Bernolák Nándor, aki mintegy más-
fél évvel később indítványozta a Nemzetgyűlésben az egyetemi beiratkozást sza-
bályozó numerus clausus törvény zsidóellenes paragrafussal történő kiegészíté-
sét, ekkor még tiltakozott az „antiszemita kirohanás ellen”. A beszéd hallatán – 
az események szemtanúja, az akkori diák, Békés István szerint – többen, főként 
az egyetem baloldali érzelmű hallgatói megdöbbentek. Az ő visszaemlékezése 
rávilágít a debreceni egyetemi közhangulatra is: „Az egyetem aulájában egy 
nagygyűlést hívtak össze, amelyen Huss Richárd teljes katonai díszben – bár ak-
kor nem voltak rangjelzések –, az összes kitüntetésével, óriási hurrázás és éljen-
zés közepette jelent meg. Egy irtózatos beszédet tartott. Én elég veszélyeztetett-
nek éreztem testi épségemet, mégis megpróbáltam felszólalni, de a nagy üvöltö-
zéstől nem tudtam szóhoz jutni. Barátaim körülvettek és testi védelmük alatt ki-
vezettek a teremből. A gyűlés pedig – csekély ellenszavazattal – teljes bizalmáról 
biztosította Huss Richárdot.”49 

Az ún. „őszirózsás” polgári demokratikus forradalom után beállt helyzetben a 
nyílt antiszemitizmus megjelenése mellett sokkal jelentősebben befolyásolta a 
fakultás hallgatóinak és oktatóinak gondolkodását az irredentizmus, Magyaror-
szág egységének védelme. A háborús vereséggel ugyanis az egész országra fe-
nyegető árnyként telepedett a területi elcsatolások réme, és ez a nyomasztó lég-
kör tetten érhető a kari tanácsi jegyzőkönyveiben is. Darkó dékán indítványára a 
kar 1918 decemberében egyhangúlag kimondta, „hogy testületileg csatlakozik az 
ország területi integritásának megvédésére alakult ligához”.50 Nem sokkal ké-
sőbb, 1919 januárjában pedig Erdős József egyetemi prorektor felhívására 
Rugonfalvi Kiss István történészprofesszor fogalmazott szózatot a „művelt világ 
egyetemeihez” a Magyarország számára várhatóan jelentős területi veszteséggel 
járó béke ellen.51 

A bölcsészkar oktatói közül főként az erdélyi származásúak fejtettek ki aktí-
vabb tevékenységet elsősorban a Debreceni Székely Társaságban, majd a Debre-
ceni Székely Nemzeti Tanácsban. Az előbbi 1902-ben alakult az alapszabályai 
szerint azzal a céllal, hogy a Debrecenben és a Tiszántúlon élő székelyeket és a 
székelység barátait egységes társadalmi szervbe tömörítse, másrészt azért, hogy 
erkölcsileg és anyagilag támogassa a székelyeket és erdélyi származású magya-

                                                                                                                         
gazdasági problémák megoldásáért”, illetve ezek mellett – természetesen – Magyarország terü-
leti egységéért. Lásd részletesebben Kerepeszki, 2012. 33–35. 

49  Interjú Békés Istvánnal. In. Tóth Pál Péter: Messiások. Bp., 1987. 29–30. (továbbiakban Tóth 
Pál Péter, 1987.) 

50  BTK Jk. 1918/19. tanév, IV. rendes ülés (1918. december 19.), 52. szám. 
51  Lásd Szállási Árpád: A Debreceni Tudományegyetem szózata a trianoni békeszerződésről. = 

Gerundium, 2010. 1. sz. 95–98. 
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rokat, illetve azért, hogy ápolja a székely nép történelmi hagyományait, valamint 
„az összes székelyek faji összetartozását”. A társaság 1919. február 16-án tartott 
tisztújító közgyűlésén Darkó Jenőt választották meg elnöknek, és az új vezető-
ségben helyet kapott több egyetemi kollégája is, így az egyik alelnök Rugonfalvi 
Kiss István történészprofesszor, az egyesület pénztárosa Kölönte Géza egyetemi 
quaestor, a választmány egyik tagja pedig Tankó Béla filozófiaprofesszor lett. 
Ugyanekkor a jelenlévők létrehozták a Debreceni Székely Nemzeti Tanácsot az-
zal a határozott céllal, hogy „a Budapesten működő hasonló szervnek összekötő 
kapcsa legyen az Erdélyért folytatott küzdelem irányításában és vezetésében”.52 
Elnökévé Rugonfalvi Kiss Istvánt választották, társelnöke Darkó Jenő és Kra-
tochvil (más forrásokban Kratochwill) Károly ezredes lett, aki 1918 végétől Er-
dély kerületi parancsnoka volt. Mindhárman rendkívül agilisan igyekeztek Er-
dély megmentéséért cselekedni: Kratochvil és Rugonfalvi Kiss István főként a 
38. hadosztály megszervezésével, ellátásával foglalkozott, mely székely hadosz-
tály néven vonult be a történelembe, Darkó pedig a székely menekültek támoga-
tásával és a területvédő propaganda révén (például 1919. március elején kilátoga-
tott a frontra a hadosztályhoz, és adományokat osztott szét).53 

Nem sokkal később azonban újabb gyökeres fordulat következett a magyar 
történelemben: 1919. március 21-én Budapesten kikiáltották a Tanácsköztársasá-
got, amelynek következtében a debreceni székelyek súlyos helyzetbe kerültek. A 
katonai és politikai változások először a hadosztály sorsát pecsételték meg. 
Kratochvil nem volt hajlandó együttműködni a kommunista hatalommal, így a 
székely hadosztály két tűz közé szorult, és hamarosan – Rugonfalvi Kiss István 
1919. március 30-i javaslatának hatására – letette a fegyvert a románok előtt, 
megnyitva ezzel a frontot előttük. Ekkor a Székely Társaság nevében Darkó Je-
nő, Rugonfalvi Kiss István, Kölönte Géza és az egyesület más tagjai írásos kér-
vénnyel fordultak Dumitrescu román tábornokhoz azért, hogy „a fegyverüket le-
tett, a főcsapattól elszakadt, avagy a vörös hadseregbe átcsapódott székely kato-
nákat, ha fogságba kerülnek, a román hadsereg ne tekintse bolsevikeknek, illetve 
vörös katonáknak, hanem engedje vissza hazájukba”. A tábornok továbbította ezt 
a nagykárolyi román főhadiszállásra, ahol a kérésnek helyt adtak, ezáltal több 
székely katonának segített a társaság. 

                                                 
52  A Budapesten működő Országos Székely Nemzeti Tanácsot Ugron Gábor szervezte meg. Ugron 

1917–1918-ban belügyminiszter, majd Erdély királyi biztosa lett. Már a debreceni Székely 
Nemzeti Tanács megalakulása előtt kapcsolatban volt a helyi Székely Társaság több tagjával. 
Rugonfalvi Kiss István például az Ugron vezetése alatt álló szervezettől kapott megbízást újabb 
zászlóaljak toborzására. Debreczeni Újság, 1919. február 6.  

53  A hadosztályról és a debreceni bölcsészprofesszorok tevékenységéről lásd részletesebben Gott-
fried Barna – Nagy Szabolcs: A Székely Hadosztály története. Barót, 2011.; Kerepeszki Róbert: 
Darkó Jenő és Erdély. In. Darkó Jenő: Népességi mozgalmak Erdélyben és környékén a közép-
korban. Szerk. Romhányi Beatrix és Kerepeszki Róbert. Máriabesnyő–Gödöllő, 2010. 115–129. 
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Április 22-én a román csapatok megszállták Debrecent is, és elfogató paran-
csot adtak ki többek ellen, így Darkó Jenő, Rugonfalvi Kiss István és Kölönte 
Géza ellen is. Darkónak egy időre el is kellett hagynia a várost, és ekkor Buda-
pestre került. Rugonfalvi Kiss azonban állandó megfigyelés mellett a városban 
maradhatott, és ekkor már egyik kezdeményezője volt annak a memorandumnak, 
ami Románia és Magyarország perszonálunióját (!) javasolta. A későbbi kor-
szakban – érthető módon – egyáltalán nem hangoztatott dokumentum megfo-
galmazása mögött az a cél húzódott meg, hogy a közös, Osztrák–Magyar Monar-
chiához hasonlóan felépülő, a román király államfősége mellett létrejövő ország 
révén Magyarország minimálisra csökkentheti a várható területi veszteségeit. A 
kezdeményezésnek – noha több ismert helyi és országos közéleti személyiség is 
csatlakozott hozzá – csekély alapja volt, végül 1919 nyarára minden realitását el-
veszítette.54 Itt kell azt is megemlítenünk, hogy a román megszállás időszakában 
az ország területi integritásának megóvása mellett az antiszemitizmus felkorbá-
csolásának szándéka is előfordult a bölcsészkar professzorai között. Ez ekkor is 
Huss Richárdhoz, a német nyelv- és irodalom professzorához kapcsolódott, aki a 
Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, Baltazár Dezső szerint az egyik 
megbeszélése alkalmával „nagy románnyelvű beszéddel tüzelte” a román tábor-
nokot, a megszállók parancsnokát a zsidók ellen.55 

A történelem az 1918 és 1920 közötti forradalmakkal és az idegen megszál-
lással súlyos nehézségek elé állította az egész országot, és ezen belül is a fiatal, 
még alig kialakult egyetem formálódó bölcsészkarát is. Azonban a válságos 
helyzet és a több szempontból ismét korlátozott oktatás ellenére is találunk előre 
mutató fejlesztési eredményeket a fakultás életében. Ebben az időszakban készült 
el ugyanis a kollégium épületében az új dékánia és a tanári szoba berendezése, 
így a vezetőség korszerű környezetben végezhette a munkát. Ugyanekkor vető-
dött fel először a Természettudományi Kar felállításának terve, és annak lehető-
sége, hogy a pallagi Gazdasági Akadémiát is az egyetemhez csatolják. Az új 
eredmények elérésére azonban csak a békeszerződés aláírása után és az új politi-
kai berendezkedés, a Horthy-rendszer konszolidációja révén nyílt lehetőség.56 

 

                                                 
54  Lásd Zambon Csaba: Rugonfalvi Kiss István memoranduma a román miniszterelnökhöz. = 

PoLísz, 2008. március 7–12. 
55  Baltazár Dezső: A próbáltatások idejéből. Debrecen, 1920. Idézi Kerepeszki Róbert: Rettenetes 

rablás. Román megszállás a Tiszántúlon. = Rubicon, 2011. 5. sz. 36–42. 
56  BTK Jk. 1918/19. tanév, IV. rendes ülés (1918. december 19.), 23. szám.; Uo. VIII. rendes ülés 

(1919. június 2.), 52. szám. – Az egyetem forradalmak alatti helyzetére lásd még Vaskó László: 
A polgári demokratikus forradalom és a tanácsköztársaság iskolapolitikája megyénkben. In. 
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve V. Debrecen, 1978. 103–122. 
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1.3. Az 1920-as évek kultúrpolitikájának hatásai 
 

A trianoni békeszerződés jelentősen befolyásolta az azt követő magyar oktatás- 
és kultúrpolitikát, ebből adódóan a fiatal egyetem, és ezen belül természetesen a 
bölcsészkar életét is. A béke ugyanis súlyos gazdasági helyzetet eredményezett 
az országban, ezért az intézmény fejlődése lelassult, a tervezett új Központi Épü-
let építési munkálatainak megkezdésére pedig – egy ideig – gondolni sem lehe-
tett. Általában véve a felsőoktatásra súlyos veszteségeket mértek a területi elcsa-
tolások, több intézmény (például a kolozsvári és kassai felsőfokú gazdasági tan-
intézet, a nagyváradi és a kassai jogakadémia) végleg elveszett, az új határokon 
túlra került kolozsvári és pozsonyi tudományegyetemeket pedig csak nagy ne-
hézségek és áldozatvállalás árán sikerült csak megmenteni, majd Szegeden és 
Pécsett letelepíteni.57 Ugyanakkor a kultúrpolitika súlya nagymértékben felérté-
kelődött elsősorban a magyarság összetartozás-tudatának erősítésében játszott 
szerepe kapcsán, és időszerűvé vált az oktatási rendszer korszerűsítése is. Ebben 
Klebelsberg Kuno végezte el legnagyobb munkát és érte el a legjelentősebb 
eredményeket, aki közel egy évtizedig tartó vallás- és közoktatásügyi miniszter-
sége alatt (1922–1931) új tartalommal töltötte meg a kultúrpolitikát. Több alka-
lommal hangsúlyozta, hogy a kultusztárca lényegében honvédelmi tárca, amely-
lyel fel lehet venni a harcot a békeszerződés igazságtalansága ellen, és úgy vélte, 
hogy a kultúra a Trianon utáni „szellemi népgyógyítás” és a társadalom lassú 
modernizálásának legfontosabb eszköze. Kultúrpolitikája a neonacionalizmus és 
kultúrfölény jelszavaival eszmeileg állított új célt a magyar kultúra, oktatás és 
tudomány elé, a miniszter által meghirdetett kulturális decentralizáció pedig le-
hetőséget nyújtott a vidéki tudományos műhelyek és felsőoktatási intézmények 
fejlődésére, amivel szolgálhatták a klebelsbergi alapideákat.58 A Horthy-korszak 
első évtizedében a miniszter elérte, hogy a kultusztárca jelentős, mintegy 10%-os 
részesedést nyerjen a költségvetésből, aminek révén mód nyílt – többek között – 
a felsőoktatás kiemelt támogatására, tehát a Trianonból adódó negatív hatások 
Klebelsberg révén alapvetően pozitív folyamatokat indítottak el, így a debreceni 
egyetem és bölcsészkara életében is.59 

                                                 
57  Megjegyzendő, hogy a „menekült” egyetemek szegedi, illetve pécsi letelepítése előtt felmerült 

az, hogy ezek egy része vagy egésze Debrecenben leljen új otthonra. Ez azonban – bár a debre-
ceni egyetem számára több szempontból előnyös lett volna – „nem volt összeegyeztethető a 
kormány kultúrpolitikai álláspontjával”. Évkönyv, 1920/21. 119. 

58  Klebelsberg felsőoktatási és kultúrpolitikájához lásd Ujváry Gábor: „Élt ötvenhét évet, dolgo-
zott egy évszázadnyit”. In. Uő.: A harmincharmadik nemzedék. Politika, kultúra és történettu-
domány a „neobarokk társadalomban”. Bp., 2010. 25–58.; Ladányi Andor: Klebelsberg felső-
oktatási politikája. Bp., 2000. (továbbiakban Ladányi, 2000.) 

59  A Trianon utáni kultúrpolitika általános helyzetéről lásd részletesebben Ujváry Gábor: Trianon 
hatása a magyar kultúrpolitikára. In. Uő.: A harmincharmadik nemzedék. 11–21. 
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A sors úgy hozta, hogy az egyetem Trianon utáni első, 1920/21-es tanévére 
rektorállítás joga ismét éppen a bölcsészkarra esett, és a nehéz, sok feladattal járó 
tisztségre Pokoly Józsefet, az egyetemes történelem professzorát választották. 
Székfoglaló beszédében Klebelsberg későbbi kultúrpolitikai céljaihoz hasonlóan 
fogalmazta meg a Trianon utáni feladatokat és ebben az egyetem szerepét: „Egy 
nemzeti szellemben nevelt nép, a kellő cselekvési készséggel felvértezve a régi 
Magyarországot minden bizonnyal helyreállítja s fenntartja a poklok minden ve-
szedelmei közepette is. Ez nem elméleti okoskodás, hanem a világtörténetből el-
vont természeti igazság. Azért vár nagy feladat egyetemünkre nemzeti és állami 
létünk reorganizációjánál, mert a nemzeti szellemben való nevelésre, a nemzeti 
érzés és erély fokozására földrajzi és lelki elhelyezkedésénél fogva elsősorban 
kötelezett s képesített. Ha egyetemünk ezen kötelezettségét tudja teljesíteni, ha a 
rendelkezésre álló lelki energiákat képes lesz munkára nevelni, akkor ennek az 
egyetemnek alapítása valóban a jövő szükségletei szempontjából történt; akkor 
az ezen helyet kiválasztó elme valóban a nemzeti életösztön csalhatatlan munká-
sa volt; akkor a debreceni egyetem a gondviselés ajándéka a magyar nemzet 
számára. – Hogy pedig ez az egyetem kötelezettségének eleget tegyen: ez nagy 
mértékben az egyetem tanáraitól s tanulóitól függ.”60 

 

 
Pokoly József 

 
Pokoly rektorságának időszakára több olyan esemény esett, amely az egyetem, 
illetve a bölcsészkar életének későbbi alakulására is jelentősen hatott. Az első az 
egyetemi beiratkozásokat szabályozó, antiszemita tartalmú numerus clausus tör-
vény (1920. évi XXV. tc.) elfogadása volt. Az új felvételi rendszerben „az enge-

                                                 
60  Évkönyv, 1920/21. 18–19. 
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dély megadásánál a nemzethűség és az erkölcsi megbízhatóság követelményei 
mellett egyfelől a felvételt kérők szellemi képességeire, másfelől arra is figye-
lemmel kell lenni, hogy az ország területén lakó egyes népfajokhoz és nemzeti-
ségekhez tartozó ifjak arányszáma a hallgatók közt lehetőleg elérje az illető nép-
faj országos arányszámát, de legalább kitegye annak kilenctized részét.”61 Ez a 
paragrafus egyértelműen a zsidóság ellen szólt, azonban fontos hangsúlyozni, 
hogy az eredeti törvényt beterjesztő Haller István nem szánt neki ilyen tartalmat, 
és a szabályozást csak az ún. „szellemi proletariátus” megfékezésére, azaz az 
összeszűkült állami keretek közötti országban tapasztalható egyetemi túlzsúfolt-
ság és diplomás munkanélküliség kezelésére alkotta meg. A korabeli közéletben 
és az egyetemeken, elsősorban a jobboldali radikális hallgatóság között tapasz-
talható erős antiszemitizmus miatt kapott a numerus clausus ilyen kiegészítést, 
tehát az alapvetően reális és fontos célkitűzés az akkori zsidóságra nézve negatív 
érzelmi állapotból adódóan lényegében kivitelezhetetlen – noha természetesen 
egyértelműen káros hatású – törvényi megvalósítást eredményezett, amire az 
1928-as módosítás kapcsán még vissza fogunk térni.62 

Pokoly rektorként tulajdonképpen a korszellemnek megfelelően, mégis távol-
ságtartó tudósokra jellemző hűvösséggel értékelte a numerus clausust rektori 
székfoglaló beszédében, amikor a következőképpen fogalmazott: „Az igazi fel-
készülés a nemzet szellemi és anyagi energiáinak a meglevő szűk keretekben va-
ló kifejlesztése. Azok a nélkülözések, melyek között ez a mai megcsonkított ál-
lapotban végbe megy, a szervezet ellentálló képességét csak növeli el egészen az 
aszkéta lebírhatatlan szilárdságáig. Ezért kell igyekeznünk a jövő Magyarország 
leendő szellemi vezetőinek alapos kiválogatására s a kiválogatottak alapos ki-
képzésére úgy a tudás, mint az energia szempontjából. Ezért üdvözölhetjük 
örömmel a mi egyetemi életünkben is az ún. numerus clausussal behozott új 
rendszabályt, mely hivatva arra, hogy a nemzet vezető intelligenciája a legképe-

                                                 
61  A törvény zsidóellenes éle – ahogy már említettük – éppen egy debreceni egyetemi jogászpro-

fesszor, Bernolák Nándor indítványára került be, aki 1920–1922 között az egyik kormánypárt, a 
Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja képviselőjeként foglalt helyet a Nemzetgyűlésben. Az 
1920. évi február hó 16-ára hirdetett Nemzetgyűlés Naplói. Bp., 1920–1922. V. kötet, 181–189. 

62  A numerus clausus debreceni bölcsészekre gyakorolt hatásait a hallgatókról szóló fejezetben 
tárgyaljuk részletesebben. Az 1920. évi XXV. tc. ma már meglehetősen széles szakirodalommal 
rendelkezik. Ebből – a teljesség igénye nélkül – lásd N. Szegvári Katalin: Numerus clausus ren-
delkezések az ellenforradalmi Magyarországon. A zsidó és nőhallgatók főiskolai felvételéről. 
Bp., 1988.; Barta Róbert: A numerus clausus és a baloldali magyar zsidó közvélemény. = Sic 
Itur Ad Astra, 1990. 1–2. sz. 8–32.; Karády Viktor: A numerus clausus és a zsidó értelmiség. In. 
Uő.: Iskolarendszer és felekezeti egyenlőtlenségek Magyarországon (1867–1945). Bp., 1997. 
235–245.; Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Bp., 2001. 117–131.; Nagy Péter 
Tibor: „1920” és a numerus clausus. In. Uő.: Hajszálcsövek és nyomáscsoportok. Oktatáspoliti-
ka a 19–20. századi Magyarországon. Bp., 2002. 120–131.; Kovács M. Mária: A numerus clau-
sus Magyarországon 1919–1945. In. Jogfosztás – 90 éve. Tanulmányok a numerus claususról. 
Szerk. Molnár Judit. Bp., 2011. 29–59. (továbbiakban Jogfosztás – 90 éve, 2011.) 
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sebbekből, a legképzettebbekből álljon és akiknek a képességét feltétlenül a 
nemzeti érzés és cselekvési képesség koronázza be.”63 Tanévzáró beszédében 
tömörebben, mégis sokkal kifejezőbben úgy fogalmazott: „Ezt a törvényt soha 
sem tekintettem másnak, mint a nemzet jövője által sugallt olyan rendelkezésnek, 
melynek célja a legkiválóbbak kiválogatása az egyetemen”.64 

A numerus clausus bevezetése és első foganatosítása mellett más fontos, az 
egyetemi élet egészét érintő események is kötődtek a bölcsészrektor 1920/21. évi 
működéséhez. Az egyik ilyen volt az, hogy Pokolynak sikerült elérnie az 1918 
őszén megnyitott orvostudományi kar kiépülésének, elsősorban a klinikai telep 
folyamatos bővülésének biztosítását.65 A másiknak pedig az egyetem „kereszte-
lője” tekinthető, amely jelezte a nemzeti szellem és érzések ápolására, illetve a 
Trianon után lesújtott állapotban lévő társadalom (ebben az esetben az egyetemi 
hallgatók és alkalmazottak) elé pozitív eszménykép állítására irányuló törekvé-
seket. 1920. október 31-én, az őszirózsás forradalom és Tisza István egykori mi-
niszterelnök meggyilkolásának évfordulóján megtartott egyetemi emlékünnepé-
lyen Kun József professzor felvetette azt, hogy az intézményt az alapításban je-
lentős szerepet játszó tragikus sorsú politikusról kellene elnevezni. Az egyetem 
vezetése hivatalosan 1921. január 28-i tanácsülésén foglalkozott az ötlettel, ahol 
állásfoglalás született arról, hogy kezdeményezi az intézmény Tisza Istvánról 
történő elnevezését, amire Horthy Miklós kormányzó 1921 áprilisában adott en-
gedélyt. Az egyetem névadó ünnepélyére 1921. június 5-én került sor, amelyen 
Bethlen István kormányfő mellett két miniszter (a debreceni kötődésű, korábban 
a jogi karon oktató Bernolák Nándor népjóléti és Vass József vallás- és közokta-
tásügyi miniszter) és számos közéleti személyiség megjelent. Pokoly rektor az 
évzáró ünnepélyen a következőképpen fogalmazta meg, hogy mit is kell jelente-
nie Tisza István nevének és emlékének 1921-ben az egyetem és a magyarság 
számára: „Ez az új elnevezés nem jelent új szellemet, de igenis jelent szent elkö-
telezést és jelent biztosítékot arra nézve, hogy a debreceni egyetemnek abban a 
szellemben kell haladnia, abban a lélekben kell működnie, amelyet a magyar 
nemzeti kultúra eme gócpontjában a magyar géniusz századokon keresztül kifej-
lesztett, ápolt s melynek legjellegzetesebb képviselője a magyar nemzeti eszme 
és eszmény nemes megtestesítője és vértanúja gróf Tisza István. – A mai idők vi-
szontagságos forgatagában és reánk váró terhes viharokkal, súlyos megpróbálta-
tásokkal teljes jövőben egyetemünk hajója ahhoz a gránittömbhöz, ahhoz az érc-
oszlophoz van lehorgonyozva, mely törhetetlen erőt, rendíthetetlen elszántságot, 

                                                 
63  Évkönyv, 1920/21. 18. 
64  Pokoly megjegyzése az egyetemi évkönyv végleges változatába nem került be, csak a rektori 

hivatal levéltári anyagában, az almanach kézirataiban található meg. HBML, Debreceni Tudo-
mányegyetem Rektori Hivatalának iratai (VIII. 1/b), 40. d. 1737–1931/32. etsz. 

65  Évkönyv, 1920/21. 119. 



KEREPESZKI RÓBERT: A DE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK TÖRTÉNETE, 1912–1949  

 

34 

olthatatlan, izzó hazaszeretetet példáz s melynek neve: Tisza István.”66 Ezzel lé-
nyegében egy jelentősnek tekinthető kultusz bontakozott ki az egyetemen a néhai 
miniszterelnök emléke körül, amelyet a későbbiekben több esemény is évről évre 
ápolt egészen a második világháború utánig (erre szolgáltak a Tisza-emlékünne-
pélyek, amelyeket kezdetben meggyilkolásának évfordulóján, október utolsó 
napjaiban, 1924-től kezdve azonban már a néhai miniszterelnök születésnapja 
körül, április végén, legkésőbb május első hetében tartottak, vagy más intézmé-
nyek, például a hallgatói internátus elnevezése).67 

Pokoly rektorságának idején a bölcsészkar életében egy jelentős személyi vál-
tozás történt: 1920 szeptemberében magántanárként alkalmazták a francia tan-
székre Hankiss János budapesti születésű, 30 éves egri reáliskolai tanárt. Emel-
lett a hallgatók beiratkozási rohama is nyugvópontra jutott, aminek csúcsát a böl-
csészkar esetében az előző, 1919/20-as tanév jelentette, amikor 155 fő volt a fa-
kultáson tanuló diákok létszáma (ezt majd csak az 1920-as évek második felében 
ért el, majd haladta meg a kar). Az 1920/21-es tanévre, jelentős részben a nume-
rus claususban meghatározott keretszámoknak megfelelően összeegyetemi szin-
ten (744 főről 462-re) és a bölcsészkaron is (106 beiratkozott hallgatóra) mérsék-
lődött a hallgatói létszám.68 

Pokoly rektori évét követően nem sokkal, 1921 novemberében ismét egy 
olyan kezdeményezés indult el az egyetem keretében, amelyben a történész mel-
lett más bölcsészkartársai is jelentős szerepet játszottak. Ekkor alakult meg 
ugyanis a helyi és regionális tudományos élet serkentésére a Tisza István Tudo-
mányos Társaság, amelynek létrehozását azért látta szükségesnek az egyetem hu-
szonhét tanára, mert – az alakuló közgyűlést levezető Pokoly szerint – „minden 
lehető eszközt meg kell teremteni a nemzet kulturális erejének a fokozására”. 
Emellett úgy vélték, hogy az egyetem fejlesztését, tekintélyét, országos és regio-
nális befolyását jelentősen növelheti egy erős tudományos egyesület, de az alapí-
tás motiváló tényezője volt az is, hogy – a társaság történetével foglalkozó Bakó 
Endre szavaival – „a kutatómunka egyes területei szoros kapcsolatot kívánnak a 
közvetlen környezettel, sőt nélküle elképzelhetetlenek”.69 

                                                 
66  Uo. 119–120. 
67  Részletesebben lásd Kerepeszki Róbert: Tisza István emlékezete és kultusza a Debreceni Egye-

temen a két világháború között. In. Tisza István és emlékezete. Tanulmányok Tisza István szüle-
tésének 150. évfordulójára. Szerk. Maruzsa Zoltán, Pallai László. Debrecen, 2011. 309–321. 
(továbbiakban Kerepeszki, 2011.) 

68  A numerus clausus végrehajtási rendelete értelmében a teológiai karra 50, a jogira 200, a böl-
csészre 100, azaz összesen 350 hallgatót lehetett volna felvenni. A meghatározott keretszámokat 
mindegyik kar átlépte (leginkább a jogi fakultás, ahol 98 fővel többen iratkoztak be). Évkönyv, 
1920/21. 201–202. 

69  Az alapításban közreműködő bölcsészprofesszorok Láng Nándor, Pokoly József, Darkó Jenő, 
Tankó Béla, Milleker Rezső, Huss Richárd, Mitrovics Gyula, Szentpétery Imre és Hankiss János 
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A Tisza István Tudományos Társaság vezetői a debreceni vasútállomáson  

(balról a második Hankiss János, mellette kettővel Darkó Jenő és Pokoly József,  
a jobb oldalon Milleker Rezső) 

 
A Tisza István Tudományos Társaság alapszabályzatában lefektetett célkitűzései 
a következők voltak: 
 

„művelni a tudományt, ápolni a nemzeti irodalmat és művészetet, különös 
tekintettel a Nagy-magyaralföldre (sic!), közelebbről a tiszántúli hazarészre, 
Debrecen városára és környékére, mely területek természeti és társadalmi vi-
szonyainak részletes és tudományos feltárása, valamint feldolgozása a társa-
ság legsajátosabb feladata” 

„az említett terület természeti és társadalmi viszonyaira jellemző adatok 
összegyűjtése és rendszeres gyűjteményben való elhelyezése” 

„buzdítólag hatni a tudomány munkásaira az előbbi pontok alatt említett 
célok érdekében” 

                                                                                                                         
voltak. Rajtuk kívül Erdős József, Sass Béla, Zoványi Jenő, Csánky Benjámin, Varga Zsig-
mond, Illyefalvi Vitéz Géza, Szentpéteri Kun Béla, Tóth Lajos, Bacsó Jenő, Haendel Vilmos, 
Iványi Béla, B. Kun József, Kenézy Gyula, Verzár Frigyes, Huzella Tivadar, Szontagh Félix, 
Bellák Sándor és Hüttl Tihamér egyetemi professzorok vettek részt az egyesület létrehozásában. 
Bakó Endre: A debreceni Tisza István Tudományos Társaság történetéhez. In. Hajdú-Bihar Me-
gyei Levéltár Évkönyve. IX. Szerk. Gazdag István. Debrecen, 1984. 91–94. (továbbiakban Bakó 
Endre, 1984.) 
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„alkalmas eszközök felhasználásával terjeszteni a tudományt, a műveltsé-
get és odahatni, hogy a Nagy-magyaralföld és a tiszántúli hazarész a nemzeti 
lét újjáépítésében, fenntartásában az itteni rendelkezésre álló szellemi és 
anyagi erőforrásokhoz képest közreműködjék”.70 

 

Mindezek mellett a Tisza István Tudományos Társaság folyamatos célja volt – a 
nem sokkal az alapítás után kibontakozó klebelsbergi kultúrpolitikával össz-
hangban – a magyar tudományos élet decentralizációja, azaz a Budapest-közpon-
túság megszüntetése is.71 A Magyar Tudományos Akadémia eljárásához hason-
lóan a Társaság előírta rendes tagjai számára, hogy a megválasztásuktól számí-
tott egy éven belül helyüket tudományos értekezéssel foglalják el. A működés 
anyagi hátterét elsősorban az ún. pártoló tagok biztosították, de több Hajdú, Sza-
bolcs és Békés vármegyei, illetve Debrecen városi intézmény, szervezet is támo-
gatta a társaságot, emellett a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium költségve-
tésében a tudományos egyesületek számára elkülönített összegekből is jutott a 
szervezet számára. 

A szervezeti felépítést tekintve a Tisza István Tudományos Társaság két szak-
osztályra oszlott, az I. osztály a szellemtudományok művelőit, a II. az orvosokat 
és természettudósokat foglalta magába. Ez az 1930-as évek folyamán változott, 
amikor az I. Szakosztály keretén belül további két alosztály (hit-, bölcselet- és 
társadalomtudományi, illetve nyelv-, irodalom- és történettudományi) alakult, il-
letve ekkor jött létre az egyesület III. Matematikai és Természettudományi Szak-
osztálya. 1923-ban a szakosztályok mellé, illetve azokat átfogva külön kutatóbi-
zottságokat alakított ki a társaság, így a Nyírségkutató Adminisztratív Bizottsá-
got, a Honismertető (Alföldkutató) Tudományos Bizottságot, melyet a földrajz-
professzor Milleker Rezső vezetett, illetve a Hortobágykutató Adminisztratív Bi-
zottságot, aminek a munkáját Hadházy Zsigmond, Debrecen és Hajdú vármegye 
főispánja irányította. E munkacsoportok megszervezése már jól mutatja azt, hogy 
a tagok különös figyelmet szenteltek az egész régiónak, és – Pokoly szavaival – 
„a Hortobágy és a Nyírség tudományos feltárása a társaság első feladata”.72 

A társaság első és többször újraválasztott elnöke Pokoly József lett (1921 és 
1928 között), akit egy orvos-, majd egy jogászprofesszor követett (előbb Szon-
tagh Félix 1928–1929-ben, majd Tóth Lajos 1929 és 1936 között), akik után újra 
bölcsész került az egyesület élére Darkó Jenő személyében (1936 és 1940 kö-
zött). Végül a második világháború éveiben (1940–1945) a jogász Bacsó Jenő 
látta el az elnöki teendőket. 

                                                 
70  A Debreceni Tisza István Tudományos Társaság alapszabályai. Debrecen, é. n. 8. 
71  Debreceni Újság, 1930. április 30. 
72  MNL OL, MTI napi hírek (K 428), a) sorozat, 1924. április 29.; Bakó Endre, 1984. 92. 
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Az egyesület elsősorban jutalomdíjak kitűzésével kívánta segíteni és serken-
teni a régióban folyó kutatásokat, így főként az Alföld és a Tiszántúl talajára, ég-
hajlatára, növény- és állatvilágára, lakosságára, történelmére, néprajzára, nyelv-
történetére, gazdasági, művelődési és egészségügyi viszonyaira irányuló tudo-
mányos vizsgálatokat. De ezek mellett gyakorlati irányulású kutatások is folytak 
a Tisza István Tudományos Társaság keretében. Például 1925 folyamán a termé-
szettudományi szakosztályban a tiszántúli szikes talajok feljavítása irányuló kí-
sérleteket zajlottak, melyek a Magyar Távirati Iroda tudósítása szerint „már elő-
rehaladott stádiumban vannak és így remélni lehet, hogy a közeljövőben jelenté-
keny nagyságú szikes területet fognak termőfölddé változtatni”.73 

A társaság tudományos tevékenységében fontos szerepet játszott a különböző 
publikációk kiadásának elősegítése is. Ebben nagy szerepe volt az 1927-ben el-
induló Debreceni Szemlének, mely 1932-től egészen a második világháború utáni 
megszűnéséig az egyesület saját fórumának számított. A tudományos folyóirat 
céljait a szerkesztők a következőképpen foglalták össze: „A tudományos élet 
minden ágának minden friss hajtását bemutatni a magyar olvasónak, ez a Debre-
ceni Szemle célja. Közönséget akar nevelni, amely számára a Tudás nemcsak ha-
talom, hanem lelkiszükséglet, mindennapi kenyér. Hasábjain a legkiválóbb ma-
gyar és külföldi tudósok találkoznak a magyar közönséggel. A Debreceni Szemle 
az első magyar egyetemesen tudományos revue.” A folyóirat szerkesztési felada-
tait a bölcsészkar tanárai Hankiss János, a francia nyelv- és irodalom professzo-
ra, illetve Milleker Rezső, a földrajz oktatója vállalták magukra a két világháború 
közötti időszakban.74 

A Debreceni Szemle mellett jelentősek voltak a társaság önálló kiadványai is. 
Például 1924-ben az I. Szellemtudományi Osztály 8, a II. Orvosi és Természet-
tudományi Osztály 14 kiadványt jelentett meg. Érdemes néhány címet felidéz-
nünk a Társaság multidiszciplináris jellegének alátámasztására: Permartoni Nagy 
Lajos „A harmónia mint filozófiai fogalom”, N. Bartha Károly „Magyar népha-
gyományok”, Révész Imre „Adalékok a magyar–francia sorsközösséghez”, Dar-

                                                 
73  MNL OL, K 428, j) sorozat, MTI heti kiadás, 1925. november 5. 
74  Ifj. Barta János: A Debreceni Szemle jubileumára. = Debreceni Szemle, 2007. 4. sz. 514–518. – 

Érdemes megjegyezni, hogy a Debreceni Szemle nem csak a régió tudományos színvonalának 
emelését szolgálta. A már idézett Barcza Gedeon, az egyéb jelentőségeit kiemelve a következő-
képpen emlékezett vissza rá: „A szép, reprezentatív kiállítású folyóiratnak a színvonalas és sok-
oldalú tartalom mellett az a jelentősége is volt a szegény doktorjelöltek számára, hogy ha nem 
volt pénzük a kinyomtatásra kötelezett doktori disszertációjukhoz, odaadhatták a Debreceni 
Szemlének. A lap ezt leközölte, a különlenyomatot pedig – amit a doktorálónak be kellett nyúj-
tania az egyetemhez – honorárium fejében, megfelelő példányszámban a cikkíró rendelkezésére 
bocsátotta.” Interjú Barcza Gedeonnal. In. Tóth Pál Péter, 1987. 104. 
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kó Jenő „A magyar huszárság eredete”, Leffler Béla „Az újabb svéd líráról”, 
Magyary Zoltán „A közigazgatás racionalizálása”.75 

A Tisza István Tudományos Társaság – céljainak megfelelően – jelentős sze-
repet játszott a magyar tudományos élet Klebelsberg által képviselt decentralizá-
ciójában. Emellett a miniszter kultúrpolitikájában kiemelten nagy figyelmet ka-
pott az oktatási rendszer korszerűsítése is. Ennek fontos lépése az 1924-ben vég-
rehajtott középiskolai és tanárképzési reform volt, ami jelentős hatást gyakorolt a 
bölcsészkar életére. Az 1924. évi XI. tc. értelmében kettőről háromra emelkedett a 
középiskola-típusok száma (reáliskola, reálgimnázium, gimnázium), és ezek közül 
csak a gimnázium volt olyan, ahol mind a görög, mind latin nyelvet oktatták, a másik 
két típusban vagy egyiket sem, vagy csak a latint. Ennek oka az volt, hogy a klasszi-
kus nyelvek helyett a modern, elsősorban a francia, az angol és a német nyelvek ok-
tatása került előtérbe. A klebelsbergi kultúrpolitika korábban bemutatott alapideái-
nak megvalósításához kézenfekvőnek tűnt az a módszer, hogy a megreformált kö-
zépiskolákból modern nyugati nyelveket beszélő fiatalok kerüljenek ki, akik esetle-
gesen később Németországba, Angliába vagy Franciaországba kikerülve fel tudják 
hívni az ottani közvélemény figyelmét Trianon igazságtalanságára. Azonban ez az 
alapvetően reális és indokolt elképzelés nehéz helyzetbe hozta a klasszikus nyelvek 
(ógörög és latin) egyetemi oktatóit. Láng Nándor és Darkó Jenő professzorok 1924 
szeptemberében közösen reagáltak az új középiskolai törvényre, és felhívták a fi-
gyelmet arra, hogy ezáltal „olyan ifjak iratkoznak be a tudományegyetem bármelyik 
karán rendes hallgatóként, akik latin vagy a görög nyelvből, illetve mindkét tárgyból 
semminemű ismeretekkel nem rendelkeznek”. Ez mai szemmel nézve nem tűnik sú-
lyos problémának, azonban a dualizmuskor tudományos és oktatási légkörében ne-
velkedett, ebből adódóan alapvetően konzervatív felfogású professzor számára vi-
szont elképzelhetetlen volt a bölcsészképzés a klasszikus nyelvek ismerete nélkül. 
Erre utal az indoklásuk, amelyben kifejtették: a latin nyelv ismeretére „nélkülözhe-
tetlen szüksége van az egyetem bármelyik fakultásán beiratkozott hallgatónak, görög 
nyelvi ismeretekre viszont a hittudományi és a bölcsészet-, nyelv- és történettudo-
mányi kar összes hallgatóinak”, így „akik a latin és görög nyelvből a szükséges is-
meretekkel nem rendelkeznek, nem lennének abban a helyzetben, hogy egyetemi ta-
nulmányaikat kellő sikerrel folytathassák”. Az új középiskolai törvényből adódó 
helyzet kiküszöbölésére Láng és Darkó önálló görög és latin nyelvtanfolyamok indí-
tását látta szükségesnek. Egyúttal javasolták: „Az egyetem minden hallgatójától, aki 
a középiskolából nem hozza magával a latin és görögből a szükséges élő ismerete-
ket, meg kellene követelni, hogy mielőtt olyan vizsgálatra vagy szigorlatra jelentke-
zik, melynek tárgyköre feltételezi a nyelvekben való tájékozottságot és igazolja azt, 
hogy a latin–görög tanfolyamú előadásokat legalább két féléven át hallgatta s azok-
                                                 
75  MNL OL, K 428, a) sorozat, MTI napi hírek, 1924. április 29. – Lásd még Monoszlay László: A 

debreceni Tisza István Tudományos Társaság kiadványai. = Debreceni Szemle, 1927. 4. sz. 
267–270. 
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ból sikeresen kolloquált is”. A kar ideiglenesen elfogadta a két klasszika-filológus 
indítványát, azonban a probléma végleges megoldását úgy tartotta kivitelezhetőnek, 
ha maguk a középiskolák gondoskodnak a latin nyelv oktatásáról.76 

A középiskolai reformhoz szervesen kapcsolódó új tanárképzési törvény 
(1924. évi XXVII. tc.) szintén az oktatás korszerűsítését és hatékonyabbá tételét 
célozta, ami ekkor már rendkívül időszerű is volt, hiszen erről utoljára 1883-ban 
született jogi szabályozás. Emellett a reformot az is szükségessé tette, hogy a 
korszak tanárképzésében érvényesült leginkább a „tiszta” és teljes tanszabadság 
(a hallgatóknak csak heti 20 órát jelentő stúdiumok felvétele volt kötelező, kol-
lokválni csak a tandíjkedvezményben részesülni kívánóknak kellett), ami szinte 
teljesen átláthatatlan helyzetet eredményezett a bölcsészkarokon, főként a hallga-
tói létszám gyarapodása miatt is.77  

A bölcsészkarok hagyományosan a középiskolai tanár-utánpótlás kinevelésé-
nek színterei voltak, ami Debrecenben a Tanárképző Intézet 1924-ben történt lét-
rehozása előtt úgy alakult, hogy a fakultás professzorai félévente tanárképzési 
előadásokat is tartottak szaktudományuk tárgyai mellett, és tagjai (illetve vizsgá-
ló biztosai) lettek a Láng Nándor vezetése alatt álló, 1915 januárjában felállított 
tanárvizsgáló bizottságnak. A hallgatók hét szakcsoportból (ma úgy mondanánk, 
szakpárból) szerezhettek középiskolai tanári képesítést (görög–latin, latin–ma-
gyar, magyar–német, német–latin, történelem–magyar, történelem–latin, történe-
lem–földrajz), amit több vizsgafokozat előzött meg. Ennek első lépcsőfoka az 
alapvizsga volt a hallgató egyetemi tanulmányainak negyedik félévében, amit a 
nyolcadik szemeszterben letehető szakvizsga, majd tanítási gyakorlat követett, és 
végül a pedagógiai vizsga zárt. A tanári oklevél megszerzéséhez a jelöltnek iga-
zolnia kellett, hogy tanulmányai során teljesített magyar művelődéstörténeti, fi-
lozófiai és elméleti pedagógiai stúdiumokat is. Az új klebelsbergi szabályozás ér-
telmében, 1924-ben a bölcsészkar mellé kötelezően felállított Tanárképző Inté-
zetben a tanári oklevél megszerzésének folyamata lényegében hasonló volt a ko-
rábbihoz. A negyedik félév utáni alapvizsga, ami a jelölt szaktárgyaiból, magyar 
irodalom történetéből (amennyiben a jelölt nem volt magyar szakos), egy mo-
dern nyelvből (amennyiben a jelölt nem valamelyik modern nyelvet hallgatta), il-
letve a modern nyelv és történelem szakosok számára latin szövegek fordításából 
                                                 
76  BTK Jk. 1924/25. tanév, II. rendes ülés (1924. szeptember 29.), 6. szám. – Ugyanezt a problémát 

Darkó és Láng három évvel később ismét felvetette, akkor már kifejezetten a reáliskolából vagy reál-
gimnáziumból érkező hallgatókra utalva, ami jelzi, hogy a hallgatóság latin–görög nyelvi képzetlen-
sége romló tendenciát mutatott. BTK Jk. 1926/27. tanév, XIX. rendkívüli ülés (1927. június 24.), 
135. szám. 

77  Az új szabályozásról lásd részletesebben Pukánszky Béla: A középiskola tanárképzés 1924-es 
reformja Magyarországon. = Pedagógiai Szemle, 1989. 11 sz. 1045–1055.; Ladányi, 2000. 112–
116.; Uő.: A középiskolai tanárképzés története. Bp., 2008. 52–64.; Nagy Péter Tibor: „1924” és 
a középiskola. In. Uő.: Hajszálcsövek és nyomáscsoportok. Oktatáspolitika a 19–20. századi 
Magyarországon. Bp., 2002. 132–150. 
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állt. A nyolcadik szemesztert követő szakvizsgán a hallgató ismét beszámolt a 
szaktárgyaiban szerzett jártasságáról, a középiskolai gyakorlóév után letett peda-
gógiai vizsgán pedig filozófiából és pedagógiából kollokvált. Megmaradt ugyan-
akkor a tanárvizsgáló bizottság, amely az említett vizsgálatokat bonyolította le 
(elnöke 1932-ig továbbra is Láng Nándor volt, akit közel egy évtizedig Mitrovics 
Gyula, majd rövid ideig Pap Károly, végül 1942 és 1950 között Fest Sándor kö-
vetett). A tanári diploma megszerzésének a metódusában különbséget 1924 után 
az jelentette, hogy a középiskolai tanári képesítést szerezni kívánó hallgatóknak 
már az első egyetemi tanévükben a Tanárképző Intézetbe külön is be kellett irat-
kozniuk, ahol szaktárgyaiknak megfelelő, elsősorban gyakorlati és módszertani 
órákat hallgattak. Az önálló tanárképző némiképp levette az óratartási terheket a 
bölcsészkar professzorainak válláról, mivel itt elsősorban középiskolai tanárok 
képezték a hallgatókat. Fontos megjegyezni továbbá azt is, hogy a bölcsészkar 
tanszékeinek és ezáltal oktatási kínálatának – későbbiekben részletesen bemuta-
tásra kerülő – bővülésével megnőtt a Tanárképző Intézetben teljesíthető szakpá-
rok száma is a korszak folyamán: 1940-ben már 35 szakpárból adtak ki tanári 
képesítő oklevelet. Érdekes egybeesés, hogy a Tanárképző Intézet létrehozására 
éppen egy bölcsészprofesszor, ezúttal az irodalmár Pap Károly rektori évében 
került sor. Valószínűleg ez a körülmény is szerepet játszott abban, hogy Pap ka-
pott megbízást az Tanárképző elnöki tisztének ellátására, amit aztán egészen az 
1942 szeptemberében történt nyugdíjba vonulásáig megtartott.78  

A debreceni egyetem harmadik bölcsészrektorának idején azonban más szer-
vezeti előrelépés is történt, ami elsősorban az ő fakultását érintette, ugyanis az 
1924/25-ös tanév folyamán jelentősen kibővült a természettudományi képzés a 
bölcsészkar keretein belül, ekkor ugyan még nem tanszéki keretek, hanem szak-
előadók révén. Ennek szorgalmazója Milleker Rezső földrajzprofesszor volt, aki 
1923 májusában kezdeményezte a matematikai, a fizikai és a kémiai szakelőadó-
ság létrehozását,79 azonban ezek csak Pap Károly rektori évében valósultak meg. 
Mindhárom tudományág oktatására az orvosi karról „igazolt át” tanárokat a böl-
csészeti fakultás: a kémia szakelőadója a Vegytani Intézet professzora, Bodnár 
János lett, a matematikát és a fizikát pedig rövid ideig egy személy, Wodetzky 
József, a Fizikai Intézet igazgatója adta elő.80 De ugyanebben a tanévben jött lét-
re ásvány-földtani szakelőadóság is, amelyet ekkor ideiglenesen még Milleker lá-
tott el. A természettudományos képzés a következő tanévben és az 1920-as évek 
második felében tovább bővült. 1925 októberében Wodetzky tehermentesítésével 
a matematika kapott külön szakelőadót Dávid Lajos budapesti magántanár sze-
                                                 
78  A Debreceni Egyetem története 1912–2012. 230–244. – A tanárképzés 1949-ben történt radiká-

lis átalakításáig összesen 1079 hallgató szerzett tanári diplomát a debreceni egyetemen. 
79  BTK Jk. 1922/23. tanév, XIII. rendes ülés (1923. május 29.), 97. szám. 
80  BTK Jk. 1924/25. tanév, II. rendes ülés (1924. szeptember 29.), 7. szám.; Uo. X. rendes ülés 

(1925. február 26.), 67–68. szám. 
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mélyében,81 valamint ugyanekkor létrejött az állattani és növénytani szakelőadó-
ság is, mindkettő Szilády Zoltán Szegedről érkezett magántanár vezetésével. 
1926 őszén a nem sokkal korábban habilitált Hoffer András átvette Millekertől 
az ásvány-földtani szakelőadóságot, egy évvel később pedig Greguss Pál szegedi 
főiskolai tanár révén külön oktatója lett a növénytannak is.82 

Az 1920-as évek folyamán, a természettudományi képzés kibontakozása mellett 
több fontos változás érintette a kart az első világháború idején megkezdett első nagy 
tudománypolitikai és intézményfejlesztési koncepció, a balkanológiai program kap-
csán is. Még 1920 áprilisában sor került a horvát-szerb lektori állás meghirdetésére, 
amelyre Tuster Ignác kereskedelmi iskolai tanár nyújtott be pályázatot. Az alkalma-
zása után Tuster nagy ambíciókkal kezdte meg egyetemi munkásságát. Az 1922/23-
as tanév elején már a balkanológiai előadói tisztségre is jelentkezett, mely a Balkán 
akkori állapotait ismertető főiskolai és egyetemi alapozó előadások megtartását je-
lentette volna. A kar 1922 novemberében tárgyalta Tuster kérvényét, melyet végül 
elutasított, csak a horvát-szerb lektori megbízatását hosszabbította meg, és továbbra 
is heti három órában tartott kezdő és haladó szinten horvát-szerb nyelvi gyakorlato-
kat, illetve nyelvi beszéd- és stílusgyakorlatot.83 

A klebelsbergi kultúrpolitika alapvetően kedvezett a program megvalósításá-
nak, ugyanis a későbbi miniszter már a világháború előtt kiemelt szerepet szánt 
az akkor még csak szerveződő debreceni egyetemnek. Világosan látta a nemzeti-
ségekkel kapcsolatos problémákat, hiszen 1907-től a miniszterelnökség nemzeti-
ségi kérdésekkel foglalkozó ügyosztályának vezetője volt. Ezzel egy időben a Ju-
lián Egylet elnökeként többek között célul tűzte ki a mohamedán bosnyák fiata-
lok, és általában a balkáni ifjúság magyarországi iskoláztatását, ugyanis fontos-
nak tartotta, hogy a Balkánon a monarchia katonai expanziója kulturális téren is 
megmutatkozzon. Ekkor gondolhatott először arra, hogy Debrecen alkalmas len-
ne erre a feladatra, „mert a még felállításra váró egyetemet tiszta papiroslapnak 
tekintette, amire majd rá lehet írni a magyarság déli és keleti hivatásával össze-
függő tudományágak legmagasabb fokon való művelésének programmját”. 
1913-ban memorandumot készített „az idegenben élő magyarság gyermekeinek, 
valamint Horvát-Szlavónországokból, Boszniából és Hercegovinából és a balká-
ni államokból való nem magyar ifjak magyarországi iskolázásáról”, és egyben 
ezt szánta a debreceni egyetem első munkaprogramjának. „Nem lenne ránk néz-
ve hízelgő, – írja – ha pár horvát és bosnyák fiút csak ösztöndíjjal tudnánk főis-

                                                 
81  BTK Jk. 1925/26. tanév, III. rendes ülés (1925. október 29.), 29. szám. 
82  Mudrák József: Az Állattani és a Növénytani Intézet a Bölcsészettudományi Karon (1929–

1949). In. Közlemények a Debreceni Tudományegyetem Történetéből IV. Szerk. Hollósi Gábor. 
Debrecen, 2006. 8–13. 

83  BTK Jk. 1919/20. tanév, VIII. rendes ülés (1920. április 10.), 45. szám.; Uo., XII. rendes kari 
ülés (1920. június 7.), 72. szám.; BTK Jk. 1922/23. tanév, II. rendes ülés (1922. szeptember 
23.), 10. szám.; Uo., IV. rendes kari ülés (1922. november 21.) 23. szám.  
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koláinkra csalogatni. Kell, hogy az egyetemeinken kifejlődő tudományos munka 
vonzza hozzánk a magyar birodalom hatalmi körén kívül eső balkáni nemzetek 
fiatalságát is”. Ebből következően Klebelsberg eszmevilágának egyik fontos ele-
mévé vált, hogy „igazi történeti hivatásunk, melynek teljesítése révén az emberi-
ség értékei közé emelkedhetünk, a közvetítés kelet és nyugat között”. Tehát a 
végső konklúzió a debreceni egyetem általa meghatározott első munkatervében: 
„Vonjuk le ennek a földrajzi helyzettől diktált hivatásnak következményeit egye-
tempolitikai téren is. Szervezzük meg úgy a debreceni egyetemet, hogy ott a tu-
dományos munka tervszerűen ezt a célt is szolgálja. Szervezzük meg mindazokat 
a tanszékeket is, amelyek a balkáni részeket érdeklő sajátos keleti szakokat kép-
viselik”. A klebelsbergi koncepció a török filológiai és történelmi, bizantinoló-
giai és szlavisztikai tanszékek felállításával számolt a debreceni egyetemen, mely 
„rokonszakok olyan kulturális környezetet teremtenének, amelyhez fogható nem 
lenne Európában”. Ugyanakkor Klebelsberg tisztában volt azzal, hogy nagyon 
sok idő és pénz kell a megfelelő képzettségű tanári gárda megteremtéséhez, a se-
géd- és forrásanyagok biztosításához és a diákok ösztöndíjakkal való idecsábítá-
sához, így a megvalósítás kapcsán ő is évtizedekben gondolkodott. Világosan 
látható, hogy a debreceni bölcsészkar balkanológiai koncepciója minden ponton 
egybevágott Klebelsberg elképzeléseivel.84 

Ezzel szemben 1923 márciusában hirtelen nagy veszteség érte a lassan, de 
biztosan alakuló programot: Klebelsberg kultuszminiszter a budapesti Pázmány 
Péter Tudományegyetemen alakuló Kelet-Ázsiai Nyelvek és Irodalmak Tan-
székhez helyezte át az akkor már tanszéki kerettel rendelkező török nyelv oktató-
ját, Prőhle Vilmost. A döntés két szempontból is érthetetlen volt: egyrészt azért, 
mert korábban maga Klebelsberg is kiemelt szerepet szánt a debreceni egyete-
men a török történelem és filológia tanulmányozásának, másrészt pedig azért, 
mert ellentmond a felsőoktatási politikájának egyik leglényegesebb elemével, a 
kulturális decentralizációval is.85  
                                                 
84  Huszti, 1942. 54, 181–185.  
85  BTK Jk. 1922/23. tanév, XI. rendes ülés (1923. március 26.), 73. szám. – Prőhle áthelyezésének 

oka az lehetett, hogy a török–tatár nyelv mellett a japán, illetve a kínai filológia hazai tanulmá-
nyozásának is úttörője volt, és Debrecenben is kezdeményezte a japán tanszék felállítását. A 
Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen szerveződő új Kelet-Ázsiai Nyelvek és Irodal-
mak Tanszék éppen ezen nyelvek oktatását tűzte ki célul. Egyébként a turanista eszme hívének 
számító Prőhle a filológiai munkássága mellett aktívan politizált. 1920–1922 között a debreceni 
II. választókerület Keresztény Nemzeti Egyesülés Párti nemzetgyűlési képviselője lett, vezető 
szerepet vállalt a Horthy-korszak elején szerveződő szélsőjobboldali, értelmiségi társaságokban, 
leginkább az Ébredő Magyarok Egyesületében, illetve titkos Etelközi Szövetségben, amelynek 
egyik alapítója volt, és ahol az 1920-as években a felekezeti konfliktusokat áthidaló ún. „magyar 
vallás” megalapítását kezdeményezte. Lásd Páter Zadravecz titkos naplója. Szerk. Borsányi 
György. Bp., 1967. 130–131., 145–147.; Ébredő Magyarok Almanachja, 1925. Kiadja az Ébre-
dő Magyarok Egyesületének debreceni csoportja. Szerk. ifj. Dr. Liszt Nándor. Debrecen, 1924. 
92. (továbbiakban Ébredő Magyarok Almanachja) 
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A debreceni balkanológiai program kezdeményezője, Darkó Jenő a török tan-
szék elvesztése után a koncepció egy másik alapvető fontosságú részét, a bizanti-
nológiai tanszéket próbálta megszervezni. Korábban, a világháború éveiben már 
voltak olyan órák az egyetemen, melyek a bizánci történelemmel is kapcsolatban 
álltak. Ekkor a magyar történelem professzorát, Rugonfalvi Kiss Istvánt kötelező 
frontszolgálatra hívták be, és helyettesítését a kar a klasszika-filológus Darkó 
Jenőre bízta, aki a tanszabadság elvében saját érdeklődési területével kapcsolatos 
előadásokat tartott „A magyar történelem görög kútfői” címmel.86  

1923-ban jelentkezett a megfelelő személy a bizánci történelem előadására is. 
Ekkor Fehér Géza középiskolai tanár „A magyar történet görög kútfőinek philo-
logiai feldolgozása” címmel magántanári habilitáció iránt való kérvényt nyújtott be 
a karhoz. Fehér 1913-ban szerzett bölcsészdoktori oklevelet a budapesti egyetemen, 
majd középiskolai tanár lett. 1922-től rendszeresen utazott Bulgáriába, ahol régé-
szeti ásatásokon vett részt. A magyar őstörténet kutatásai során a bolgár–magyar, 
török–magyar kapcsolatokkal kezdett foglalkozni, és ennek kapcsán ismerte meg 
Darkó Jenőt.87 A kari tanács a görög–bizánci filológiával foglalkozó Darkót és ma-
gyar történelem professzorát, Rugonfalvi Kiss Istvánt jelölte ki habilitációjának bí-
rálójául. Egy évvel később, 1924 szeptemberében Fehér Géza megkapta magánta-
nári képesítését, melyet a vallás- és közoktatásügyi miniszter is megerősített.88  

Ugyanakkor kérdéses volt, hogy Fehér melyik tanszékhez kerüljön, hisz a ma-
gyar történelem épp annyira érintett volt a habilitációjának témájában, mint a gö-
rög filológia. Bírálói is az egyik, illetve a másik tanszék professzorai voltak, ami 
jelzi, hogy a kar sem tudott egyértelműen állást foglalni a kérdésben. Végül min-
den bizonnyal Darkó nyomására Fehér a klasszika-filológiához került, és debreceni 
pályafutása során végig ezen a tanszéken is maradt. Órái főként a bizánci szerzők 
magyar vonatkozású ismereteire, a bizánci–magyar és a bolgár–magyar kapcsola-
tokra koncentrálódtak, de csak a tanévek második félévében hirdetett stúdiumokat, 
mivel az első félévéket, kutatási célból, általában Szófiában töltötte.89  
                                                 
86  BTK Jk. 1914/15. tanév, II. rendes ülés (1914. november 4.), 12. szám.; Uo. V. rendes kari ülés 

(1915. január 23.), 35. szám.; BTK Jk. 1915/16. tanév, I. rendes ülés (1915. szeptember 29.), 6. szám. 
87  Moravcsik Gyula: Fehér Géza. = Antik Tanulmányok, 1955. 4. füzet, 262.  
88  BTK Jk. 1922/23. tanév, XIII. rendes ülés (1923. május 29.), 91. szám.; BTK Jk. 1924/25. tanév, 

I. rendkívüli ülés (1924. szeptember 6.), 2. szám.  
89  Bizánci szerzők munkáiról szóló órái például „Bölcs Leó császár Taktikájának a magyarokra 

vonatkozó adatai”, „Konstantinos Porphyrogennetos munkáinak magyar vonatkozású adatai”. A 
bolgár–magyar kapcsolatokról szóló órák pl. „A bolgár–magyar kapcsolatok bizánci forrásai”, 
„Bolgár–magyar őstörténeti kapcsolatok”. A Debreceni M. Kir. Tisza István Tudományegyetem 
tanrendjei. Debrecen, 1914–1945. (A továbbiakban említésre kerülő óracímek is a félévente ki-
adott tanrendekből származnak) – Fehér Géza az 1939/40-es tanévre is kérte óráinak elhalasztá-
sát, mivel Bulgáriában a honfoglaló magyarok és bolgárok műveltségére, illetve ennek a szláv 
világra gyakorolt hatására vonatkozó anyagot talált. Ennek továbbfejlesztésére és kis-ázsiai, il-
letve perzsiai tanulmányútjaira elnyerte a vallás- és közoktatásügyi miniszter támogatását is. 
BTK Jk. 1938/39-es tanév, IX. rendes ülés (1939. április 18.), 135. szám.  
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A balkanológiai program lassú kibontakozása pénzügyi okok miatt 1925-ben 
veszélybe került, ugyanis az 1925/26-os tanév költségvetéséből törölték a horvát-
szerb lektori állást. Darkó Jenő a Balkán-program nagy fontosságára hivatkozva 
tiltakozott, és a lektorság fenntartása mellett részletes érveket hozott fel az 1925. 
decemberi kari ülésen: „Ennek az állásnak a megszüntetése, vagyis karunkon a 
balkanológiai tanulmányok utolsó, még fennálló őrhelyének bezárása azt jelente-
né, hogy karunk teljesen feladja az évekkel ezelőtt kifejtett s annak idején a felet-
tes hatóság által is méltányolt balkanológiai programját. Pedig az azóta bekövet-
kezett történelmi események és eltolódások még erősebben arra utalnak bennün-
ket, hogy behatóan foglalkozzunk a bennünket környező s hazánk területére be-
nyomult balkáni népek nyelvével és történetével. Nemcsak gazdasági, hanem 
szellemi téren is fel kell készülnünk a létért való küzdelemben a balkániakkal vá-
randó harcra”. Ennek megfelelően Darkó a Trianon utáni új kihívásokhoz igazí-
totta a balkanológiai programot: a koncepció megmaradt, csak a céljai változtak 
az ország általános helyzetéhez és a klebelsbergi kultúrfölény-gondolathoz al-
kalmazkodva, sőt némiképp kiegészítve ezt. Darkó a következőképpen érvelt: 
„Nemcsak Nyugat felé kell küldeni tehetséges ifjakat, hanem a Kelet felé is, fő-
leg a hazánk területének kétharmad részét megszállva tartó balkáni népek közé, 
hogy ifjaink közéjük menve s ott esetleg le is telepedve a balkániak nyelvének s 
egész lelki alkatának alapos ismeretével eredményesen dolgozhassanak a magyar 
nemzeti érdekek védelmében s sikeresen mozdíthassák elő azt az ellenpropagan-
dát, melyet nekünk a balkániaknak világszerte nagy következetességgel folytatott 
ellenünk irányuló propagandájával szemben minél előbb megindítani el nem ha-
nyagolható érdekünk. Ehhez a munkához a kezdő lépéseket egyetemünknek kell 
megtennie az által, hogy a balkáni népek nyelvét és történetét ismertető előadá-
sokkal az ifjúság figyelmét és érdeklődését erre a munkára felhívják s őket erre a 
missióra mintegy előkészítik”.90 Érvelése ellenére pénzügyi nehézségek miatt a 
horvát-szerb lektorság 1931-ig szünetelt. 

Még 1925 márciusában Darkó a sajtó segítségével a közvélemény figyelmét 
is próbálta a balkáni tudományszakok fontosságára felhívni. Erre részben az 
szolgáltatott alapot, hogy a két világháború közötti időszakban indultak el azok a 
törekvések az ún. utódállamokban, melyek a tudományt a politika szolgálatába 
állítva próbálták a világháborút lezáró békeszerződések jogosságát alátámasztani. 
Ekkor kapott szélesebb nyilvánosságot például a dáko-román kontinuitás elméle-
te, illetve az ehhez hasonló trákoromanizmus is. Darkó az elsők között cáfolta 
ezeket, ezzel vált ő e hipotézisek egyik legnagyobb tudományos bírálójává.91 Azt 
vallotta, az országnak kulturális téren is harcolnia kell a revízióért, és ehhez el-
engedhetetlen, hogy ezeket az elméleteket a magyar tudomány pontról pontra 
                                                 
90  BTK Jk. 1925/26. tanév, V. rendes ülés (1925. december 18.), 59. szám. 
91  Darkó Jenő: Román terjeszkedési törekvések a történelem mezején. = Budapesti Szemle, 1935. 

237. sz. 181–200.  
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megcáfolja. Véleménye szerint az 1920-as években Magyarországon ismét, és 
minden eddiginél erőteljesebben előtérbe kell kerülnie a Balkán-kutatás fontos-
ságának. Ez azonban a „magyar tudományos élet programjában kezdettől fogva 
elég mostoha gyermekként szerepelt s csak a világháború első éveiben keltett ná-
lunk nagyobb érdeklődést, mikor seregeink győzelmesen vonultak be a Balkán 
belsejébe. De mintha azóta, mióta seregeinket vissza kellett vonnunk a Balkán-
ról, s az utánuk nyomuló balkáni csapatok országunk kétharmad részét megszál-
lották, az a meggyőződés lett volna úrrá közvéleményünkön, hogy nekünk nem 
érdemes többé foglalkozni a Balkánnal. A háború elején létesített balkáni érdekű 
tudományos kutatásaink – igaz, anyagi és egyéb lehetőségek híján is – jórészt 
abbamaradtak s bizonyos elkedvetlenedést és elfordulást vehetünk észre tudomá-
nyos köreinkben, mely kényszerítő ok nélkül is egyik-másik balkáni érdekű tu-
dományos intézményünk szándékos leépítésében nyilvánul meg. Végzetes téve-
dés! A Balkán ránk nézve ma még nagyobb fontossággal bír, mint bármikor az-
előtt.”92 Darkó ezekkel a kari tanácsban és a sajtóban megfogalmazott gondolata-
ival az 1915-ben életre hívott balkanológiai koncepcióját immár a revízió és a 
klebelsbergi kultúrpolitika szolgálatába állította. 

Éppen ezért 1926-ban szorgalmazta a programja felújítását egy általános Bal-
kán-tanszék felállításával, mondván, hogy a kart a török tanszék és horvát-szerb 
lektorság elvesztésével olyan „súlyos megrövidülés érte, melynek reparálása, ha 
nem is éppen a török, hanem egy más Balkán-tanszék szervezése által úgyis kí-
vánatos és szükséges”.93 Majd 1929-ben egy hosszabb memorandummal fordult 
a kari tanácshoz. Darkó ebben belátta, hogy a Balkán-program megvalósítása 
többek között a pénzügyi helyzet miatt évtizedeket vehet igénybe, és előbb egy 
olyan intézet megalakítását sürgette, mely „egyelőre csak a legszükségesebb 
alapvetésekről s a legaktuálisabb feladatok megoldásáról gondoskodik, s a teljes 
balkanológiai program megvalósulását a szükségszerű fejlődés természetes fo-
lyamatától várja”. Ezek után rámutatott az aktuálpolitikai helyzetre, melynek 
összegzésében a Balkán-intézet célját is meghatározva így fogalmazott: „Szük-
séges a Délkeleteurópa [sic!] területén végbement érintkezéseket és keveredése-
ket népek és kultúrák között a legpontosabban felderíteni, a letelepülések és ván-
dorlások rendjét megállapítani”. Emellett az új intézet fő céljául az ilyen irányú 
kutatások nemzetközi publikálását tűzte ki célul, hogy ezekről „a külföld azonnal 
és első kézből tudomást szerezhessen”. Célszerűnek tartotta, hogy a kar előadá-
sokat hirdessen a Balkán történetéről és szervezze újjá a nyelvi lektorátusokat.94  

 

                                                 
92  Siculus: Trákorománizmus. Budapesti Hírlap, 1925. március 1. – A „Siculus” név Darkó Jenő 

álneve volt. 
93  BTK Jk. 1926/27. tanév, III. rendkívüli ülés (1926. október 7.), 10. szám.  
94  BTK Jk. 1929/30. tanév, IV. rendes ülés (1929. október 21.), 31. szám és melléklete.  
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Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter (balra)  
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Ahogy látható, a trianoni béke és a revízió hangoztatása jelentősen befolyásolta a 
kar balkanológiai programját, és alapvetően ugyanez motiválta a Debreceni Nyá-
ri Egyetem életre hívását is, amely szintén a bölcsészprofesszorok, nevezetesen 
Hankiss János, Milleker Rezső és Tankó Béla révén valósult meg 1927 májusá-
ban. Ennek a fontos kultúrdiplomáciai szerepet is betöltő tanfolyamnak ugyanis 
egyértelműen az volt a célja, hogy Európa népeivel megismertesse a Trianon ál-
tal szétszabdalt Magyarország kultúráját és történelmét. A Nyári Egyetem bein-
dítása nehéz feladatnak ígérkezett elsősorban a külföldi hallgatók Debrecenbe 
vonzása tekintetében, hiszen ebben az időszakban Európa-szerte mintegy száz 
hasonló kezdeményezés működött, de ugyanakkor ezek (különösen a francia és 
az olasz) mintaként is szolgáltak a szervezők számára. Elsősorban a bölcsészpro-
fesszorok áldozatos munkájának és nem utolsó sorban az általuk nyújtott pénz-
ügyi kölcsönnek köszönhetően bámulatos gyorsasággal sikerült elindítani a tan-
folyamot: májusi elhatározás után szűk két hónappal, 1927. július 3-án Milleker 
Rezső igazgatásával sor kerülhetett az első Debreceni Nyári Egyetem megnyitó-
jára, amelyet aztán végig a hónap folyamán előadások, nyelvórák és egyéb kultu-
rális rendezvények (például hangversenyek, kirándulások) követtek.95  

A nehézkesen induló tanfolyam a gazdasági válság időszakában újabb pénz-
ügyi akadályokkal szembesült (ami elsősorban a külföldi hallgatók idecsábítása 
szempontjából fontos ösztöndíjakban és propagandában éreztette a hatását), 
azonban az 1930-as évek közepére igazi sikertörténetté nőtte ki magát. Az első 
Nyári Egyetemre még mindössze 25 hallgató iratkozott be, akik közül hárman 
voltak külföldiek, a későbbiekben viszont már nemcsak Európából érkezett több 
száz hallgató, hanem a világ távolabbi pontjairól is akadtak érdeklődők (például 
Argentínából), sőt még a második világháború éveiben is jelentős volt a látoga-
tottság (1943 augusztusában például mintegy 200 külföldi és 600 hazai hallgató 
vett részt a tanfolyamon).96 Emellett a Debreceni Nyári Egyetem jelentőségét 
mutatja az is, hogy nemcsak a korabeli magyar filmhíradók tudósítottak róla év-
ről évre, hanem az is, hogy olykor kormányfők is megtisztelték jelenlétükkel a 
megnyitó vagy záróünnepélyeket (például 1938 nyarán az akkor vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter Teleki Pál, 1942 augusztusában pedig Kállay Miklós).97 

A rektorállítás joga az 1928/29-es tanévben esett ismét a bölcsészkarra, éppen 
abban az évben, amikor egy újabb törvény jelentősen felbolygatta az egész ma-

                                                 
95  Lásd részletesebben Varga Mátyás: A debreceni Nyári Egyetem alapítása (1927). In. Emlék-

könyv ifj. Barta János 70. születésnapjára. Szerk. Papp Imre, Angi János, Pallai László. Debre-
cen, 2010. 387–396. 

96  Magyar Világhíradó 1016/5. bejátszás, 1943. augusztus, online: http://filmhiradok.nava.hu/ 
watch.php?id=5124 (letöltve: 2012. július 18.) 

97  Magyar Világhíradó 755/6. bejátszás, 1938. augusztus, online: http://filmhiradok.nava.hu/ 
watch.php?id=2914; Uo. 963/2. bejátszás, 1942. augusztus, online: http://filmhiradok.nava.hu/ 
watch.php?id=4736 (letöltve: 2012. július 18.) 
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gyar felsőoktatás életét. Ugyanis 1928 februárjában a magyar országgyűlés mó-
dosította a korábbi antiszemita élű egyetemi felvételi szabályozást, a numerus 
clausust. Ennek hátterében a nemzetközi zsidó szervezetek és a Népszövetség til-
takozása mellett az állt, hogy az eredeti törvény lényegében végrehajthatatlan 
volt, bár kétségtelen, hogy az 1920-as években érzékelhetően csökkent a magyar 
egyetemeken az izraelita hallgatók száma.98 Ugyanis a budapesti egyetemeken 
elutasított zsidó fiatalok a vidéki felsőoktatási intézményekhez folyamodtak fel-
vételi kérelemmel, amelyek a keretszámuk feltöltése miatt többnyire fel is vették 
őket, ezért a vidéki egyetemeken mindig a törvényben meghatározott aránynál 
jóval magasabb számban voltak jelen az izraelita hallgatók. A másik lehetőség a 
zsidó fiatalok előtt az volt, hogy külföldön szereznek diplomát, amit aztán haza-
térésük esetén honosítottak (nostrifikáltak). Ezekből kifolyólag az eredeti nume-
rus clausus tulajdonképpen a társadalmi feszültségeket nem enyhítette, a „keresz-
tény” középosztály gyermekeinek elhelyezkedését nem biztosította. Az 1928. évi 
XIV. tc. a korábbi „népfaji” és nemzetiségi hovatartozás helyett mást vezetett be a 
felvételi szempontok közé: „Az engedély megadásánál a nemzethűség és az erköl-
csi megbízhatóság követelményei mellett egyfelől a felvételt kérő megelőző ta-
nulmányi eredményeire, illetve szellemi képességeire, másfelől arra is figyelem-
mel kell lenni, hogy elsősorban a hadiárvák és a harctéri szolgálatot teljesítettek és 
a közalkalmazottak gyermekei, továbbá a különféle foglalkozási ágakhoz (mező-
gazdasághoz, iparhoz, kereskedelemhez, szabad foglalkozásokhoz stb.) tartozók-
nak gyermekei az ezen foglalkozásokhoz tartozók számának és jelentőségének 
megfelelő arányban jussanak a főiskolákra, és a fölvettek száma az egyes törvény-
hatóságok között is igazságosan osztassék fel.” Ezzel az akkori közhangulatban és 
körülmények között szükségszerűnek tűnő numerus clausus antiszemita éle látszó-
lag megszűnt, noha értelmezése ugyanúgy zsidóellenes élű maradt.99 

Már a numerus clausus módosításának parlamenti tárgyalása idején, de külö-
nösen az új törvény életbelépése utáni első tanév kezdetén, 1928 őszén súlyos 
antiszemita jelenségek (tüntetések, verekedések, kiutasítások) játszódtak le a 
magyar egyetemeken, így Debrecenben is. A lavina október 19-én indult el, ami-
kor Klebelsberg néhány zsidó fiatal pótlólagos felvételét rendelte el a budapesti 
egyetemekre, amire a fővárosi diákság az egyetemi oktatást lehetetlenné tevő 
tüntetésekkel válaszolt. A kultuszminiszter a döntése előtt tájékozódott a vidéki 
egyetemek helyzetét illetően is. Október 2-án ugyanis bizalmas leiratot küldött 
                                                 
98  Az egyetemi ifjúság szélsőséges részét, azaz főként a bajtársi egyesületek tagjait azonban nem 

elégítette ki a zsidó hallgatók létszámának csökkenése: a debreceni egyetemen is évről évre elő-
fordultak az izraelita hallgatók elleni atrocitások (például igazoltatták és kiutasították az egye-
tem területéről a zsidó fiatalokat). HBML, VIII. 1/b, 13. d. 1806–1922/23. etsz.; Uo. 15. d. 892–
1923/24. etsz.; Uo. 25. d. 664–1927/28. etsz. 

99  A törvénymódosítás hátteréhez lásd Barta Róbert: A numerus clausus törvény módosítása 1928-
ban. In. Történeti Tanulmányok I. Szerk. Takács Péter. Debrecen, 1992. 113–125.; Ladányi An-
dor: A numerus clausus-törvény 1928. évi módosításáról. = Századok, 1996. 6. sz. 1117–1148. 
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Darkó Jenő rektornak is, hogy a debreceni egyetem legkésőbb október 10-ig küld-
jön felekezeti kimutatást és százalékos arányt az izraelita hallgatókról. Mindez 
előzetes tapogatózás lehetett arról, hogy Debrecenben milyen hatással lehetett a 
módosított numerus clausus, és kiválthat-e valamilyen ellenállást az itteni jobb-
oldali radikális diákságból. Az egyetem quaestori hivatala október 8-ára készítet-
te el a kért dokumentumot. Ebből a kimutatásból kiderült, hogy a jogi kar 570 
hallgatójából 87 izraelita volt, ami 15,26%-os arányt jelentett. Az orvosi karon ez 
valamivel magasabb, 17,22% (267 hallgatóból 46 izraelita), a bölcsészettudomá-
nyi karon pedig jóval alacsonyabb, közel 10% (228 hallgatóból 23 izraelita) volt. 
Az egyetem hallgatói összlétszámát tekintve a református hittudományi karral 
együtt a zsidó hallgatók aránya alig haladta meg a 13%-ot (1189 hallgatóból 156 
izraelita diák iratkozott be a debreceni egyetemre). A számok tudatában és talán 
az ellenállástól tartva Klebelsberg végül nem rendelte a vidéki egyetemeken ko-
rábban elutasított zsidó fiatalok felvételét.100 

Az október 19-i fővárosi események idején még úgy tűnt, a debreceni egye-
temen nyugalom van. Darkó rektor ezzel kapcsolatos, az előbb bemutatott fele-
kezeti kimutatás tudatában megfogalmazott nyilatkozata a következő napon je-
lent meg a helyi sajtóban: „Egyetemünkön rend van, az ifjúság nyugodtan hall-
gatja az előadásokat. Az az ok, amely Budapesten a zavargásokat szülte, Debre-
cenben fenn sem forog, amennyiben a kultuszminiszter úr a debreceni egyetemre 
vonatkozóan nem tett intézkedéseket, mint amilyenek a budapesti egyetemeken 
bekövetkeztek. A debreceni egyetemi tanári kar vigyáz a rendre s az ifjúság kü-
lönben is nagy bizalommal van a kultuszminiszter iránt”.101 

Október 22-én hétfőn azonban a helyzet Debrecenben is kritikussá vált. Reg-
gel kilenc órakor érkezett meg az első jelentés a rektori hivatalba arról, hogy az 
orvosi karon az előadások félbeszakadtak, több zsidó hallgatót megvertek, vagy 
elzavartak az intézmény területéről. A bölcsészeti- és a jogi karon, a Kollégium 
épületében ennél enyhébb események játszódtak le. Az igazoltatások, a szidal-
mak és a kiutasítások után, illetve a klinikai telepen történt zsidóverések hírére 
az izraelita egyetemi hallgatók önként elhagyták a Kollégiumot. Itt csak egy kirí-
vó eset történt: egy zsidó hallgató a kiutasítás ellenére bement az egyetemre, ahol 
„keresztény” csoporttársai megverték, és kidobták az utcára. A jobboldali radiká-
lis diákság engedély nélkül nagygyűlést tartott az egyetemnek továbbra is otthont 
adó Református Kollégium épületében, ahol az egyik szónok, a bölcsészkar filo-
zófia-professzorának fia, ifj. Tankó Béla volt, aki kijelentette, hogy a megmoz-
dulásokban résztvevő hallgatók addig nem hátrálhatnak meg, amíg a kormány 
vissza nem állítja az eredeti numerus clausust. Darkó rektor ezek után az egye-

                                                 
100  HBML, VIII. 1/b, 27. d. 334–1928/29. etsz., 40–1928/29. equsz. 
101  Debreceni Független Újság, 1928. október 20. 
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temi tanács jóváhagyásával további intézkedésig felfüggesztette az oktatást102, 
azonban a diákság lecsillapítása mellett más problémával is szembe kellett néz-
nie: Baltazár Dezső, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke átiratban 
tudatta vele, hogy amennyiben a verekedések és a rendzavarások megismétlőd-
nek, felmondja az egyetem kollégiumi bérletét.103 

A legsúlyosabb megmozdulások azonban csak a következő napon történtek, 
amikor a tüntető diákok megszállták a Kollégiumot. A szabályos ostromállapot-
ban Darkó mellett Huss Richárd igyekezett közvetíteni a hallgatók és az épületet 
körülzáró rendőrök között, de a diákok csak másnap hajnalban adták fel. Végül 
123 tüntetőt igazoltattak, és kihágási eljárást indítottak ellenük, névsorukat né-
hány nappal később küldte meg a rendőrség a rektori hivatalnak. Ebből kiderült, 
hogy jelentős többségük orvostanhallgató és jogász volt (előbbi 40, utóbbi 57 
fő), kisebb részük bölcsész (16-an), és ami különösen érdekes, hogy a maradék 
tíz diák a numerus clausus módosítása miatt nem érintett Református Hittudomá-
nyi Kar hallgatója volt.104 Október 25-én reggel nyolc órára már a kollégium 
épületében, annak környékén és az egész városban nyugalom volt, de még több 
napnak el kellett telnie ahhoz, hogy valóban lecsillapodjanak a kedélyek. A baj-
társi egyesületek csak november első napjaiban tudták garantálni a rendet, addig 
az egyetemen rendkívüli szünet volt. Legtovább, egészen november 15-ig a kli-
nikai telep és az orvostudományi kar maradt zárva a hallgatók előtt.105 

                                                 
102  Klebelsberg erre másnap szűkszavú, bizalmas leiratban válaszolt: „Nem óhajtok udvariatlansá-

got elkövetni, hanem kizárólag a helyzet komolyságának nyomása alatt cselekszem, amidőn 
Méltóságodat [ti. Darkó rektort – K. R.] ezen intézkedés foganatosításáért személyesen is fele-
lőssé kell tennem.” HBML, VIII. 1/b, 27. d. 534–1928/29. etsz. – Érdemes ugyanakkor megje-
gyezni azt is, hogy az egyetem bezárását egyedül a bölcsészkar dékánja, Rugonfalvi Kiss Ist-
ván ellenezte. 

103  Hasonló helyzet korábban is előfordult, például az 1922/23-as tanévben is a numerus clausus 
módosítása utáni eseményekhez hasonló megmozdulások történtek. Ekkor Baltazár és az egy-
házkerület bizottsága erélyes hangú levelet intézett az egyetem rektorához. Nyomatékosan kö-
vetelték, hogy „a tudományegyetem használatába csak egyrészben átbocsátott kollégiumi épü-
letben senkinek a személybiztonsága, személyes szabadsága, sem általában a forgalom szabad-
sága korlátozást vagy sérelmet ne szenvedjen, – mert különben egyházkerületünk, mint a kol-
légium főhatósága, nem lesz abban a helyzetben, hogy a tulajdonához tartozó s használatából is 
csak kisebb részben kibocsátott épületnél ez alkalommal tapasztalt erőszakos eljárás tovább 
folytatása vagy megismétlődése esetén a nemzeti közmivelődés érdekében átengedett helyisé-
gekben az egyetemnek továbbra is otthont adjon”. Emellett „hirdetménnyel felhívta az interná-
tusunkban lakó ifjúságot a törvényes rend tiszteletben tartására s kollégiumunk hagyományos 
szelleméhez való alkalmazkodásra”. HBML, VIII. 1/b, 13. d. 1806–1922/23. etsz.; Uo. 15. d. 
892–1923/24. etsz. 

104  HBML, VIII. 1/b, 27. d. 607–1928/29. etsz.  
105  Az eseményekről lásd részletesebben Kerepeszki Róbert: A numerus clausus 1928. évi módosí-

tásának hatása Debrecenben. = Múltunk, 2005. 4. sz. 42–75. 
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Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter megtekinti  
a Központi Épület munkálatait (a háttérben Darkó Jenő rektor) 

 

A numerus clausus módosítása miatt történt súlyos események ellenére az egye-
tem és a kar is tovább fejlődött a negyedik bölcsészrektor hivatali ideje alatt. 
Folytatódtak az új Központi Épület 1927-ben megkezdett munkálatai, amelyről 
Darkó úgy nyilatkozott, hogy „hivatva lesz a hit-, jog- és bölcsészettudományi ka-
roknak, valamint az egyetemi könyvtárnak végleges és megfelelő otthont nyújtani, a 
maga monumentális falrendszerével impozánsan emelkedik az ég felé s már javában 
folynak felette a betetőzés munkálatai. Miközben az épület váza a befejezéshez kö-
zeledik, párhuzamosan hónapok óta folyamatban vannak a belső építő és felszerelő 
munkák”. Emellett elkészült az egyetemi botanikus kert bekerítése is.106 A bölcsész-
karon sikerült elérni a természettudományi szakelőadóságok fejlesztését, ezáltal négy 
új tanszék, a növénytani, állattani, ásvány- és földtani, illetve a matematikai tanszék 
alakult meg.107 Emellett bővült az egyetemi könyvtár is: az ajándékművek gyűjtése 
mellett a könyvtár különösen a külföldi egyetemi cserepéldányok növelésére fordí-
totta a legtöbb gondot, ennek is köszönhetően ekkor már több mint 130 intézettel állt 
kapcsolatban. E gyarapodásokkal és az akkori kimutatások alapján az Egyetemi 

                                                 
106  Rectori beszámoló beszéd a debreceni m. kir. Tisza István-Tudományegyetem 1928/29. tanévi 

állapotáról és működéséről, 1929. október 14. In. Dr. Darkó Jenő, az 1928–29. tanév Rector 
Magnificusának az egyetemi ünnepélyeken elmondott beszédei. Debrecen, 1930. 35.; Évkönyv, 
1928/29. 42. 

107  Kozák Miklós – McIntosh, Richard William: A Debreceni Egyetem Ásvány és Földtani Tan-
székének története. = Debreceni Szemle, 2009. 2. sz. 218–232. 
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Könyvtár könyvállománya az 1928/29-es tanév végén meghaladta a 43 ezer kötetet. 
Darkó javaslatára és a Vidéki Városok Kulturális Szövetségének támogatásával 
megkezdődött egy új internátus létesítése is, amely két 50–50 ágyas diákpavilonból 
és egy, a konyhát, étkezőhelyiségeket, illetve a tornatermet is magában foglaló köz-
ponti menza-épületből állt. Az egyetem Darkó irányításával is ápolta és fejlesztette a 
külföldi intézményekkel való kapcsolatait. A tanév második felében például a mi-
lánói egyetem orvostudományi karának öt tanára, tanársegédei és hallgatói láto-
gatták meg az egyetemet.108 Azonban ezt a biztos fejlődést és a klebelsbergi kul-
túrpolitika további eredményeinek kibontakozását a korábbiaknál nem kevésbé sú-
lyos jelenség, a gazdasági világválság állította meg, amely lényegében lezárta a deb-
receni egyetem és a bölcsészkar történetének első szakaszát. 
 

 
1.4.  Professzorok, tanszékek  
 és oktatói munka Trianon után109 

 
A Trianont követő évtizedben a debreceni Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudo-
mányi Kar tanári gárdáját az állandóság és a folyamatos bővülés egyaránt jelle-
mezte. Ezt a látszólagos ellentmondást egyrészt a professzorok korábban már 
említett alacsony átlagéletkora, ebből kifolyólag a fakultás „alaptanszékein” ta-
pasztalható személyi változások csekély mértéke, másrészt a klebelsbergi kultúr-
politika decentralizációs törekvései, és a kultuszminiszter azon felfogása magya-
rázzák, hogy a debreceni (és a szegedi) egyetem létjogosultságát az alföldi régió 
kulturális felzárkóztatásában látta.110 A folyamatos fejlődést jól szemlélteti, hogy 
a kar első, 1914/15-ös tanévében összesen 12 fős tanári gárda működött (az em-
lített kilenc professzor mellett három nyelvi lektor), egy évtizeddel később, 
1924/25-ben viszont már 25 (10 nyilvános rendes és 2 nyilvános rendkívüli ta-
nár, 7 magántanár, 2 szakelőadó, 4 lektor), a fakultás történetének első korszakát 
lezáró 1929/30-as tanévben már 39 fős (16 professzor mellett 15 magántanár, 3 
szakelőadó, 5 lektor). 

                                                 
108  Évkönyv, 1928/29. 43, 126, 217.; MNL OL, K 428, a) sorozat, MTI napi hírek, 1929. június 5. 

– Érdemes megemlíteni, hogy a tanévet követően Darkó a magyarságért, az oktatásért és a ha-
záért tett fáradhatatlan munkásságáért kormányzói kitüntetésben részesült. MNL OL, K 27, Mt. 
Jk. 1929. szeptember 27. 43. szám. 

109  Az oktatói munkához és a kar személyi összetételének alakulására lásd még Mudrák, 2012. 39–
114, 181–190. 

110  Vö. Ladányi, 2000. 20–27. – Ehhez kapcsolódik, hogy a klebelsbergi kulturális decentralizáció 
eredményei a bölcsészkar és az egész egyetem hallgatói létszámának folyamatos bővülésében 
is megmutatkoznak, amire a hallgatói társadalomról szóló című fejezetben még visszatérünk. 
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A debreceni bölcsészkar kilenc „alaptanszéke” közül hét élén ugyanaz a pro-
fesszor maradt a Horthy-korszak első évtizedében. Így a klasszika-filológiát a két 
akadémikus, Darkó Jenő (1880–1940) és Láng Nándor (1871–1952) adták elő. 
Darkó erdélyi származású, református székely család leszármazottja volt, aki a 
középiskola sikeres elvégzése után a budapesti egyetemre került. Itt az Eötvös-
Kollégium is a tagjai közé választotta, és főként az ekkor már nagy tekintélynek 
örvendő Pecz Vilmos klasszika-filológus hatására fordult az érdeklődése a közép- 
és újgörög filológia, szűkebb értelemben pedig a magyar vonatkozású bizánci for-
rások vizsgálata felé. A 20. század első éveiben több külföldi tanulmányutat tett 
Európa nagy levéltáraiba (München, Párizs, Velence, Firenze, Róma, Oxford, 
Athén), ahol a bizánci szerzők, különösen a magyar történelem szempontjából je-
lentős, de a korábbiakban méltánytalanul kevés figyelmet kapó Laonikos Chal-
kondyles kéziratait kutatta. Emellett tudományos érdeklődése elsősorban a bizán-
ci–magyar kapcsolatokra, koraközépkori hadtörténeti kérdésekre koncentrálódott, 
Trianon után pedig több szakmunkában bírálta a dákó-román kontinuitás elméletét 
is, és mélyebb érdeklődéssel fordult Erdély múltja felé is.111 1910-ben közép- és 
újgörög filológia tárgykörből a budapesti egyetemen habilitálták, és 1913-ban a 
Magyar Tudományos Akadémia is levelező tagjává avatta.112 A debreceni böl-
csészkar ún. I. Klasszika-Filológiai Tanszékének professzoraként előadásai fő-
ként irodalmi témakörűek voltak, de tartott vallástörténetről és államigazgatásról, 
illetve bizonyos tanévek első félévében egyfajta bevezetésként görög-római filo-
lógiáról szóló órákat is (például „A görögök és rómaiak állambölcseleti irodal-
ma”, „A görögök és rómaiak vallása” vagy „A történetírás fejlődése a görögök-
nél és rómaiaknál”). Szövegolvasó stúdiumain főleg a görög és a római irodalom 
kapcsolatai és egymásra gyakorolt hatásai, illetve a filozófus Platón munkái mellett 
a görög drámairodalom remekei szerepeltek, de egyes történetírók műveit is olvas-

                                                 
111  A Magyar Tudományos Akadémián fellelhető hagyatékából úgy tűnik, hogy meg akarta írni 

Erdély történetét főleg azért, hogy ellensúlyozza a korszak román kulturális propagandáját, 
mely igazolni akarta Erdély Romániához való tartozásának jogosságát. Ennek a nagy műnek 
csak kis része jelent meg [Népességi mozgalmak Erdélyben és környékén a középkorban. Erdé-
lyi Füzetek 3. Debrecen, 1938.]. Az ehhez kapcsolódó két kéziratban maradt tanulmányt („Az 
önálló erdélyi fejedelemség kora 1541–1690”, „Erdély a Habsburgok fennhatósága alatt 1690–
1867”) Lukinich Imre lektorálta, azonban ezek tudományosan kevéssé értékesek, inkább fog-
lalkoznak a középkor-végi románsággal, mint Erdély történetével, hivatkozásai olykor hiányo-
sak, szövege Lukinich gondos javításai ellenére sem emlékeztetnek Darkó korábbi, fordulato-
san megírt tanulmányaihoz. Talán át akarta még ezeket dolgozni, azonban erre soha nem került 
sor. MTAKK, MS 5364/33.; Uo. MS 5364/31. 

112  Darkó tudományos tevékenységét külföldön is elismerték, amit jelez több kitüntetés is és az, 
hogy 1937-ben az athéni egyetem díszdoktorává választották, avatására az intézmény centená-
riumi ünnepségén került sor. MNL OL, K 428, a) sorozat, MTI napi hírek, 1937. április 10. 
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ták a hallgatói, sőt, olykor helyet kaptak a római irodalom jeles képviselői (például 
„Platón Phaidonja”, „Aristophanés: Madarak”, „Cicero levelei”).113 
 

 
Láng Nándor (balra) Bangha Béla jezsuita páter  

és Lindenberger János prépost társaságában 
 
A Darkónál közel tíz évvel idősebb Láng Nándor tudományos tevékenységében a 
klasszikus nyelvek mellett sokat foglalkozott művészettörténettel és régészettel 
is, különösen a pannóniai (ezen belül is aquincumi) emlékekkel. Jelentős részt 
vállalt a dualizmuskor végi magyar klasszika-filológia két legnagyobb vállalko-
zásában, az „Ókori Lexikonban” (1902) és „A görög művészet története” című 
kötetben, amely a Beöthy Zsolt szerkesztésében megjelent „A művészetek törté-
nete a legrégibb időktől a XIX. sz. végéig” sorozat első darabja volt (1906). 
Munkássága elismeréseként a Magyar Tudományos Akadémia 1911-ben válasz-
totta levelező tagjává (nyugdíjba vonulása után, 1936-ban lett rendes tag). Deb-
receni professzorsága idején megszervezte a Classica-philológiai és Művészet-
történeti Múzeumot, és 1926 szeptemberétől egészen az 1932. januári nyugdíja-
zásáig a II. klasszika-filológia (latin) tanszék vezetése mellett archeológiai szak-
előadóként is tartott órákat. Egyetemi főelőadásait elsősorban az ókori irodalom-
történet egyes szakaszairól (például „Augustus kora”), auktorolvasó szemináriu-

                                                 
113  Pályájáról, tudományos és egyetemi munkásságáról lásd részletesebben Kerepeszki Róbert: 

Darkó Jenő tudományszervező tevékenysége a Magyar Királyi Tisza István Tudományegyete-
men. In. Közlemények a Debreceni Tudományegyetem történetéből II. Szerk. Hollósi Gábor. 
Debrecen, 2005. 57–84.; Uő.: A világháborútól a gazdasági válságig – A magyar felsőoktatás 
egy debreceni professzor szemszögéből (1914–1929). In. Juvenilia I. Debreceni Bölcsész Di-
ákkörösök Antológiája. Szerk. Kovács Zoltán és Szirák Péter. Debrecen, 2006. 58–73. 
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mait pedig ezekhez kapcsolódóan hirdette meg (kurzusain például Cicero vagy 
Ovidius szövegeit olvasták és elemezték a hallgatói).114 

Mindkét klasszika-filológus jelentős szerepet játszott az egyetem és a böl-
csészkar életében, azonban balszerencséjükre, mindkettőjüknek nehéz időszak-
okban kellett elvállalni a vezető tisztségeket. Láng az első világháború idején 
volt dékán és rektor is (előbbi 1915/16-ban, utóbbi 1916/17-ben), Darkó pedig az 
azt követő zűrzavaros időszakban állt a fakultás élén először (1918/19-ben), 
majd épp húsz évvel később, a jobbratolódás és az új háborúra való felkészülés 
időszakában másodszor (1938/39), rektori évét pedig – ahogy említettük – a nu-
merus clausus módosítása miatti antiszemita jelenségek árnyékolták be (1928/29-
ben). A visszahúzódó Láng és a több közszereplést vállaló Darkó hallgatói szem-
pontból a bölcsészkar népszerűbb oktatói közé tartoztak, ami köszönhető volt 
annak is, hogy mindketten jelentős szerepet játszottak az ifjúság életében: Láng 
elsősorban a diáksegélyezésben folytatott tevékenysége, Darkó pedig a hallgatói 
egyesületekben (Egyetemi Kör, Debreceni Egyetemi Athleticai Club) viselt ta-
nárelnöki tiszte miatt. 

 

 
Tankó Béla (balra) az egyetemre látogató sir Robert Gower  
magyarbarát angol politikus társaságában, 1937. január 24. 

 

                                                 
114  Gesztelyi, 2011. 32–38. – A klasszika-filológia debreceni oktatásáról lásd még Havas László: A 

klasszika-filológia műhely tevékenysége a Debreceni Egyetemen. = Debreceni Szemle, 2009. 1. 
sz. 96–110.; Mudrák József: A Debreceni Tudományegyetem Görög-latin Philológiai Szeminári-
umának története (1914–1949). = Antik Tanulmányok, 2006. 2. sz. 323–331. 
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Hozzájuk hasonlóan népszerű oktatónak számított a filozófia professzora, az 
erdélyi származású Tankó Béla (1876–1946) is. Barcza Gedeon sakknagymester, 
aki az 1930-as évek elején volt a debreceni bölcsészkar hallgatója, úgy emléke-
zett vissza rá, hogy Tankó „soha nem olvasott katalógust, az ő óráiról úgyis csak 
az hiányzott, aki a más karokról jött vendégek miatt kiszorult”.115 Az egyetemen 
két főkollégiumot tartott 1918 után (addig a pedagógia előadása is az ő feladata 
volt), az egyiket általában egy-egy filozófiai problémának (esztétika, logika, lé-
lektan, erkölcs), a másikat a filozófiatörténet egyes korszakainak szentelte Szók-
ratész korától a hellenisztikus és középkori filozófián át a 19. század filozófiájá-
ig. Az ezekhez kapcsolódó szemináriumokon egyes résztémákkal (metafizika, 
zeneesztétika, igazság fogalma) vagy egy-egy filozófus (Descartes, Nietzsche) 
életével ismerkedhettek meg a hallgatói. A Böhm Károly tanítványaként ismertté 
vált Tankó tudományos munkásságában sokat foglalkozott egykori mesterével 
(például az 1913-ban megjelent „Böhm filozófiájának pedagógiai jelentősége” 
című munkájával), de a filozófia általánosabb kérdéseivel is (például az 1917-es 
„A filozófia problémája és problémái” vagy „A világnézet kérdése” című művei-
ben). Darkóhoz hasonlóan Tankó Béla is két alkalommal volt a bölcsészkar dé-
kánja (1920/21 és 1940/41), illetve egyszer az egyetem rektora (1936/37). Az 
1920-as évek elején az Egyetemi Kör tanárelnökeként (éppen a klasszika-filoló-
gus kollégája után) és a bölcsészhallgatók Árpád Bajtársi Egyesületének ma-
gistereként szerepet játszott a diákok szervezeti életében is.116 

Nem tartozott ugyanakkor a népszerű professzorok közé, viszont a karon és a 
tudományos életben is nagy tekintélynek örvendett a magyar irodalom professzo-
ra, a kutatóként elsősorban Horvát István és Arany János munkásságával foglal-
kozó Pap Károly (1872–1954). A már idézett Barcza Gedeon a következőképpen 
emlékezett rá: „A tanárok között voltak kiváló előadók, de volt számos olyan 
eset is, amikor a magántanár előadása jobban vonzott. A magyar irodalom ma-
gántanárának, Zsigmond Ferencnek az előadásaira tódultak, s még az ajtóban is 
álltak a hallgatók. A tanszékvezető Pap Károly óráin viszont fél ház is alig volt, 
az ajtóban pedig csak azok álltak, akik azt várták, hogy a professzor úr előveszi-e 
a katalógust. Mert ha nem, akkor továbbálltak.”117 Barczához hasonlóan más 
egykori hallgatók is felemlegették, hogy a „Pap Károly körül keletkezett anekdo-

                                                 
115  Interjú Barcza Gedeonnal. In. Tóth Pál Péter, 1987. 105. 
116  Lásd részletesebben Varga, 1967. 159–161.; Mudrák József: A Debreceni Tudományegyetem 

Bölcsészeti Szemináriumának (Filozófia Tanszékének) története 1914–1949. = Debreceni 
Szemle, 2011. 1. sz. 93–97. 

117  Interjú Barcza Gedeonnal. In. Tóth Pál Péter, 1987. 105. – Zsigmond Ferenc Karcagon, majd a 
Debrecenben volt középiskolai tanár, mielőtt 1923-ban magántanári képesítést szerzett a böl-
csészkaron. Kiterjedt tudományos munkásságot folytatott, amiért a Magyar Tudományos Aka-
démia levelező tagjává választotta. Varga, 1967. 219–227.; Némedi Lajos: Zsigmond Ferenc 
pályája. = Alföld, 1983. 7. sz. 58–65.; Az MTA tagjai, 2003. III. kötet, 1439. 
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ták, viccek tették mindig színessé a rá való emlékezést”, vagy azt, hogy „rendkí-
vül maradi” volt, aki „már Adyt, Móriczot stb. szinte nem is vette tudomásul, Jó-
zsef Attilának talán a nevét sem hallotta. Megmosolyogtuk a világtól való elma-
radottságát, s nem csináltunk belőle problémát”, sőt azt, hogy „bogaras, piper-
kőc, világfias habitusa derültséget keltett” a hallgatókban.118 A legsújtóbb véle-
ményt Pap Károlyról egykori hallgatója, Bakó Elemér fogalmazta meg visszaem-
lékezésében, aki egy megalázó személyes rossz élmény kapcsán a következőket 
írta róla: „a magyar irodalomtörténetnek a debreceni egyetemi professzora idege-
sen, raccsolva beszélt, […] előkelősködésből, egyes raccsoló arisztokraták maj-
molásából”, ráadásul „határtalanul rosszindulatú ember volt, aki már több, tehet-
séges irodalomtörténész-jelöltet valósággal elüldözött a tanszék környékéről”, 
„az a gyűlölet, amellyel a tehetséges embereket elintézte, közismert volt”.119 En-
nek ellenére professzori tekintélye megkérdőjelezhetetlennek számított a karon, 
ami elsősorban annak volt köszönhető, hogy rektorsága idején (1924/25) sikerült 
elérni a természettudományi képzés elindítását a debreceni bölcsészeti fakultá-
son, emellett a tanárképzésben is hosszú éveken át jelentős szerepet játszott a 
Tanárképző Intézet igazgatójaként. Az őt övező tiszteletet jelzi, hogy rektori évét 
követően Klebelsberg miniszter 1926 januárjában kormányzói kitüntetésre való 
felterjesztésre tett javaslatot a minisztertanácsban „a tanári működésének 30 éves 
évfordulója alkalmából, kiválóan értékes és érdemes, hosszú közszolgálati mű-
ködésére, az oktatás és nevelés körül, továbbá az egyetemi administratió és leg-
utóbb az egyetemi kormányzás terén szerzett közismert érdemeire való tekintet-
tel”.120 Továbbá az is, hogy 1939-ben tanítványai emlékkönyvet adtak ki a tiszte-
letére (érdekességként érdemes megemlíteni, hogy a kötet átadásakor tartott ün-
nepélyen a több köszöntő között volt a későbbi híres írónő, Szabó Magda is, aki 

                                                 
118  Interjúk E. Kiss Sándorral, Barla-Szabó Ödönnel és Kovács Kálmánnal. In. Tóth Pál Péter, 

1987. 126–127., 260–261., 312–313. 
119  Bakó Elemér: Egy élet a magyarságért. I. Európa: 1915–1951. Önéletrajzi feljegyzésekből 

összeállította, összekötő szöveggel ellátta Bakó Elemérné. Bp., 2005. 143–144. (továbbiakban 
Bakó Elemér, 2005.)– Másutt a következőket írta Pap Károly vizsgáztatási módszereiről: „Pap 
Károly nem adta meg minden hallgatónak még a vizsgázáshoz hivatalosan előírt időt sem, és 
nem tette fel a kérdéseket úgy (ha szóbeli vizsgát kellett tennie), hogy a hallgatónak előbb le-
gyen egy-két percnyi ideje összeszedni a gondolatait. A témára rávezető kérdéseket legfeljebb 
egy-két, pillanatnyilag zavarban lévő belső embere (gyakornoka vagy szemináriumi könyvtáro-
sa), személyes kedvence vagy más okból protezsálandó diákja számára tett fel. Különben pe-
dig, a szabályzat és az emberséges tanári eljárás követelményeit gyakran teljesen figyelmen kí-
vül hagyva csoportosan, hármasával, négyesével, sőt ötösével hívta be a folyosón várakozó 
hallgatókat, és a saját kérdésének a befejeztét meg sem várva, minden felszólítás nélkül csak a 
feje mozdításával haladt egyik hallgatótól az másikig, szinte másodperceket sem adva az így 
»elintézett« hallgatóknak arra, hogy a szájukat nyissák. Ez az eljárás valóságos kínzókamrai 
élménnyé tette a vizsgázást Pap professzornál.” Uo. 145–146. 

120  MNL OL, K 27, Mt. Jk. 1926. január 29. 24. szám. 
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a Tanárképző Intézet nevében mondott tisztelgő beszédet a professzor előtt).121 A 
kétszer is (1916/17-re és 1933/34-re) dékánná választott Pap egyetemi főelőadá-
saiban a 19. század végéig tekintette át a magyar irodalomtörténetet (például „A 
régi magyar irodalom története 1526-ig”, „A nemzetietlen kor irodalma”, „Iro-
dalmunk története a szabadságharc bukásától Arany haláláig”), az „Irodalomtör-
téneti gyakorlatok” címen meghirdetett szemináriumai pedig ennek tematikáját 
követték. De előfordult, hogy óráit az aktuális helyzet ihlette: erre példa a Tria-
non évében, 1920-ban indított „A legfájdalmasabb hangok a magyar költészet-
ben” című kurzusa.122 

Az irodalom „társtanszékén”, a magyar nyelvtudományi tanszéken oktatott a 
bölcsészkar harmadik olyan professzora, Pápay József (1873–1931), aki már az 
egyetem alapításakor a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt (1908-ban vá-
lasztották levelező taggá). Ezt főképpen a finnugor nyelvcsalád kutatásában elért 
eredményeiért érdemelte ki: a 19. század utolsó évtizedében hosszabb oroszor-
szági tanulmányút keretében tanulmányozta elsősorban az osztják nyelvjárást, 
amiről több tanulmányt is megjelentetett. A főképpen a tudományos munkássá-
gának élő Pápay a többiekhez képest viszonylag kevesebb szerepet vállalt a kar 
irányításában, mindössze egy alkalommal választották dékánná az 1917/18-as 
tanévre. Legfontosabb célkitűzése a kari struktúra fejlesztésében tanszékének ket-
téválasztása volt magyar és finnugor nyelvészetre, ami azonban nem valósult 
meg a korszak folyamán. Egyetemi főkurzusaiban magyar nyelvtant és nyelvtör-
ténetet tanított („Történeti magyar nyelvtan”, „Magyar nyelvjárások”, „Régi ma-
gyar nyelvemlékek…”), valamint a nyelvcsaládról adott elő („Finnugor összeha-
sonlító hangtan és alaktan”), az előbbiekhez kapcsolódtak a szemináriumai „Ma-
gyar nyelvészeti gyakorlatok” címmel.123 

Az 1914-es induláskor a bölcsészkar legfiatalabb oktatója, a vajdasági szár-
mazású Milleker Rezső (1887–1945), a földrajz professzora volt. Korából adódó 
lelkesedés jellemezte egyetemi pályáját, és nem elsősorban nagyformátumú tu-
dósként vagy tanárként, hanem szervezőként játszott jelentős szerepet a fakultás 
életében, illetve fejlesztésében. Ezt jól példázza a Tisza István Tudományos Tár-
saságban, a Nyári Egyetem megszervezésében, illetve a természettudományi ok-
                                                 
121  MNL OL, K 428, a) sorozat, MTI napi hírek, 1939. június 7.; Emlékkönyv Pap Károly főiskolai 

(akadémiai és egyetemi) tanári működésének harmincadik évfordulójára – írták barátai és ta-
nítványai. Szerk. Péterffy László. Debrecen, 1939. 

122  A tanszék történetéről lásd még Mudrák József: A Debreceni Tudományegyetem Magyar Iro-
dalomtörténeti Szemináriumának rövid története (1914–1949). = Debreceni Szemle, 2006. 2. 
sz. 276–281. 

123  Csűry Bálint: Pápay József emlékezete. Debreceni Tisza István Tudományos Társaság Emlék-
beszédek I. köt. 1. sz. Debrecen, 1935.; Varga, 1967. 240–241.; Jakab László – Keresztes Lász-
ló: A debreceni magyar és finnugor nyelvtudományi tanszékek története (1914–1990). Debre-
cen, 1990.; Kálmán Béla: Pápay József munkássága. = Nyelvtudományi Közlemények, 1982. 
414–418. 
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tatás beindításában korábban már bemutatott tevékenysége. Emellett az ő egye-
temi professzori pályafutása során a földrajzi tanszék is jelentős társintézmé-
nyekkel bővült (1928-ban a meteorológiai állomással, amely 1934-ben önálló in-
tézetté alakult Berényi Dénes segítségével, majd később létrejött a Csillagvizsgá-
ló Intézet, illetve a Földrengésjelző és Kutató Intézet), melyek keretein belül ki-
magasló tudományos és oktatói munkát folytathatott. Nem véletlen, hogy őt vá-
lasztották meg legtöbbször a bölcsészkar dékánjával (szám szerint ötször, az 
1921/22-es, 1930/31-es, 1931/32-es, 1932/33-as és 1941/42-es tanévekre). A tu-
domány- és oktatásszervezés mellett kivette a részét az egyetemi hallgatókat 
érintő feladatokból is, főként az ifjúság testnevelésének megszervezéséből. Egye-
temi kurzusai főként általános földrajzi jellegűek voltak, de előfordult, hogy egy-
egy résztémakörről („Hegységek képződése és elmúlása”, „A Föld belső erői”, 
„A Földközi-tenger vidéke”) vagy politikai földrajzról (például „Az új Európa” 
címmel a második világháború ideje alatt, 1941-ben) tartott főelőadást. Kiterjedt 
tevékenységének és jelentős szervezési tapasztalatainak köszönhette, hogy az 
1930-as évek végén az Országos Idegenforgalmi Tanács tagjává is választották, 
1940–1942 között pedig a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportegyesületek Or-
szágos Központja miniszteri biztosa tisztséget is ellátta.124 

 

 
Milleker Rezső 

                                                 
124  MNL OL, K 612, Magyar Országos Tudósító, 1939. március 1.; MNL OL, K 428, a) sorozat, 

MTI napi hírek, 1940. január 25.; Uo. 1942. január 9.; Süli-Zakar István: Milleker Rezső 
(1887. ápr. 17. – 1945. máj. 8.). = Debreceni Szemle, 1995. 2. sz. 270–287. 
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Rugonfalvi Kiss István 

 

Az 1920-as években a bölcsészkar Történelmi Intézetéhez, az egyetem indulása 
óta két tanszék, a Magyar, illetve az Egyetemes Történelmi Tanszék tartozott. Az 
előbbi professzora közel két évtizeden át Rugonfalvi Kiss István (1881–1957) 
maradt, aki áldozatos munkával fejlesztette a korszak folyamán az Intézet egé-
szét. A karon belüli megbecsülését jelzi, hogy négy alkalommal választották dé-
kánná (1919/20, 1927/28, 1928/29, 1939/40). A történetírásban a nemzeti roman-
tika – olykor kifejezetten elfogult – képviselőjének számított, az alapvetően ob-
jektivitást megkövetelő szakmában a munkásságát teljesen a nemzeti érdekek alá 
rendelte, noha azt vitapartnerei is elismerték, hogy páratlan forrásismerettel ren-
delkezett. Kutatásai során elsősorban a 16–18. századi magyar történelmet vizs-
gálta, de foglalkozott a székelyek és Erdély történetével és az Árpád-korral is 
(főbb munkái közül lásd az 1906-ban megjelent „II. Rákóczi Ferenc erdélyi feje-
delemmé választása”, az 1922-es „Bethlen Gábor életrajza”, illetve a 1928-as 
„Trónbetöltés és ducatus az Árpád-korban” című műveit). Egyetemi főelőadásai-
ban szemeszterenként a magyar történelem egy-egy nagyobb korszakát ölelte fel, 
szemináriumaiban pedig az ezekhez kapcsolódó forrásokat elemezte hallgatóival, 
de tartott segédtudományi, művelődés- és kormányzattörténeti kurzusokat is 
(például „A nádori méltóság története”). Noha nem volt kimagasló tudós és ta-
náregyéniség, pályafutása során végig támogatta a szegényebb sorsú diákokat és 
– gyakran saját adományokkal – az egyetemi menzát is.125 

                                                 
125  Lásd részletesebben Varga, 1967. 198–202. – A történelmi tanszékek történetéhez lásd Balogh 

István: Történelemoktatás a debreceni egyetemen az 1930-as években. = Debreceni Szemle, 
2004. 3. sz. 456–464.; Mudrák József: A debreceni Tudományegyetem Történelmi Intézetének 
(Szemináriumának) rövid története 1914–1949. In. Történeti Tanulmányok XIII. Szerk. Velkey 
Ferenc. Debrecen, 2005. 215–228. 



A BÖLCSÉSZET-, NYELV- ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI KAR, 1912–1929 

 

61

A magyarral szemben az Egyetemes Történelmi Tanszék jelentős strukturális 
és személyi változásokon esett át az 1920-as évek folyamán. A bölcsészkar már 
említett első, 1915-ben elfogadott bővítési tervében szerepelt mindkét tanszék 
kettéválasztása, a magyar középkori és újkori, az egyetemes pedig ókori és kö-
zépkori tanszékekre való szétbontása, azonban ezek közül csak az utóbbi valósult 
meg. Az egyetem indulásakor az egyetemes történelmet a fakultás legidősebb, 
egyben egyik legtekintélyesebb professzora, Pokoly József (1866–1933) tanítot-
ta, ezért nem véletlen, hogy őt választották meg 1914/15-ben a bölcsészkar első 
dékánjává. Az 1880-as években Tisza Kálmán miniszterelnök családja mellett 
nevelőként dolgozó Pokoly történészként főként egyháztörténettel foglalkozott, 
egyetemi előadásaiban pedig ókorral (például „A görögök története a perzsa há-
borúkban”, „A hellenizmus kora”) és 16–17. századi egyetemes történelemmel 
(„A reformáció százada”). Ahogy korábban említettük, a bölcsészkarnak 1918 
őszére sikerült elérnie a tanszék kettéválasztását, és létrejött a különálló ókortör-
téneti tanszék, amelyet továbbra is Pokoly vezetett, az egyetemes történelem ok-
tatására pedig a nagy szakmai tekintéllyel rendelkező Szentpétery Imrét (1878–
1950) nevezték ki. A főként történeti segédtudományokkal foglalkozó és azokat 
oktató Szentpéteryt az oklevélkutatások terén szerzett eredményeiért a Magyar 
Tudományos Akadémia 1917-ben választotta levelező tagjává, így ő lett – igaz, 
csak néhány évre – a debreceni bölcsészkar negyedik akadémikus professzora.126  

1922-ben Pokolyt a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter a teológia karon 
megüresedő egyháztörténeti tanszékre helyezte át, így az ókortörténet oktatása 
„gazdátlanná” vált.127 A bölcsészkari tanács pályázatot írt ki az állás betöltésére, 
melyre hárman jelentkeztek. Egy névtelen harmadik jelentkező visszalépése után 
Alföldi András (1895–1981) és Bruckner Győző maradtak versenyben. A pályá-
zataik elbírálásra alakult, a két történészprofesszorból (Rugonfalvi Kiss, Szent-
pétery) és a két klasszika-filológusból (Láng Nándor, Darkó Jenő) alakult bizott-
ságnak mindkét jelölttel szemben voltak fenntartásai: Alföldi Andrással szemben 
a tanári gyakorlat hiányát, míg Bruckner Győzővel kapcsolatban a kevés szakmai 
publikációt kifogásolták. Végül 1923 augusztusában az előbbit nevezték ki a tan-
székre, és ez a döntés indította el a később világhírűvé váló ókortörténész, Alföl-
di András rövid debreceni egyetemi pályafutását.128  

                                                 
126  Szentpétery tudományos pályájáról lásd Az MTA tagjai, 2003. III. kötet, 1235–1236. 
127  MNL OL, K 27, Mt. Jk. 1922. október 20. 2. szám.; Révész Imre: Pokoly József. Debreceni Ti-

sza István Tudományos Társaság Emlékbeszédek I. köt. 2. sz. Debrecen, 1936. – Itt fontos 
megjegyezni még azt, hogy Pokoly az 1927-ben újra létrehozott parlamenti Felsőházban a deb-
receni egyetem első képviselője volt. MNL OL, K 428, a) sorozat, MTI napi hírek, 1927. ja-
nuár 8. 

128  Alföldi András kinevezéséről és debreceni tevékenységéről lásd részletesebben Forisek Péter: Al-
földi András a Debreceni Egyetemen (1923–1930). = Debreceni Szemle, 2005. 2. sz. 231–238. 
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Bő fél évvel később újabb személyi változás érintette a bölcsészkar történelmi 
tanszékeit, miután Szentpéteryt a budapesti egyetemre helyezték át 1923 őszén. 
Az üresen maradt egyetemes történelmi katedra betöltése kapcsán a magyar mi-
nisztertanács is úgy foglalt állást, hogy „a szóban forgó tanszék betöltése a főis-
kolai oktatás zavartalan menetének a biztosítása végett feltétlenül szükséges”129, 
ezért viszonylag gyorsan meg is találták az utódát Szabó Dezső (1882–1966) bu-
dapesti főgimnáziumi tanár személyében.130 Szabó 1924. februári kinevezése 
után hosszú évtizedekig (egészen az 1959-ben történt nyugalomba vonulásáig) 
maradt az egyetemes történelem professzora, akinek egyetemi munkásságát agi-
lis és aktív tevékenység jellemezte. Négy tanévre is megválasztották a bölcsész-
kar dékánjává (1924/25, 1925/26, 1926/27, 1942/43), és a második világháború 
idején a front elvonulása után, az 1944/45-ös tanév második félévében dékán-
helyettesként segítette a fakultás újraindítását. Kutatásai során 16–18. századi 
magyar történeti témákkal foglalkozott (lásd például „A magyar országgyűlések 
története II. Lajos korában” vagy „A magyarországi úrbérrendezés története Má-
ria Terézia korában” című 1908-ban és 1933-ban megjelent munkáit), amiért 
1931-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező taggá választotta. Egyetemi 
oktatóként főként egyes évszázadok egyetemes történelmét adta elő, de előfor-
dult, hogy konkrétabb címmel hirdetett meg kurzusokat („A nemzeti államok 
megalakulása”, „A vallásháborúk kora”).131 
 Mai szemmel nézve furcsán hat, hogy a modern nyelvek oktatására mindösz-
sze három tanszék működött a debreceni bölcsészkaron az 1920-as évek folya-
mán, és ezek közül is az egyik, a Prőhle Vilmos vezette török meglehetősen rö-
vid ideig (1923-ig). Az alapításkor mindössze egy idegen nyelvi tanszéket szer-
veztek a német nyelv- és irodalom számára, amelynek a vezetője az egészen 
1941-ben bekövetkezett haláláig Huss Richárd (1885–1941) volt. Az erdélyi szász 
származású Huss több külföldi városban folytatta tanulmányait, diplomát Strass-
burgban szerzett. A 20. század első évtizedében Franciaországban, Bordeaux-ban 
és Nancy-ban volt a német nyelv lektora, majd hazatérése után előbb a kolozsvári 
tudományegyetemen, 1913-ban pedig a debreceni Református Kollégiumban taní-
tott. Az első világháború alatt hosszabb-rövidebb időt töltött a fronton főhadnagyi 
rangban, ahol meg is sebesült. Az egyetemi oktatásban előadásai felölelték a német 
irodalom csaknem egészét (oktatott német irodalomtörténetet korszakokra bontva 
és egy-egy résztémát vizsgálva is, például „A háborús költészet a német iroda-
lomban” címmel), de foglalkozott nyelvtudományi és nyelvtörténeti kérdésekkel, 
és tartott auktorolvasó szemináriumokat is (például „A Nibelung-ének”, „Goethe 
Faustja”  címmel). Habitusa miatt sem kartársai, sem az egyetemi hallgatók köré- 

                                                 
129  MNL OL, K 27, Mt. Jk. 1923. december 21. 23. szám. 
130  BTK Jk. 1923/24. tanév, III. rendes ülés (1923. október 23.), 12. szám. 
131  Az MTA tagjai, 2003. III. kötet, 1176. 
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Huss Richárd (kalappal a kezében) egy egyetemi ünnepélyen 

 
ben nem volt közkedvelt tanár. Noha az utóbbiak között a jobboldali radikális ér-
zelműek az 1920-as évek folyamán még elfogadták őt a korábbiakban említett, 
nyílt antiszemita politikai megnyilvánulásai miatt,132 az oktatói stílusa azonban 
elrettentő volt diákok számára. Ezt érzékeltette az egykori hallgató, Bakó Elemér 
is visszaemlékezésében: „szerette »visszahallani« és írásbeli vizsgák esetén a 
hallgatók dolgozataiból »visszaolvasni« a saját szavait, kifejezéseit, meghatáro-
zásait. Ráadásul nemcsak a vizsgákon és az órákon, de magánkapcsolataiban és 
beszélgetéseiben is Huss általában borongós tekintettel, mosoly nélkül nézett a 
vele beszélgetőre. És ha mosolygott, az ajkán lévő sebhely szinte torzra húzta a 
száját. Ezt a sebhelyet valamikor a »Burschenschaft«-os diákok számára kötelező 
párbajban kapta, mire igen büszke volt. Huss professzor úgynevezett »régi vágá-
sú« német tanár volt régi, a háború előtti Magyarországon született szász em-
ber”.133 Az 1920-as években a politikai nézetei miatti, egyetemi hallgatók köré-
ben tapasztalható viszonylagos szimpátiát, Huss az 1930-as években nyíltan han-
goztatott nácibarátsága miatt elvesztette, amire a későbbiekben még visszaté-
rünk. A tanári kar számára is összeférhetetlen egyéniségét jelzi az, hogy hosszú, 
több, mint két és fél évtizedes egyetemi pályafutása során mindössze egyszer vá-
lasztották dékánná (1922/23), rektor pedig egyetlen tanévben sem volt.134 

                                                 
132  Antiszemita nézetei szakmai munkásságában is visszaköszöntek. Lásd például Huss Richárd: A 

zsidóság Goethe „Faust”-jában és Lessing „Náthán”-jában. In. Ébredő Magyarok Almanachja, 
1925, 41–59. 

133  Bakó Elemér, 2005. 146. 
134  Huss 1930-as évek előtti tevékenységéhez lásd még Kerepeszki Róbert: Debrecen és a Volks-

bund. Adalékok a debreceni Volksbund megalakulásának körülményeihez. = Múltunk, 2007. 4. 
sz. 266–268. (továbbiakban Kerepeszki, 2007.) 
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Az idegen nyelvek és a külföldi irodalom oktatásának néhány lektor, illetve 
magántanár135 mellett mindössze egy tanszéke tudott hosszú távon megmaradni az 
1920-as években a debreceni bölcsészkaron, noha ennek megszervezése is megle-
hetősen nehézkesen alakult.136 A francia nyelv oktatása már az egyetem első évé-
ben jelen volt a fakultáson, ekkor Vág Sándor reáliskolai tanár tartott lektorként 
gyakorlatokat, azonban a korábbiakban említett 1915. novemberi szervezeti bőví-
tésekkel foglalkozó tervezet is tartalmazta a tanszékké fejlesztés igényét. Ennek el-
ső lépcsőfoka az volt, hogy 1916 májusában a frontról hazatérő Huss Richárd ide-
iglenesen elvállalta a francia szak vezetését még úgy is, hogy a Vallás- és Közok-
tatásügyi Minisztérium csak elvben járult ehhez hozzá, a pénzügyi fedezet megte-
remtését azonban a karra hagyta. A tanszékké alakulás következő fontos esemé-
nyét az jelentette, hogy 1916 szeptemberében a francia lektori teendők ellátására 
egy fiatal és rendkívül agilis egri középiskolai tanár, Hankiss János (1893–1959) 
kapott megbízást. A világháborút követő másfél, forradalmakkal teli év és a román 
megszállás azonban megakasztotta a folyamatot, Hankiss is elkerült egy rövid idő-
re Debrecenből (a Külügyminisztérium béke-előkészítő irodájában dolgozott a tár-
gyalásokra teendő magyar javaslatok fordítójaként), és csak 1920 szeptemberében 
tért vissza. Ekkor Huss már nem vállalta tovább a francia oktatását, a minisztérium 
pedig nem járult hozzá a tanszék betöltéséhez, Hankiss azonban magántanári stá-
tuszban is vállalta a debreceni munkát. A minisztertanács végül 1923 februárjában 
járult hozzá a nyilvános rendkívüli tanári kinevezéséhez,137 amit hat évvel később, 
1929 márciusában követett a rendes tanári előléptetése. Egyetemi oktatóként, illet-
ve irodalomtörténészként rendkívül termékeny, nagy munkabírású és tempójú 
szakember volt, aki az ifjúság körében is nagy tiszteletnek örvendett. Erre utal az 
akkori bölcsészhallgató, Kovács Kálmán visszaemlékezése, aki Hankiss Jánosról 
a következőképpen fogalmazott: „szerettem, mert akkor még nem éreztem rajta 
semmiféle kormánypártiságot. […] Mikor szabad idejében leült velünk beszél-
getni Párizsról meg a modern francia költészetről, irodalomról stb., én, a »kun-
ságfi« sok újat hallottam tőle”.138 Egyetemi előadásai és szemináriumai, amiket a 
francia irodalomtörténetről, egyes szerzőkről és nyelvészeti témákról szóltak, 
népszerűnek számítottak a bölcsészkaron (például „A francia regény fejlődése”, 
                                                 
135  Például a már említett horvát lektor, Tuster Ignác vagy a szorgalmas, indogermán nyelvészettel 

foglalkozó magántanár, Benigny Gyula, aki 1932-ben nyert el nyilvános rendkívüli tanári cí-
met. Utóbbira a kar egykori hallgatója, Barla-Szabó Ödön úgy emlékezett vissza, hogy „egy 
bogaras tanár”, aki „minden különcsége mellett németellenes volt és oroszul pötyögött valamit. 
Művelt, széles látókörű agglegényként ismertük őt meg, aki a nyelvészkedésben találta meg 
élete célját, értelmét.” Interjú Barla-Szabó Ödönnel. In. Tóth Pál Péter, 1987. 314. 

136  Lásd még Mudrák József: A Francia nyelv és irodalom Tanszék kialakulása a Debreceni Egye-
temen (1914–1923). In: Közlemények a Debreceni Tudományegyetem történetéből I. Szerk. 
Hollósi Gábor. Debrecen, 2005. 21–23. 

137  MNL OL, K 27, Mt. Jk. 1923. február 16. 45. szám. 
138  Interjú Kovács Kálmánnal. In. Tóth Pál Péter, 1987. 260–261. – Kovács itt Hankiss 1943-ban 

vállalt államtitkárságára utalt, amelyre a későbbiekben még visszatérünk. 
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„Francia történeti hangtan”, „Ófrancia szövegek olvasása”). Hankiss a klebels-
bergi kulturális decentralizáció elkötelezett híve és támogatója volt, ennek tudha-
tó be az a jelentős szerepvállalás, amit a Nyári Egyetem szervezésében évről évre 
áldozatos munkával folytatott, illetve amit a Tisza István Tudományos Társaság 
folyóiratának, a Debreceni Szemlének a szerkesztésében foganatosított. Mind-
össze egyszer választották a bölcsészkar dékánjává (1929/30), ezt követően vi-
szont három egymást követő tanévben látta el a prodékáni (dékán-helyettesi) fel-
adatokat épp a súlyos, gazdasági válság által terhelt időszakban.139 

A franciához hasonlóan nem tartozott a fakultás önálló „alaptanszékei” közé, 
mégis a bölcsészképzésben hangsúlyos szerepet játszott a pedagógia, amit 1918 
júniusától Mitrovics Gyula (1871–1965), a Református Kollégium korábbi tanára 
oktatott. Szakmai munkásságában elsősorban esztétikával és neveléstudomány-
nyal foglalkozott (a Magyar Esztétikai Társaság elnöke, az Esztétikai Szemle 
alapítója volt, fő művei az 1928-as „A magyar esztétikai irodalom története” és 
az 1933-ban megjelent „A neveléstudomány alapvonalai” voltak), amiért az 
MTA 1935-ben levelező tagjává választotta. Egyetemi előadásaiban leginkább 
olyan pedagógiai témakörökkel ismertette meg hallgatóit, amelyek jelentős pszi-
chológiai vonatkozásokkal is bírtak (például „Az akarat nevelése”), de a pedagó-
giatörténetet is oktatta korszakokra tagolva az ókortól az újkorig.140 A tudomá-
nyos és oktatói feladatainak ellátása mellett jelentős közéleti tevékenységet is 
folytatott, ami egyben politikai beállítottságát is jelezte: 1924 elején megválasz-
tották a Horthy-korszak egyik leghírhedtebb jobboldali radikális szervezetének, 
az Ébredő Magyarok Egyesületének debreceni elnökévé.141 

A debreceni bölcsészkar első korszakának utolsó nagy szervezeti bővülését a 
természettudományi szakelőadóságok tanszékekké alakulása jelentette 1929/30 
folyamán. Először Telegdi Róth Károly (1886–1955), az ásvány-földtan, Hankó 
Béla (1886–1959), az állattan és Dávid Lajos (1881–1962), a matematika pro-
fesszorának kinevezése történt meg 1929 júniusában, majd az év végén került a 
kar Növénytani Intézetének élére a rendkívül fiatal és tehetséges berei Soó Rezső 
(1903–1980). A paleontológiával és geológiával foglalkozó Telegdi Róth Károly 
nemzetközileg is elismert tudós volt, aki a debreceni bölcsészkaron főként ás-
vány-, kőzet- és földtani gyakorlatokat tartott. Tudományos tekintélyét jól mutat-

                                                 
139  Gorilovics Tivadar: Hankiss János (1893–1959) professzor, tudományszervező és -népszerű-

sítő. = Gerundium, 2011. 1–2. sz. 41–50.; Mudrák József: Román Philológiai Szeminárium – 
Francia Intézet. = Debreceni Szemle, 2007. 2. sz. 235–239. 

140  Vaskó László: Mitrovics Gyula oktatáspolitikai és pedagógusképzési elképzelései. In: Tanár-
képzésünk egykor és ma. Szerk. Orosz Gábor. Debrecen, 1995. 7–20. 

141  Debreczeni Újság, 1924. március 1. – Megjegyzendő, hogy az Ébredő Magyarok Egyesületé-
nek helyi vezetői jobbára a debreceni felsőoktatásban dolgozó tanárok közül kerültek ki: a 
szervezet elnöke az 1920-as évek első felében Mitrovics előtt a debreceni Tisza István Tudo-
mányegyetem jogi karának professzora, Iványi Béla, az 1930-as években pedig hosszú ideig 
Halász Miklós, a pallagi Gazdasági Akadémia igazgatója volt. Kerepeszki, 2007. 264. 
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ja, hogy 1931-ben az MTA levelező tagjává választotta. A legjelentősebb magyar 
tudományos intézmény tagja lett – igaz, jóval később, a második világháború 
után – berei Soó Rezső is, aki létrehozta az Európában is híressé vált debreceni 
cönológiai iskolát, és jelentős kutatásokat folytatott a természetvédelem, geobo-
tanika és a növényrendszertan területén (egyetemi előadásai is az utóbbiakhoz 
kapcsolódtak). A korábban a tihanyi Biológiai Intézet igazgatójaként dolgozó 
Hankó Béla elsősorban hidrobiológiával és állatrendszertannal foglalkozott, de 
érdekelte a háziállatok eredete és története is. A debreceni egyetemi óráit is ezek-
hez a témákhoz illeszkedve hirdette meg („Általános állattan”, „Állatélettan”, 
„Bonctani gyakorlatok”). A matematika debreceni professzorát, Dávid Lajost tu-
dományos munkásságában elsősorban a függvénytan és a geometria érdekelte, és 
ez tükröződött egyetemi kurzusainak címein is („Valószínűség-számítás”, „Ábrá-
zoló geometria”, „Differenciálgeometria”). E tudományok jellegéből adódóan ezek 
a tanszékek nagyobb asszisztenciát igényeltek, mint a „hagyományos” bölcsész-
tanszékek, ezért később, az 1930-as évek folyamán mindegyikhez több díjas és díj-
talan gyakornoki, illetve tanársegédi kinevezés történt. A négy professzor közül 
csak Telegdi Róth nem lett a debreceni bölcsészkar dékánja, a másik három termé-
szettudós viszont három egymást követő tanévben (sorrendben Dávid Lajos 
1934/35-ben, Hankó Béla 1935/36-ban, berei Soó Rezső 1936/37-ben).142 

A fentiekben bemutatott vázlatos áttekintésből is kitűnik, hogy a debreceni 
egyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kara a klebelsbergi decentra-
lizáció hatására a Trianon utáni első évtizedben lassan, de folyamatosan bővült. 
Ugyanakkor a tanári gárda sokszínűnek tekinthető: tudományos szempontból 
több olyan professzor oktatott a fakultáson, akik már idekerülésük előtt vagy 
debreceni éveik alatt jelentős eredményeket értek el tudományterületükön belül, 
sőt akadtak közöttük nemzetközi hírnévnek örvendő szakemberek is. Természe-
tesen különböző egyéniségükből adódóan nem mindenki volt nagyformátumú, 
iskolateremtő oktató, de többen a pedagógiai érzékük és előadókészségük hiá-
nyosságait áldozatos szervezőmunkával ellensúlyozták, amivel maradandót al-
kottak a kar történetében. Emellett az egyéni habitusuk határozta meg azt, hogy 
ki mennyire vállalt szerepet a közéletben, vagy csak a tudománynak és oktatás-
nak élt. A korszellemből adódóan alapvetően mindannyian – ki többé, ki kevésbé 
– revíziós álláspontot foglaltak el, ami visszatükröződött a dékánként elmondott 
tanévnyitó és -záró beszédeikben. Néhányan azonban – elsősorban a radikálisabb 
nézeteket vallók – ennél tovább mentek, és a publicisztikájukban, a politikában 
vagy a különböző jobboldali radikális társadalmi szervezetekben is hangot adtak 
ilyen irányú véleményüknek. Ez a tényező elsősorban a gazdasági válság, majd a 
fokozódó, az országban általánosan tapasztalható „jobbratolódás” következtében 
még hangsúlyosabbá vált a bölcsészkaron a következő évtizedben. 

                                                 
142  A tanszékekről lásd még Mudrák, 2012. 93–114.; Az MTA tagjai, 2003. III. kötet, 1152–1153, 

1282. 
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2.1.  A gazdasági válság szorításában  
 – Nehézségek és eredmények 

 
Az 1929-es év több szempontból is szakaszhatárt jelent a debreceni bölcsészkar 
történetében. Ahogy a korábbiakban már említettük, ekkor került sor a természet-
tudományi tanszékek megszervezésére, ami jelentősen kibővítette a fakultás ok-
tatási és szervezeti struktúráját, egyúttal formálisnak tűnő változtatást is szüksé-
gessé tett. Az intézmény elnevezésében szereplő „Bölcsészet-, Nyelv- és Törté-
nettudományi” jelző ugyanis már nem fedte le megfelelően a képzési ágakat, 
ezért Szabó Dezső történészprofesszor javaslatára 1929 szeptemberében a kari 
tanács elfogadta az „átkeresztelést” az egyszerűbb Bölcsészettudományi Kar 
megnevezésre. Ugyan ez sem tükrözte vissza híven a fakultás oktatási profiljába 
tartozó tanszékek mindegyikét, azonban a kari vezetés úgy gondolkodott, hogy 
idővel a természettudományi tanszékek egy önálló kar keretébe kerülnek (erre 
csak 1949-ben került sor).143 

A másik, ennél sokkal nagyobb horderejű jelenség, ami miatt az 1929-es esz-
tendő szakaszhatárt eredményezett a fakultás életében, a gazdasági válság kirob-
banása és begyűrűzése volt. Ennek kezdete az október 24-i New York-i tőzsde-
krach volt, azonban bizonyos „tünetek” már előzetesen is mutatkoztak az év fo-
lyamán, főként az államháztartás működése szempontjából nélkülözhetetlen kül-
földi kölcsönök elapadásában. A Bethlen-kormány a válság kezelésének módját 
elsősorban a kiadáscsökkentésben látta, ami minden minisztériumot érintett, így 
a vallás- és közoktatásügyi tárcát is, ami először a kutatási támogatásokat és a di-
ákjóléti juttatásokat redukálta. Ugyanakkor felerősödtek a közéletben azok a 
hangok, hogy Magyarországnak nincs szüksége négy tudományegyetemre, és a 
„menekült” intézmények letelepítéséről szóló korábbi intézkedéseket sok táma-
dás érte, noha akkor, amikor Klebelsberg ezeket megtette, még nem számíthatott 
a gazdasági válságra. A kultuszminiszter 1930/31 folyamán a recesszió ellenére 
továbbra is következetesen síkraszállt a vidéki egyetemek fenntartása mellett, 
noha újabb költségvetési engedményekre kényszerült. A kormány döntésének ér-
telmében a következő hat évben az oktatói és egyéb egyetemi alkalmazotti lét-
számot 10%-kal csökkenteni kellett, amiben Klebelsberg az ún. „természetes 
                                                 
143  BTK Jk. 1929/30. tanév, III. rendes ülés (1929. szeptember 27.), 21. szám. 
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apadás” elvét követte. Ez a felsőoktatási intézmények folyamatos működésében 
hátrányt nem okozó, tehát alapvetően nélkülözhető állások betöltetlenül hagyását 
jelentette. Ezt a módszert követte utóda, Hóman Bálint is.144 

A „természetes apadás” a debreceni bölcsészkaron is tetten érhető. 1931 fo-
lyamán más-más okokból három fontos tanszék, az ókortörténeti, a magyar nyel-
vészeti és a II. klasszika-filológiai (latin) tanszék is megüresedett. A kar idő-
rendben először Alföldi Andrást vesztette el, akit januárban Budapestre helyez-
tek át, júniusban elhunyt Pápay József, Láng Nándor pedig októberben bejelen-
tette szabadság- és nyugdíjazási kérvényét. Az utóbbi professzor kiesésével a ré-
gészeti és a művészettörténeti szakelőadóság is veszélybe került, mivel ezeket a 
tárgyakat is Láng oktatta, és ezeket az állásokat a minisztérium betöltetlenül kí-
vánta hagyni. A kari tanács 1931. októberi ülésén Darkó Jenő indítványára a kar 
a szakelőadóságokat a hozzájuk sok szálon kapcsolódó Déri Múzeumra történő 
hivatkozással vette a védelmébe.145  

Az állások megmentése érdekében folytatott küzdelem csak részeredménye-
ket hozott. Az ókortörténeti és a II. klasszika-filológia tanszékre, illetve a művé-
szettörténeti szakelőadóságra nem érkezett új ember,146 az előbbit Szabó Dezső, 
az egyetemes történelem professzora, a másodikat Darkó Jenő, az utóbbit pedig 
Mitrovics Gyula helyettesítette, a régészet oktatása azonban ideiglenesen betöl-
tetlen maradt. Ugyanekkor Darkó felhatalmazást kapott a Láng által létrehozott 
Classica-philologiai és Művészettörténeti Múzeum leltározására és átvételére is, 
amely ekkor vette fel alapítója nevét.147 Azonban a következő tanév elején az in-
tézmény ügye komoly összetűzéshez vezetett Darkó és Szabó Dezső között, aki 
azt szerette volna elérni, hogy a Múzeumot az irányítása alatt álló ókortörténet-
hez csatolják. A konfliktus parázs szócsatát eredményezett a kari tanácsban, és a 
kérdést titkos szavazás döntötte el, mely végül Darkó irányítása alatt hagyta meg 
a Láng Nándor Múzeumot.148 

                                                 
144  A gazdasági válság hatásairól lásd részletesebben Ladányi Andor: A gazdasági válságtól a há-

borúig. A magyar felsőoktatás az 1930-as években. Bp., 2002. 9–20. (továbbiakban Ladányi, 
2002.)– Hóman kultúrpolitikájáról lásd részletesebben Ujváry Gábor: A politikus Hóman Bá-
lint. In. Uő.: A harmincharmadik nemzedék. Politika, kultúra és történettudomány a „neoba-
rokk társadalomban”. Bp., 2010. 59–97. 

145  BTK Jk. 1931/32. tanév, III. rendes ülés (1931. október 2.), 14. g/3. szám. 
146  Noha a következő években is szerepelt a kar „kívánságai” között a tanszékek teljesen visszaál-

lítása. Lásd például Évkönyv, 1933/34. 170. 
147  BTK Jk. 1931/32. tanév, X. rendes ülés (1931. február 11.), 74. szám. 
148  BTK Jk. 1932/33. tanév, III. rendes ülés (1932. szeptember 30.), 20/f szám. – Egyébként 

Darkónak és Szabó Dezsőnek nem ez volt az első konfliktusa. Például az 1926/27-es tanévben 
már komoly feszültséget okozott közöttük az előadást hirdetett magántanári képviselők megvá-
lasztása is: BTK Jk. 1926/27. tanév, XII. rendes ülés (1927. március 28.), 78/c szám.; Uo. XIII. 
rendkívüli ülés (1927. április 8.), 88. szám 
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A Pápay József halála miatt megüresedő magyar nyelvészeti tanszékre egy 
kiváló professzor érkezett Csűry Bálint (1886–1941), a kolozsvári református 
kollégium tanára személyében, igaz, kinevezésére csak közel másfél évvel ké-
sőbb, 1932 októberében került sor (amit a gazdasági válság mellett az is nehezí-
tett, hogy ekkor még román állampolgár volt, és időbe telt a visszahonosítása). 
Csűry már ebben az időszakban is országosan elismert szakembernek számított 
elsősorban a népnyelv- és nyelvjáráskutatás, illetve a néprajz területén, amiért a 
Magyar Tudományos Akadémia 1927-ben levelező tagjává választotta. Tudomá-
nyos munkássága mellett kiváló tanár-egyéniség is volt, amit jelez, hogy az egy-
kori hallgatók szeretettel és megbecsüléssel emlékeztek vissza rá. Erre példa E. 
Kiss Sándor, aki a következőképpen fogalmazott: „A mi tanáraink közül Csűry 
Bálintra csak a legnagyobb szeretettel és tisztelettel tudok emlékezni, ő nemigen 
politizált, […] akkoriban a legkiválóbb nyelvtudósok egyike volt, aki nemcsak 
oktatott, hanem egy olyan kutatógárdát nevelt ki, akiknek köszönhető egyrészt, 
hogy a magyar nyelvtudomány, a népnyelvkutatások, a magyar nyelvészet a mai 
színvonalra emelkedett”.149 Hasonlóan magasztalóan fogalmazott Csűryről Bakó  
Elemér is: „Az egyetlen professzor – írta a visszaemlékezésében – akivel kapcso-
latban nem éreztem kételyt, Csűry Bálint volt. Bár az általa előadott anyag igen 
magvas volt, és sok részlet pontos tudását kívánta, Csűryt akkorra már […] úgy 
ismerték, mint feltétlenül korrekt, igazságos tanárt, aki azonkívül, hogy minden-
kinek megadta a munkájával kiérdemelt osztályzatot, az olyan hallgatókat, akik 
nem tudták leküzdeni a vizsga előtti természetes izgalmat, néhány eligazító kér-
déssel rávezette a feltett tárgy velejére, és közben is bele-belesegített a hallgató  
 

 
 Csűry Bálint nyelvész 

                                                 
149  Interjú E. Kiss Sándorral. In. Tóth Pál Péter, 1987. 126–127. – Lásd még Interjú Kovács Kál-

mánnal. In. Uo. 260–261. 
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feleletébe.”150 Az egyetemi oktatásban nyelvtani (hangtani, mondattani, stb.), finn 
és nyelvtörténeti (például „Ómagyar olvasmányok”) előadásokat tartott, de a sze-
mináriumi gyakorlataiban tudományos érdeklődéséhez illeszkedve megjelent „A 
népnyelvbúvárlat módszere” című kurzus is. Az 1930-as évek elején kibontakozó 
népi írói mozgalom mellett Csűrynek jelentős szerepe volt abban, hogy a bölcsész-
kar ifjúsága élénk érdeklődéssel fordult a nyelvkutatás felé.151 Ez hozzájárult ah-
hoz, hogy Csűry iskolateremtő professzora lett a debreceni bölcsészkarnak, ennek 
ellenére mindössze egyszer, az 1937/38-as tanévre választották meg dékánná. 

A tartós gazdasági válság a „természetes apadás” elvének alkalmazása mellett 
idővel más intézkedéseket is szükségessé tett, és az 1930-as évek elején felmerült 
a vidéki felsőoktatási intézmények, így a debreceni egyetem „megcsonkításá-
nak”, vagy egyes tanszékek, karok összevonásának terve. Ez abból adódott, hogy 
a recesszió hatására Hóman Bálint kultuszminiszter hajlott a „luxusintézmények-
nek” tartott vidéki egyetemek fenntartását kritizáló vélemények felé, és Klebels-
berggel szemben inkább a fővárosi felsőoktatási intézményeket támogatta. Kezdeti 
elképzelései szerint Debrecenben, Szegeden és Pécsett csak egy-egy kar „koncent-
rálódott” volna. „Az egyetemi túltermelés” – írta egy 1932. novemberi jegyzetében 
– „a tudományos nevelés intenzitása és az állampénzügyek szempontjai egyaránt 
kívánatossá tennék a három vidéki egyetem jogi, bölcsészeti és természettudomá-
nyi karainak egy-egy karrá leendő összevonását […] Ez alapon megindulva s te-
kintettel a […] polgári iskolai tanárképzésre, a szegedi egyetemen volna egyesí-
tendő a három vidéki egyetem bölcsészeti kara. […] S ezáltal a szegedi bölcsészeti 
kar a mai középiskolás színvonalat messze meghaladó niveaura volna emelhető, 
olyképpen, hogy minden a tanárképzés és tudományos nevelés szempontjából el-
sőrendű […] tanszak is képviselve volna.” Ez azt jelentette volna, hogy a debrece-
ni egyetemen megszűnik a bölcsészkar, tanárait Szegedre, illetve részben a hittu-
dományi, részben a kiépítendő mezőgazdasági karra helyeznék át, és Debrecen a 
teológiai oktatás központjává válna (a pécsi egyetem pedig a vidéki jogászképzé-
sé). Hóman karösszevonási tervei azonban a vidéki felsőoktatási intézmények, a 
helyi közélet, illetve egyetemi ifjúsági szervezetek heves tiltakozása és az ezek-
ből adódó parázs politikai viták miatt végül nem valósult meg.152 

Ezzel párhuzamosan folytatódott a már Klebelsberg idejében megkezdett „lineá-
ris alapon” történő „csonkítás”, tehát az egyetemekre fordított pénz redukciója. Az 1. 
sz. táblázatban példaként közöljük a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium költ-

                                                 
150  Bakó Elemér, 2005. 145. 
151  Csűry 1933-ban a debreceni Turul Szövetség lapjában, az Új Vetésben is cikket közölt a nép-

nyelv-kutatás fontosságáról. Arra hívta fel a hallgatók figyelmét, hogy az egyetemi ifjúsági egye-
sületek kapcsolják be a munkájukba az anyanyelv gondozását és alakítsanak a maguk körében 
nyelvgondozó osztályt. Lásd Csűry Bálint: Küzdjünk a nyelv épségéért! = Új Vetés, 1933. 8. sz. 
3. – Csűry tudományos pályájáról lásd még Az MTA tagjai, 2003. I. kötet, 242–243. 

152  Idézi Ladányi, 2002. 29–30. 
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ségvetésének egyetemekre vonatkozó rendes kiadásait, amelyből kitűnik, hogy a leg-
jelentősebb felsőoktatási intézményekre fordított állami költségvetés négy év alatt 
26%-kal csökkent. Érdekes ugyanakkor megfigyelni, hogy a debreceni egyetemre 
fordított kiadások redukálódtak a legkevésbé – alig több, mint 17%-kal –, ami a 
Központi Épület berendezésével és felszerelésével állt összefüggésben.153  

 

1. táblázat. 
A hazai egyetemek finanszírozásának változása a gazdasági válság éveiben 

 

Egyetemek 1929/30 1930/31 1931/32 1932/33 1933/34 
Budapest 7 852 090 

(= 100%) 
7 445 220 
(94,8%) 

7 004 910 
(89,2%) 

5 896 690 
(75,1%) 

5 660 000 
(72,1%) 

Debrecen 3 131 640 
 (= 100%) 

2 994 400 
(95,6%) 

2 888 910 
(92,2%) 

2 764 450 
(88,3%) 

2 587 100 
(82,6%) 

Szeged 3 041 230 
(= 100%) 

2 892 240 
(95,1%) 

2 829 000 
(93,0%) 

2 365 130 
(77,8%) 

2 175 200 
(71,5%) 

Pécs 2 879 580 
 (= 100%) 

2 754 620 
(95,7%) 

2 640 560 
(91,7%) 

2 217 450 
(77,0%) 

2 068 500 
(71,8%) 

Műegyetem 1 923 500 
(= 100%) 

1 836 010 
(95,6%) 

1 857 300 
(96,6%) 

1 508 180 
(78,4%) 

1 410 800 
(73,3%) 

Összesen 18 828 040 
(= 100%) 

17 922 490 
(95,2%) 

17 220 680 
(91,5%) 

14 751 900 
(78,4%) 

13 901 600 
(73,8%) 

 

Ekkor éppen a Központi Épület miatt a debreceni egyetem helyzete rendkívül 
különös volt, hiszen a kultuszvezetés számára kínos és ellentmondásos lett volna, 
ha a több millió koronába, majd pengőbe kerülő beruházás után pont ezt az in-
tézményt is érintette volna a radikális redukció. Ráadásul 1930/31 fordulóján a 
debreceni egyetem kapcsán még arról szóltak hírek, hogy nem „csonkítani”, ha-
nem éppen bővíteni készül a kormány az intézményt a pallagi Gazdasági Aka-
démia integrálásával, illetve egyetemi karrá történő fejlesztésével.154 A gazdasági 
                                                 
153  A táblázat adatainak forrásai: Az 1927. évi január hó 25-ére hirdetett Országgyűlés Képviselőházá-

nak Irományai. Bp., 1927–1931. XVII. köt. 789. szám, 130–131.; Uo. XXII. köt. 981. szám, 23–
24.; Uo. XXIV. köt. 1197. szám, 413–414.; Az 1931. évi július hó 18-ára hirdetett Országgyűlés 
Képviselőházának Irományai. Bp., 1931–1935, IV. köt. 256. szám, 125–126.; Uo. VII. köt. 534. 
szám, 136–137. – Vö. Östör József, a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium költségvetése elő-
adójának 1932. május 30-i beszédével Az 1931. évi július hó 18-ára hirdetett Országgyűlés Képvi-
selőházának Naplói. Bp., 1931–1935. VIII. köt. (92. ülés, 1932. május 30.), 332–335. 

154  Debreceni Újság Hajdúföld, 1930. október 10.; Debreczen Keletmagyarországi Napló, 1931. 
január 18., 1931. február 7. – 1931 tavaszán arról is cikkeztek a helyi napilapok, hogy a buda-
pesti közgazdasági egyetem mezőgazdasági karát költöztetik Debrecenbe, és így fejlesztik öt-
fakultásossá az egyetemet. Debreczen Keletmagyarországi Napló, 1931. március 25. – Egyéb-
ként a pallagi Gazdasági Akadémia egyetembe való integrálása nem az 1930-as évek elején 
merült fel először, hanem már az 1920/21-es tanévben történtek erre vonatkozó lépések. Lásd 
Évkönyv, 1920/1921. 118–119. 
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válság azonban ezt a tervet is felülírta, aminek hatására 1931 és 1932 folyamán 
már olyan hírek kaptak szárnyra kifejezetten a debreceni bölcsészkart illetően, 
hogy a kormány megszünteti a természettudományi tanszékeket, vagy olyanok, 
amelyek egyenesen arról szóltak, hogy az egész helyi egyetemet bezárják.155 

A hónapokig tartó izgatott várakozás, szinte hétről hétre újra és újra felbuk-
kanó hírlapi „rémhírek”, illetve az elhúzódó közéleti viták után a Gömbös-kor-
mány 1933. november elején, miniszterközi értekezleten hozta meg „salamoni-
nak” mondható döntését. Eszerint a várt drasztikus és radikális átalakítás, fakul-
tások összevonása vagy megszüntetése helyett csak a tanszékek számának csök-
kentését írta elő: a magyar egyetemek (a négy tudományegyetem és a budapesti 
Műegyetem) korábbi összesen 390 tanszékéből 328 maradt (Budapesten 98, 
Debrecenben és Szegeden 47, Pécsett 45 és a Műegyetemen 91), melyeket 300 
nyilvános rendes és 28 nyilvános rendkívüli tanár tölthetett be. Ezzel – legalábbis 
egy időre – elvonult a „megcsonkítás” réme a debreceni egyetem felől.156 

Az intézmény integritását fenyegető veszélyek mellett a gazdasági válság mi-
att foganatosított kiadáscsökkentések az egyetemi könyvtárat is érzékenyen érin-
tették, amelynek bővítését és folyamatos fejlesztését a bölcsészkar professzorai 
mindig figyelemmel kísérték. Noha Pápay József halála után a könyvtár még je-
lentősen gyarapodott az elhunyt professzor hagyatékának átvételével, azonban 
néhány hónappal később a nehéz pénzügyi helyzetre való tekintettel az intéz-
mény visszavonta a magyar és külföldi tudományos folyóiratok megrendelését. 
A bölcsészkar 1932. februári rendkívüli ülésén a fakultás professzorai elfogadták 
Darkó Jenő ezzel kapcsolatos indítványát, aki a következőképpen fogalmazott: 
„Miután minden szaktudomány haladása legelevenebben a szakfolyóiratokban 
lüktet, ezeknek megszüntetésével egyetemünk egész tanári kara egyszerre elesik 
a tudomány legújabb haladása figyelemmel kísérésének lehetőségétől. Ezt a 
szomorú helyzetet pedig, mely egyet jelentene egyetemünknek hivatása magasla-
táról való lecsúszásával, minden áldozat árán is el kell kerülnünk és éppen ezért 
tisztelettel javaslom, méltóztassék tisztelettel felkérni az Egyetemi Tanácsot, 
hogy az Egyetemi Könyvtár folyóiratainak folytatólagos továbbjáratása elől az 
anyagi akadályokat elhárítani s a Könyvtári Bizottságot ismertetett intézkedése 
                                                 
155  Debreceni Újság Hajdúföld, 1931. szeptember 13., 1931. október 31. 
156  A döntést a helyi sajtó a következőképpen kommentálta: „A minisztertanács döntése egyrészről 

kedvező Debrecenre, mert nagyjában a debreceni egyetem épségben tartását jelenti. Ugyanis az 
itteni tanszékek létszámát negyvenhétben állapítja meg, míg jelenleg csupán negyvenöt tanszék 
van betöltve, tehát még két tanszék betöltése lehetővé válik. Az egyesített József nádor egye-
tem új szervezete azonban azt jelenti, hogy a debreceni egyetemnek mezőgazdasági fakultással 
való kibővítése, vagyis a pallagi gazdasági akadémiának a debreceni egyetemmel való egyesí-
tése jobb időkre maradt és a mostani egyetemi reform keretében nem kerül megvalósításra.” 
Debreczen Keletmagyarországi Napló, 1933. november 4. – Az „egyetemcsonkítási” tervek 
debreceni vonatkozásairól és az ezekkel kapcsolatos ifjúsági reakciókról lásd részletesebben 
Kerepeszki Róbert: A debreceni egyetem hallgatóinak emlékirata az egyetem megcsonkítása 
ellen (1933). = Gerundium, 2010. 1. sz. 109–121. 



A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR, 1929–1945 

 

73

megváltoztatására felhívni szíveskedjék”.157 Végül a gazdasági válság ellenére az 
egyetemi könyvtár folyamatosan gyarapodott, a költségcsökkentésből adódó 
helyzetet főként a külföldi intézményekkel való kapcsolatok elmélyítésével és 
cserepéldányok kölcsönös megküldésével sikerült áthidalni.158 

A kiadáscsökkentések, a „természetes apadás” és az „egyetemcsonkítás” ve-
szélye mellett más súlyos „tünetek” is jelentkeztek a gazdasági válság következ-
tében, amelyek jelentősen befolyásolták az egyetem és ezen belül a bölcsészkar 
életét. A recesszió miatt megnőtt az értelmiségi munkanélküliség és ezzel párhu-
zamosan az egyetemi hallgatók egzisztenciális kilátástalansága, ami felerősítette 
az ifjúság jobboldali radikális részében az antiszemitizmust. Az 1932/33-as és az 
1933/34-es tanévek hangulatát elhúzódó tüntetéshullám határozta meg, amelyek 
miatt az egyetemet hetekre be kellett záratni. Mindkét tanév eseményeiben – 
igaz, más-más módon – fontos szerepet játszott a bölcsészkar is. Az utóbbiban a 
megmozdulások koordinálására az ifjúság egy 30 főből álló bizottságot állított 
össze, ami új jelenségnek számított az antiszemita diákmozgalmak történetében, 
és ennek vezetői a bölcsészkar hallgatói közül kerültek ki (erről a későbbiekben 
még részletesen szólunk), 1932/33-ban pedig a tüntetéshullámot ismét egy böl-
csészrektornak, Rugonfalvi Kiss István történészprofesszornak kellett (volna) 
kezelnie. Ennek kirobbanását több olyan jelenség idézte elő, melyek látszólag 
teljesen „ártatlan”, vagy az ifjúság mozgalmaihoz szervesen nem kapcsolódó 
események voltak. 1932. november 14-én különös incidens játszódott le Marton 
Géza jogászprofesszor elsőéveseknek tartott előadása előtt: valaki egy kutyát vitt 
be a tanterembe, ami miatt a professzor felháborodottan távozott, és az óra elma-
radt. Ha ez az eset nem a gazdasági világválság kellős közepén történik, talán 
örökre a feledés homályába veszett volna, de legalábbis úgy maradt volna meg 
az emlékezetben, mint egy szokványos diákcsíny, melyhez hasonlóak nem csak 
abban az időszakban fordultak elő az oktatási intézményekben. A „kutya-ügy” ki-
pattanásának napján azonban a „keresztény” hallgatók küldöttsége felkereste Mar-
ton professzort, akit meggyőztek arról, hogy nekik semmi közük az esethez, és 
csak a zsidó hallgatók műve lehetett.159 Többen azt állították, hogy látták is, ahogy 
a zsidó fiatalok a reggeli előadás előtt a kutyával játszanak a tanterem előtt. Két 
nappal később, november 16-án pedig botrányos verekedésbe fulladt egy labdarú-
gó-mérkőzés, mely a „keresztény-nemzeti” egyetemi sportklub, a DEAC és a „túl-
nyomó zsidótagú sportegylet”, a Debreceni KASE csapatai között zajlott.160  

                                                 
157  BTK Jk. 1930/31. tanév, XIV. rendkívüli ülés (1931. június 10.), 136. szám.; BTK Jk. 1931/32. 

tanév, X. rendkívüli ülés (1932. február 11.), 75. szám. 
158  Évkönyv, 1933/34. 226–227.; Évkönyv, 1935/36. 313–315. 
159  HBML, VIII. 1/b, 45. d. 1211–1932/33. etsz.; Debreczen Keletmagyarországi Napló, 1932. 

november 15.; Debreceni Újság Hajdúföld, 1932. november 17. 
160  Debreczen Keletmagyarországi Napló, 1932. november 17. – A DEAC−DKASE mérkőzésen 

történt eseményeket szélesebb kontextusba helyezve mutatja be Szegedi Péter: „Ha a bajonet-
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Ezek után, amikor az egyetemi hallgatók a gazdasági válság miatt fenyegető 
„egyetemcsonkítás” miatt memorandumot fogalmaztak meg, az egyetem integri-
tásának védelme mellett követelték az eredeti numerus clausus visszaállítását és 
szigorú betartását is.161 Az elhúzódó tüntetéshullám ideje alatt a zsidó hallgatókat 
védő egyetemi tanárok névtelen fenyegető leveleket kaptak, a zsidó és keresz-
tény fiatalok párbajozással tettek igazságot egymás között, és az is előfordult, 
hogy a város utcáin tüntető fiatalok a szemlélődő járókelőket is inzultálták. Az 
egyik nap a tüntetők „hangos kiáltásokkal haladtak végig a városon, majd beha-
toltak a Simonffy utcai bérház II. emeletén ideiglenesen elhelyezett egyetemi 
könyvtárba és onnan a zsidó egyetemi hallgatókat kiűzték, miközben durvasága-
ikkal nem kímélték a zsidó egyetemi hallgatónőket sem”. Ez utóbbi azonban új 
jelenségnek számított, korábban ugyanis a jelentések és beszámolók nem szóltak 
arról, hogy a tüntetők a nőket is bántalmazták volna, és ez komoly politikai vi-
hart kavart, illetve kiváltotta a közvélemény jelentős részének felháborodását.162 
Nem véletlen, hogy a kormány félhivatalos, külföldnek szánt napilapja, a Pester 
Lloyd is vezércikkben („Zu den antisemitischen Studentenkrawallen” címmel) 
foglalkozott a debreceni eseményekkel.163 

Úgy tűnt, Rugonfalvi Kiss István és az egyetem vezetése nem tud úrrá lenni 
az eseményeken. A rektor a rendőrséghez, majd a kultuszminiszterhez fordult 
segítségért, végül 1932 novemberében három különálló vizsgálóbizottságot ne-
vezett ki, hogy a szükséges „házon belüli” nyomozást levezesse és a szükséges 
fegyelmi ítéleteket meghozza. A bizottságok elnökei a jogi kar professzorai, Ba-
csó Jenő és Kováts Andor, illetve nyilván az 1928 októberében szerzett tapaszta-
latai miatt Darkó Jenő voltak. Az utóbbi által vezetett bizottság Bókay Zoltán 
(orvosi kar), valamint Baranyai Béla (jogi kar) professzorok tagságával 1932. 
november 16-án kezdte meg, és december 3-ára fejezte be a munkát. Jelentésü-
ket, melyben több egyetemi hallgatót elmarasztaltak, az Egyetemi Tanács elé ter-
jesztették, amely azonban megdöbbentő ítéletet hozott: nem a tüntető antiszemita 
diákokat, hanem egy Herczeg Béla nevű zsidó hallgatót zárt ki az egyetemről, 
aki „gyáva keresztényeknek” nevezte a jobboldali radikális ifjúsági szervezetek 
tagjait.164 Ennek hátterében az állt, hogy Rugonfalvi Kiss István alapvetően szim-

                                                                                                                         
tem most nálam volna, keresztülszúrnám!” Futballerőszak a két világháború közötti Kelet-
Magyarországon. = Korall, 2002. 7–8. sz. 155–186. (továbbiakban Szegedi, 2002.) 

161  HBML, VIII. 1/b, 42. d. 1402–1932/33. etsz. 
162  HBML, Főispáni elnöki bizalmas iratok (IV. B. 901/a), 9. d. 258–1932. eln. 
163  Az írás elismerte, hogy ez „nem speciálisan zsidó ügy, és nem is különösebben a zsidó főisko-

lai hallgatóké, hanem kétségtelenül a magyar állam törvényi rendszerének ügye”. A cikk men-
tegetőző hangvétele és tartalma azonban azt mutatja, hogy a magyar politika a külföld előtt 
igyekezett minél inkább mérsékelni a debreceni diáktüntetések hatásait és következményeit. 
Pester Lloyd, 1932. november 23.  

164  Debreceni Független Újság, 1932. november 29. 
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patizált a tüntetők nézeteivel, amit több korábbi (és ahogy látni fogjuk, későbbi) 
megnyilvánulása is alátámaszt. A debreceni zsidóság történetével foglalkozó 
Gonda Moshe Élijáhu szerint a történészprofesszor „a legvadabb és legfurcsább 
antiszemita volt. Előadásaiban és szónoklataiban szélsőségesen nemzetinek és 
antiszemitának hatott, másrészt jó szívvel támogatta tanulásukban – még pénzzel 
is – zsidó hallgatóit és szíves viszonyt tartott fenn a zsidóközösség számos tagjá-
val”.165 1932 őszén például Debrecen város törvényhatósági bizottságának ülésén 
a szociáldemokrata Fejér Ferenc azt követelte tőle, hogy oszlassa fel a tüntetéseket 
irányító jobboldali radikális egyetemi ifjúsági szervezeteket, mire a történészpro-
fesszor úgy reagált, hogy ezeket az egyesületeket „lehetetlen” feloszlatni, mert 
ezek „erős nemzeti szelleme a biztosíték arra, hogy az egyetemi hallgatók nem 
fogják a kommunizmus felé vezető utat keresni”.166 A tüntetéshullám végül csak 
1933 tavaszára csendesedett le – igaz, ekkor is csak ideiglenesen.167 

Az egyetemi diáktüntetések mellett azonban más fontos esemény is lejátszódott 
a debreceni közéletben ugyancsak jelentős szerepet vállaló168 Rugonfalvi Kiss Ist-
ván rektori évében. Ekkor fejeződtek be ugyanis az új impozáns Központi Épület 
munkálatai. A Debreceni Egyetem fontos évfordulóinak felidézésekor érdemes 
megjegyezni, hogy ennek ünnepélyes átadására a centenáriumot éppen 80 évvel 
megelőzően, 1932. május 15-én került sor. 169 A Kollégiumból történő átköltözés 
és berendezkedés nehéz feladatainak teljesítése a következő tanév folyamán Ru-
gonfalvi Kiss István rektorságára várt. Az egyetemnek máig otthont adó, Korb 
Flóris által tervezett, mintegy 6200 m2 területű és 290 helyiségből álló épületben a 
bölcsészkar tanszékei a harmadik emeletre költöztek, míg a negyedik emeletre a 
szintén a fakultáshoz tartozó természettudományi intézetek kerültek.170 Ezzel a 
                                                 
165  Gonda Moshe Élijáhu: A debreceni zsidók száz éve. A mártírhalált halt debreceni és környék-

beli zsidók emlékére. Tel-Aviv, 1977. 172–177. – Idézet a 175. oldalon. 
166  Debreceni Független Újság, 1932. november 23. 
167  HBML, VIII. 1/b, 45. d. 1211–1932/33. etsz. – A rektori hivatal anyagának 45. számú doboza 

csak az 1932 őszén kirobbant tüntetéshullámról tartalmaz iratokat: vizsgálóbizottsági, rendőr-
ségi nyomozati anyagot, tanúvallomásokat, ifjúsági memorandumokat, a minisztériumba kül-
dött jelentéseket, névtelen fenyegető leveleket, illetve hírlapi cikkeket. Az 1932 őszén és a kö-
vetkező évben történt antiszemita diáktüntetésekre lásd részletesebben Kerepeszki Róbert: A 
zsidókérdés és az egyetemi bajtársi egyesületek a két világháború közötti Magyarországon. In. 
Tradíció és modernizáció Európában a XVIII–XX. században. Szerk. Bodnár Erzsébet és De-
meter Gábor. Bp., 2008. 224–237. 

168  Erre példa, hogy 1933 májusában Rugonfalvi Kiss István volt az egyik szónok a Lord Rother-
mere által Debrecennek adományozott „Magyar Fájdalom szobra” avatási ünnepélyén. Erről az 
eseményről lásd részletesebben Kerepeszki Róbert: Trianon emlék(ezet)helye Debrecenben, a 
Magyar Fájdalom szobra. = Debreceni Szemle, 2010. 4. sz. 267–272. 

169  Évkönyv, 1931/32. 111–134. 
170  Kezdetben a földszinten a rektori hivatal, a négy kar dékáni hivatala, a mai tanulmányi osztály-

hoz hasonló, a hallgatósággal kapcsolatos adminisztratív ügyeket intéző Quaestura, a Tanár-
képző Intézet, az emeleteken (sorrendben) a hittudományi, a jog- és államtudományi fakultás 
előzte meg a bölcsészkart.  
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nehéz gazdasági körülmények ellenére a bölcsészkar és az egész egyetem egy 
megjelenésében reprezentatív, akkoriban modernnek, de egyben hagyománytisz-
telőnek is számító otthonra talált, amellyel bizakodva tekinthetett a jövő felé. 

 
2.2. A „jobbratolódás” időszakában 

 
A gazdasági válság elmúltával a debreceni bölcsészkar újra csak lassan, de bizto-
san bővülni kezdett és jelentős fejlődésen esett át, amely több szempontból is 
összefüggésben állt az 1930-as évek közepének, illetve második felének (kultúr)-
politikai törekvéseivel.  

Erre jó példa az olasz lektorátus tanszékké szervezésének folyamata. Ezt a 
professzorok már korábban is kezdeményezték (1924-ben Szabó Dezső, 1926-
ban Hankiss János), és az 1920-as évek második felében tapasztalható magyar-
olasz diplomáciai közeledés, majd az ezt szorosabbá tevő, 1927-ben kötött barát-
sági szerződés is kézenfekvővé tette volna, hogy a magyar egyetemeken, illetve 
általában a kultúrpolitikában komolyabb hangsúlyt kapjon az olasz nyelv és iro-
dalom oktatása.171 A több jelentős lépés (például a hallgatók számára adott olasz 
ösztöndíjak, a nagykövetség részéről a bölcsészkar számára adott könyvadomá-
nyai) ellenére az 1930-as évek közepéig továbbra is csak lektorok (1923–1949 
között Wallisch Oszkár középiskolai tanár, 1925–1927 között Ermenegildo Lam-
bertenghi anyanyelvi lektor) tartottak nyelvórákat Debrecenben. A Gömbös-kor-
mány időszakában még nagyobb hangsúlyt kaptak az olasz-magyar kapcsolatok, 
aminek fontos eredménye volt az 1935 februárjában megkötött kulturális egyez-
mény. Ennek értelmében az év végén az olasz kormány küldött Debrecenbe okta-
tót Renato Fleri személyében, aki már nem lektorként, hanem szakelőadóként 
dolgozhatott a bölcsészkaron, ami azért fontos, mert így megindulhatott az olasz 
nyelvi tanárképzés. Őt a második világháború kitörése előtt rövid időre a nápolyi 
magántanár, Lorenzo Giusso váltotta.172 

1937 nyarán sikerült elérnie a karnak a régészeti oktatás újraindítását. Előadá-
sát az Erdélyből menekült Roska Mártonra (1880–1961) bízták, aki főként az ős-
kőkort és a bronzkort kutatta (az előbbihez kapcsolódott kétkötetes fő műve, az 
1926-ban és 1927-ben Kolozsvárott kiadott „Az ősrégészet kézikönyve”). Az 
1930-as években ásatásait főként Erdélyben folytatta, Magyarországra való átte-
lepülése után azonban jelentős munkákat folytatott a Bakonyban is. Rövid debre-

                                                 
171  BTK Jk. 1924/25. tanév, II. rendes ülés (1924. szeptember 29.), 16. szám.; BTK Jk. 1926/27. 

tanév, III. rendkívüli ülés (1926. október 7.), 22. szám. 
172  BTK Jk. 1935/36. tanév, III. rendes ülés (1935. október 2.), 11/h szám.; BTK Jk. 1938/39. tanév, 

III. rendes ülés (1938. november 24.), 44. szám.; Uo. IX. rendes ülés (1939. április 18.), 115. szám.; 
MNL OL, K 27, Mt. Jk. 1939. január 27. 11. szám.; Ladányi, 2002. 168.; Madarász Imre: A Deb-
receni Egyetem Olasz tanszékének története. = Debreceni Szemle, 2006. 4. sz. 551–554. 
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ceni tartózkodása során az egyetemi előadásai főként a régészeti korszakokkal, a 
Magyarország területén élt népek régészeti anyagaival foglalkoztak, de tartott ré-
gészeti gyakorlatokat, illetve szűkebb témakörű kurzusokat is (például a kultúr-
politikai szempontból is figyelemreméltó „A dákóromán kérdés régészeti megvi-
lágításban” című órája).173 

Emellett bővült a természettudományok és – az olasz mellett – az idegen 
nyelvek oktatása is a debreceni bölcsészkaron az 1930-as évek második felében. 
Az 1938/39-es tanévben sikerült elérni az elméleti fizika tanszék létrehozását, 
amelyet szakelőadóként 1936 óta Széll Kálmán oktatott.174 Emellett ugyanebben 
az évben a szerves kémia előadására is új tanárt alkalmaztak a bölcsészkar filo-
zófiaprofesszorának fia, ifj. Tankó Béla személyében, aki korábban jelentős han-
gadója volt a jobboldali radikális, antiszemita jellegű diákmozgalmaknak, de né-
zetei ellenére – hazai és nemzetközi tekintetben is – meghatározó biokémikusnak 
számított a későbbiekben.175 Ugyanebben az évben került javaslat a kari vezetés 
elé a gyógyszerészképzés bevezetéséről is.176 
 

 
Ifj. Tankó Béla kormányzógyűrűs (sub auspiicis Gubernatoris)  

doktori avatásán, 1931. június 6. 

                                                 
173  BTK Jk. 1936/37. tanév, XII. rendkívüli ülés (1937. június 21.), 146. szám. – A régészet debre-

ceni oktatásáról lásd még Mudrák József: A Debreceni Egyetem volt Régészeti Intézete és 
előzményei (1914–1952). In. Közlemények a Debreceni Tudományegyetem történetéből I. 
Szerk. Hollósi Gábor. Debrecen, 2005. 4–20. 

174  BTK Jk. 1936/37. tanév, II. rendes ülés (1936. szeptember 7.), 4. szám.; BTK Jk. 1938/39. tan-
év, II. rendes ülés (1938. október 13.), 28. szám.; Uo. XII. rendkívüli ülés (1939. július 3.), 
195. szám.; Varga, 1967. 253–254. 

175  BTK Jk. 1937/38. tanév, IX. rendes ülés (1938. február 16.), 96. szám. – Ifj. Tankó Béla nem-
zetközi tudományos elismertségét jelzi, hogy a londoni Biochemical Society tagjává is megvá-
lasztották. 1950-ben a debreceni orvostudományi kar biokémia tanszékének egyetemi tanára, 
később a debreceni Biokémiai Intézet igazgatója lett. 

176  BTK. Jk 1938/39. tanév, III. rendes ülés (1938. november 24.), 45. szám. 
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A debreceni bölcsészkar szervezeti és személyi bővülése szempontjából ese-
ménydús 1938-as évhez177 kapcsolódott az angol nyelvi képzés elindulása is, 
amelyre a nagy tudományos tekintéllyel rendelkező Fest Sándor (1883–1944) ka-
pott kinevezést. A nem sokkal korábban a Magyar Tudományos Akadémia leve-
lező tagjává választott Fest professzor az 1920-as évek folyamán több alkalom-
mal is járt tanulmányúton Angliában és az Egyesült Államokban, 1935-től az 
Eötvös Kollégium tanára volt. Több nyelvi tankönyv és szótár szerkesztésében 
vállalt feladatot, 1936-ban önálló folyóiratot alapított „Angol Filológiai Tanul-
mányok” címmel, de fontos kutatásokat folytatott az angol–magyar történelmi és 
irodalmi kapcsolatok terén is (lásd például az 1920-ban megjelent „Angolok Ma-
gyarországon a reformkorszakban, 1825–1848” című munkáját). A debreceni 
bölcsészkaron tartott kurzusai főként angol irodalomtörténetről és angolszász tör-
ténelemről szóltak, de kedvelt óratémája volt Shakespeare életműve is.178 

Emellett a kar nem adta fel a balkanológiai program megvalósítását sem az 
1930-as évek folyamán. Még a gazdasági válság idején, 1931-ben sikerült elérni 
a horvát-szerb lektorátus újbóli felállítását és Tuster Ignác ismételt kinevezé-
sét,179 majd lektorságának meghosszabbítását, 1933 áprilisában pedig Fehér Géza 
nyilvános rendkívüli tanári előléptetését.180 Ennek ellenére a bizantinológiai tan-
szék megszervezését ekkor sem vették tervbe, mivel a kar nem rendelkezett a 
megfelelő anyagi háttérrel, noha az Alföldi András Budapestre kerülése miatt az 
ókori történelmi tanszék betöltésére alakult bizottság ülésén felmerült az, hogy a 
tanszék foglalkozzon bizánci történelemmel is.181 

Így csak a gazdasági válság és az egyetemi építkezések befejezése után, az 
1930-as években, Gömbös Gyula miniszterelnökségének második felétől került 
sor újabb nyelvi lektorátusok megszervezésére. Gömbös nevét azért kell külön 
kiemelni, mivel már az 1920-as évek végén, Klebelsberg Collegium Hungaricu-
mokról szóló törvényjavaslatának országgyűlési vitájakor javasolta, hogy a kul-
                                                 
177  Megjegyzendő, hogy ugyanebben az évben merült fel Roska Márton indítványára a néprajzi 

tanszék megszervezése is, ami csak a második világháború után, 1949-ben valósult meg. BTK 
Jk. 1938/39. tanév, I. rendkívüli ülés (1938. szeptember 9.), 6. szám.; Uo. IV. rendes kari ülés 
(1938. december 14.) 59. szám. 

178  BTK Jk. 1937/38. tanév, XVII. rendkívüli ülés (1938. június 25.), 182. szám.; Az MTA tagjai, 
2003. I. kötet, 343–344. 

179  BTK Jk. 1930/31. tanév, XIII. rendes ülés (1931. június 3.), 130. szám.; BTK Jk. 1931/32. tan-
év, III. rendes ülés (1931. október 2.), 14/i szám.  

180  BTK Jk. 1932/33. tanév, XIV. rendes ülés (1933. április 27.) 124. szám.; Uo., XVI. rendes kari 
ülés (1933. május 27.) 133/m szám. – Fehért egyébként ekkor a honfoglalás korában Magyar-
ország területén élt szlávok régészeti hagyatékának meghatározása, összegyűjtése és történeti 
értékelése, illetve a bolgár–magyar történelmi kapcsolatok bizánci források alapján történő 
vizsgálata terén végzett úttörő és alapvető munkájáért 1939-ben Bolgár Tudományos Akadé-
mia tagjai közé választotta. 

181  BTK Jk. 1930/31. tanév, XII. rendes ülés (1931. április 30.), 98/a szám.  
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tuszminiszter egészítse ki a koncepciót azzal, hogy ne csak a nyugati országok-
ban, hanem Kelet-Európában, illetve a balkáni államokban is létesítsenek hason-
ló intézményeket. Ahogy Gömbös fogalmaz, „nekünk magasabb szempontból 
feladatunk és hivatásunk az, hogy a nyugati kultúrának ezer éven keresztül le-
szűrt tanulságait közvetítsük Kelet felé, a Balkán felé”. Hivatkozott arra, hogy 
„amikor nyelveket tanulunk, tanulunk angolul, franciául, de például szerbül, bol-
gárul, törökül nem tanulunk, annak ellenére, hogy közülünk nagyon sokaknak, de 
különösen a gazdasági élet faktorainak gravitációs vonala elsősorban oda irányul, 
ahol ezek a népek laknak”. Jól látta, hogy a klebelsbergi kultúrpolitika révén ki-
nevelt nagyszámú magyar értelmiségnek Magyarország nem képes munkalehető-
séget biztosítani, így annak politikai okokból is a helyét a balkáni államokban 
látta.182 Az ún. utódállamokba ösztöndíjasok kiküldésére azonban pénzügyi és 
főként külpolitikai okokból nem került sor. Később Gömbös miniszterelnökként 
is többször hangoztatta, hogy Magyarország történelmi szerepe a közvetítés Ke-
let-Európa, a Balkán, illetve a nyugat között. Ez újabb lendületet adhatott a deb-
receni balkanológiai programnak is. 

Éppen erre az időszakra esett a bolgár kormány és követség kezdeményezése, 
hogy bolgár diákokat, ösztöndíjasokat irányítsanak Debrecenbe. 1933 áprilisában 
létre is jött egy bizottság Pap Károly dékán, Milleker Rezső, Csűry Bálint, 
Rugonfalvi Kiss István és Fehér Géza részvételével, mely az ügyben tárgyaláso-
kat kezdett a bolgár követséggel. A kezdeményezés azonban szerencsétlen fordu-
latot vett egy Debrecenben tanuló, bolgár származású végzős egyetemi hallgató, 
Boiklieff Dimo ügyetlen beavatkozása miatt. Boiklieff Dimo felkereste a bolgár 
követséget, és ott úgy állította be, hogy a debreceni egyetemen felállították a bol-
gár lektorátust, és kar őt már fel is kérte az állás betöltésére. Amikor a fent említett 
bizottság megkezdte a tárgyalásait a bolgár követséggel, kitudódott Boiklieff Dimo 
közbeavatkozása. A kisebb botrány ellenére az egyeztetések nem hiúsultak meg, és 
a bolgár követ javaslata szerint azokkal az eredményekkel zárultak, hogy tervbe 
vették egy „bolgár-ház” felépítését Debrecenben, illetve a bizottság közvetítő sze-
repet vállalt abban, hogy a magyar Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium ked-
vezményeket nyújtson a bolgár diákoknak. Emellett megállapodtak abban, hogy 
a bolgár állam a maga költségén küld lektort az egyetem számára. A gazdasági 
válság azonban ezeket a kezdeményezéseket is megakasztotta.183 

Boiklieff Dimo beavatkozása miatt a bolgár lektorság megszervezése egy rö-
vid időre lekerült a napirendről, és a gazdasági válságból való kilábalás után 
előbb a román („oláh”) lektorátus létrehozása történt meg. Ezt Darkó Jenő 
balkanológiai programja után először Láng Nándor, az II. klasszika-filológia (la-
                                                 
182  Az 1927. évi január hó 25-ére hirdetett Országgyűlés Képviselőházának Naplója. I. köt. Bp., 

1927. 410–412.  
183  BTK Jk. 1932/33. tanév, XIV. rendes ülés (1933. április 27.), 104/h szám.; BTK Jk. 1933/34. 

tanév, V. rendes ülés (1933. november 24.), 36/e szám és melléklete.  
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tin) tanszék vezetője kezdeményezte dékáni évében, 1915 végén.184 A világhábo-
rú miatt azonban ekkor még nem történt meg az állás betöltése. Erre csak 1936 
áprilisában került sor, amikor Rugonfalvi Kiss István történelemprofesszor javas-
latára Fazakas József erdélyi származású középiskolai tanárt alkalmazták lektor-
nak. Fazakas ezek után heti három órában adott elő román nyelvet kezdőknek és 
haladóknak. 1937 októberében azonban váratlanul lemondott az állásáról, helyette-
sítését a kar Hankiss János franciaprofesszorra bízta, az utódja megtalálását pedig 
Darkó Jenőre. Darkó a következő kari tanácsi ülésen javaslatot tett Mata János al-
kalmazására, aki korábban a debreceni egyetem hallgatója volt, és 1931-ben szer-
zett francia-filozófia szakos bölcsészoklevelet. Ő is Erdélyben született, költő, gra-
fikus és újságíró volt. Debrecenbe kerülése és az egyetem elvégzése után egy ideig 
a liberális Debreceni Független Újság munkatársaként, illetve a városi levéltár 
tisztviselőjeként dolgozott.185 Az egyetemi tanrendek tanúsága szerint azonban 
Mata csak az 1939/40-es tanév II. félévétől dolgozott román nyelvi lektorként, a 
kezdőknek továbbra is heti három, a haladóknak viszont már csak heti két órában 
adott nyelvtani gyakorlatokat, de elődjével ellentétben tartott szövegolvasó órákat 
is (például „Eminescu filozófiai költeményeinek olvasása és tárgyalása”).186  

A román lektorátus megszervezése után ismét előtérbe került a bolgár nyelv 
oktatásának kérdése. Erre előbb 1935 októberében egy orosz emigráns bölcsész-
hallgató, Popoff Mihály jelentkezett. A kari tanács azonban, főleg Szabó Dezső-
nek, az egyetemes történelem professzorának és Darkó Jenő nagy ellenlábasának 
tiltakozására az „újabb lektori állás szervezését egyelőre szükségesnek nem tar-
totta, ezért az ügyet napirendről levette”. 1936 januárjában a már említett és ek-
korra már az egyetemet elvégzett Boiklieff Dimo ismét kísérletet tett az állás 
megszerzésére. Benyújtotta a pályázatát a karhoz, amit Darkó előadóságával, 
Csűry Bálint és Hankiss János részvételével alakult bizottság vizsgált meg. 
Azonban hiába nyilatkoztak pozitívan Boiklieff Dimo pályázatáról, a kar a hi-
ányzó igazoló iratok miatt elutasította azt. Darkó később a kérdés újratárgyalását 
kérte a tanácstól, mivel a bolgár követség megküldte Boiklieff Dimóról szóló hi-
ányolt dokumentumokat. Szabó Dezső azonban az újratárgyalásnak semmi szük-
ségét nem látta, mivel véleménye szerint a kérdésben egyszer már született állás-
foglalás és végleges döntés. A kari tanács éles vita után szavazásra bocsátotta 
Boiklieff Dimo alkalmazásának kérdését, melyet 6-6 arányban ismét elutasí-
tott.187 

                                                 
184  BTK Jk. 1915/16. tanév, IV. rendes ülés (1915. december 21.), 24. szám.  
185  Szíj Rezső: Mata János. In. A debreceni Déri Múzeum Évkönyve LXV. Debrecen, 1986. 405–481.  
186  BTK Jk. 1935/36. tanév, XIII. rendes ülés (1936. április 29), 125. szám.; BTK Jk. 1937/38. 

tanév, III. rendkívüli ülés (1937. október 19.), 30. szám.; Uo. IV. rendes kari ülés (1937. no-
vember 3.), 37/d szám.  

187  BTK Jk. 1935/36. tanév, VIII. rendes ülés (1936. január 15.), 63/h szám.; Uo. IX. rendkívüli 
ülés (1936. február 6.), 76. szám.; Uo. X. rendes ülés (1936. február 28.), 90. szám.  
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Darkó, miután Boiklieff Dimo alkalmazását nem sikerült elérnie, újra felka-
rolta az orosz emigráns, Popoff Mihály ügyét. Popoff az 1928-as Magyarország-
ra kerülése előtt Oroszországban tanult teológiát 4 féléven keresztül, azonban 
ennek beszámítását Szabó Dezső nem támogatta, és Darkó a korábbi tanulmá-
nyok elismerését csak újabb hosszas vita után tudta elérni 1937 szeptemberében. 
A klasszika-filológus professzor javaslatára a kar 1938 januárjában alkalmazta 
Popoffot bolgár–orosz lektornak, és csak egy évvel később került sor a szigorla-
tára. Ennek tárgycsoportosítása is speciálisan alakult, ugyanis Popoff főtárgya-
ként a filozófiát, melléktárgyaként pedig az esztétikát és a magyar történelmet 
választotta. Mivel az épp érvényben lévő szabályzat szerint nem volt ilyen tárgy-
csoportosítás, ezért a szigorlatához a kari tanács külön engedélye kellett. Popoff 
1939 januárjában megkapta a magyar állampolgárságot, és ezután áprilisban, 
majd szeptemberben tiszteletdíjának megemelésével a kari tanács meghosszabbí-
totta lektori megbízatását. Ekkor már másodszor Darkó Jenő volt a bölcsészetkar 
dékánja, és ebben a minőségben a gyakorlattól eltérően és kissé etikátlanul saját 
magát és Tankó Béla filozófiaprofesszort osztotta ki bírálónak pártfogoltja „Az 
orosz lélek” című doktori értekezésére. Ezzel Popoff lektori állása végleg bebiz-
tosított volt, de az érezhető protekciót talán valamennyire ellensúlyozta, hogy 
Popoff félévente négy, egyenként háromórás stúdiumot tartott orosz, illetve bol-
gár nyelvből kezdőknek és haladóknak.188 

Nem kapcsolódott ugyan szervesen a balkanológiai programhoz, mégis itt 
kell röviden szólni a debreceni Kisebbségi Intézet felállításának tervéről is. Az 
1930-as évek közepén Faluhelyi Ferenc pécsi jogászprofesszor kezdeményezésé-
re a kultusztárca tervbe vette, hogy a magyar egyetemeken, Budapesten, Szege-
den, Pécsett és Debrecenben felállít egy-egy kisebbségi intézetet, és céljaiknak a 
nemzetközi jog, az első világháborút követő európai békeszerződések, az állam-
közi szerződések jogi vonatkozásainak vizsgálatát, az európai kisebbségi jogok 
védelmét, illetve a magyarországi kisebbségek és az ún. utódállamokban lévő 
magyar kisebbség helyzetének tanulmányozását jelölte ki. Az utóbbi lett volna 
ezen intézetek fő tevékenysége, és ezt úgy képzelték el, hogy egy egyetem csak 
egy utódállam magyar kisebbségével foglalkozna. Így jutott a debreceni egye-
temnek az erdélyi magyarok ügye. Rugonfalvi Kiss István, Huss Richárd, Csűry 
Bálint, Darkó Jenő és Milleker Rezső részvételével külön bizottság alakult a deb-
receni kisebbségi intézet felállítására 1935 októberében. Azonban az új intézet 
céljait illetően hosszas vita bontakozott ki a bizottságban. Többen ugyanis nem 

                                                 
188  BTK Jk. 1935/36. tanév, III. rendes ülés (1935. október 2.), 19. szám.; Uo. V. rendes ülés 

(1935. október 30.), 33/i szám.; BTK Jk. 1936/37. tanév, X. rendes ülés (1937. május 28.), 138. 
szám.; BTK Jk. 1937/38. tanév, I. rendkívüli ülés (1937. szeptember 9.), 3. szám.; Uo. VIII. 
rendes ülés (1938. január 31.), 82. szám.; BTK Jk. 1938/39. tanév, VI. rendes ülés (1939. janu-
ár 26.), 71/c szám.; BTK Jk. 1939/40. tanév, II. rendes ülés (1939. szeptember 28.), 15–16. 
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helyeselték a kezdeményezés nyilvánvaló külpolitikai élét, és szerencsésebbnek 
tartották volna az Erdélyi Intézet elnevezést. Milleker Rezső földrajzprofesszor 
előadói jelentése 1938 januárjában készült el, melyben végre sikerült egyértel-
műen állást foglalniuk: „Mi nem akarunk kisebbségi, illetőleg kisebbségjogi in-
tézetet fölállítani. Mi az illető elszakított területnek földrajzi, néprajzi, történeti, 
művészeti és általában kulturális viszonyait akarjuk tanulmányozni, évtizedes, 
sőt mondhatni évszázados mulasztásokat szeretnénk pótolni, hiszen majdnem 
semmit sem tudunk ezekről a területekről és ezzel a munkával hozzá akarunk já-
rulni a hajdani, erősebb Magyarország felépítéséhez”.189 

Darkó utolsó kezdeményezései, a szlavisztika tanszék és a Kelet-Európa tör-
ténete tanszék felállítása már közvetlenül a II. világháború kitörése előtti hóna-
pokra tehetőek. Fontos és nyomatékos indoklást jelentett a balkanológiai prog-
ramban szereplő tanszékek megszervezéséhez az a körülmény, hogy az első bé-
csi döntés révén 1938 novemberében Magyarország visszakapta a Felvidék egy 
részét, ezért a létjogosultságukat a politikai érdekek is igazolták. A szlavisztikai 
órákat egy ideig meghívott előadók, Kniezsa István és Sziklay László tartották. 
Kettőjük közül Kniezsa ekkor már neves nyelvész volt. 1928-ban doktorált Bu-
dapesten, majd az 1930-as évek elején több alkalommal is Lengyelországban és 
Németországban folytatott szlavisztikai tanulmányokat ösztöndíjas kutatóként. A 
Magyar Tudományos Akadémia 1939-ban választotta meg levelező tagjának, 
egy évvel később a debreceni katedra mellett elfogadta a kolozsvári egyetem 
nyilvános rendes tanári felkérését is. Főleg a személy- és helynévkutatással, a 
magyar helyesírás történetével és a magyar nyelv szláv elemeivel foglalkozott. 
Debrecenben orosz történeti és óegyházi szláv nyelvtan tanított. Sziklay László 
pályája csak ekkor kezdett felemelkedni. Kniezsához hasonlóan egyetemi évei 
alatt ő is tagja lett az Eötvös Kollégiumnak, és 1934-ben szerzett magyar–fran-
cia–szlovák szakos bölcsészdoktori oklevelet a budapesti Pázmány Péter Tudo-
mányegyetemen. Főként irodalomtörténész volt, és kelet-európai összehasonlító 
irodalomtörténettel, szlovák-, lengyel-, illetve délszláv–magyar irodalmi kapcso-
latokkal, valamint irodalomelméleti kérdésekkel foglalkozott. Ennek megfelelő-
en Debrecenben is irodalomtörténeti órákat tartott.190  

A Kelet-Európa történeti tanszék megszervezése is Darkóhoz köthető, mivel a 
pályázatot az állás betöltésére még az ő második dékáni évében, 1938/39-ben ír-
ták ki, de az egyre súlyosbodó és hosszan tartó betegsége miatt a lebonyolítást és 
a beérkezett pályázatok elbírálását a kar Rugonfalvi Kiss Istvánra bízta főként 

                                                 
189  BTK Jk. 1935/36. tanév, V. rendes ülés (1935. október 30.), 36. szám.; Uo. VI. rendes ülés 
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azért, mert az új tanszék a Történelmi Intézethez került. Ennek élére a varsói 
Magyar Intézet vezetője, Divéky Adorján (1880–1965) kapott kinevezést, aki az 
1939/40-es tanév elején kezdte meg az oktatást a debreceni bölcsészkaron.191 
Divéky ekkor már elismert tudósnak számított, amit mutat az is, hogy a Magyar 
Tudományos Akadémia közel egy évtizeddel korábban, 1930-ban választotta le-
velező tagjává. Az egyetemen főleg az ő kutatási területébe illő, a magyar-lengyel 
kapcsolatokat vizsgáló órákat hirdetett (például „Lengyelország története a XIV. 
században, különös tekintettel a magyar kapcsolatokra”), de voltak a Kelet-Európa 
története tanszék eredeti céljával azonosuló, orosz történelemmel foglalkozó stúdi-
umok is (például „Oroszország Nagy Péter és II. Katalin korában”).192 

A bölcsészkar újabb lassú bővülése mellett az 1930-as évek második felét egy 
korábbiaktól eltérő tartalmú kultúrpolitika kibontakozása jellemezte. Ez a szem-
léletváltás a Gömbös-kormányhoz és kultuszminiszteréhez, Hóman Bálinthoz 
kötődött, és lényegében a miniszterelnök „öncélú nemzeti állam” kialakítását 
célzó ideáihoz idomulva az „egységes magyar világnézet” szellemében történő 
„nemzetnevelés” bevezetését jelentette az oktatás minden szintjén (ezt kívánta 
követni Gömbös halála után utóda, Darányi Kálmán is, amit jelez az, hogy Hó-
man az ő kormányában is megtarthatta a vallás- és közoktatásügyi tárcát). Ebben 
a centralizációs jellegű kultúrpolitikában az egyetemek fejlesztése – a gazdasági 
válság hatásai (a korábbiakban említettek mellett a diplomás munkanélküliség) 
miatt – némiképp háttérbe szorult. Azonban a recesszió elmúltával szükségessé 
vált az, hogy az „új idők szellemében” az egyetemi oktatást is megreformálja a 
kultusztárca. Éppen emiatt kezdeményezte a minisztérium az Országos Felsőok-
tatási Kongresszus megrendezését, amely 1936 decemberében közel egy héten át 
ülésezett. Az elhangzott előadások és hozzászólások alapján ezt a magyar felső-
oktatás „seregszemléjének” számító rendezvényt alapvetően két célkitűzés, az 
egyetemi hallgatóság hatékonyabb felvételi szelekciója és az oktatás színvonalá-
nak emelésére irányuló törekvés jellemezte.193 

Ezzel összefüggésben a kongresszus főként a tanárképzés problémáival és fej-
lesztésével foglalkozó bölcsészeti szakosztályában a debreceni fakultást három 
professzor képviselte személyesen. Jelen volt a Tanárképző Intézet igazgatója és 
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192  BTK Jk. 1938/39. tanév, VIII. rendes ülés (1939. március 14.), 97/r szám.; Uo. X. rendes ülés 
(1939. május 17.), 143. szám és melléklete.; Uo. XI. rendes ülés (1939. június 7.), 178. szám és 
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ügyvezető alelnöke, az irodalmár Pap Károly és a történész Szabó Dezső, illetve 
a nyelvész Csűry Bálint, a pedagógia tanszék vezetője, Mitrovics Gyula pedig 
írásban küldte el véleményét az egyes vitaindító előadásokhoz (de rajtuk kívül a 
résztvevők között találhatunk még más, korábban Debrecenben tanító professzoro-
kat, így Alföldi Andrást és Prőhle Vilmost is). Elhangzott véleményeiket érdemes 
felidézni, ugyanis egyfelől rávilágítanak arra, hogy milyen viták zajlottak a kora-
beli magyar felsőoktatásban, másfelől pedig – mivel észrevételeiket saját szemé-
lyes tapasztalataik alapján fogalmazták meg – szemléletes adalékokkal szolgál-
nak a debreceni bölcsészkaron folyó oktatáshoz, illetve annak nehézségeihez.  

A bölcsészeti szakosztály első előadásához (Németh Gyula „A bölcsészetkari 
oktatás és a középiskolai tanárképzés reformja” című referátumához) hozzászóló 
Pap Károly a bölcsészhallgatók képzettségi színvonalának csökkenését ecsetelte, 
amit abban látott, hogy „a régi honoratior-osztály gyermekei helyett inkább az 
alsó társadalmi osztályok fia törnek a magasabb rangú életpályák után”. „Még 
hagyján” – folytatta gondolatmenetét a debreceni Tanárképző Intézet igazgatója 
– „ha megfelelő tehetséget és hivatást hoznak magukkal, hiszen ez, az ún. »vér-
felfrissítés« az élet váltógazdaságának egyik természetes jelensége, de a dolog 
kevés kivétellel más képet mutat. Ifjainkban, hogy öröklött rendjükből kilépje-
nek, a korai, gyakran beteges ambíció igenis megvan, de hiányzik mellé a megfe-
lelő készség és készültség, röviden a komoly arravalóság.” Ennek alátámasztásá-
ra Pap felidézte saját benyomásait, amelyek lesújtó képet mutattak a debreceni 
hallgatóságról: „Különösen alkalmam van ezt konstatálni nekem, a nemzeti iro-
dalom tanárának azokon a magyar nyelvi és irodalmi vizsgálatokon, amelyeket 
minden szakos tanárjelöltnek kötelessége kiállania. És itt nem csupán tárgyi tu-
datlanságukra, hanem annak az eddig uralkodó »faji érzésnek«194 a hanyatlására 
gondolok, amely nemzeti kultúránk és jövőnk biztosításáért eddig alfája és óme-
gája volt minden magyar iskolázásnak. […] Megdöbbentő az a tudatlanság, kö-
zöny vagy felületesség, amit ezen a téren különösen idegen szakos jelöltjeinknél 
tapasztalok. Hogy sokszor fogalmuk sincs a nemzeti történelem alapvető mozza-
natairól. […] Hogy irodalmi múltunkból mennyire nem ismerik a régebbi koro-
kat. […] Amellett milyen gyatra a stílbeli készségük, frazeológiájuk, írásbeli 
dolgozataikban éppúgy, mint előadásaikban. Hogy teles tele vannak a nyelvünket 
ismét elárasztó idegenszerűségekkel, hogy még a régi tiszta, magyaros akcentus 
is kiveszett az ajkukon.” Éppen ezek miatt a szaktárgyakban való felkészültség, a 
magyar művelődéstörténeti jártasság elmélyítése és a modern nyelvismeret erősí-
tése mellett érvelt.195 

                                                 
194  Fontos hangsúlyozni, hogy itt Pap a „faj” szót nem biológiai értelemben használja, hanem a 

„klasszikus”, Gömböshöz kötődő fajvédelem által alkalmazott frazeológiában, a „nemzet” 
vagy „nép” szinonimájaként.  

195  Magyar felsőoktatás, III. kötet. Bölcsészeti, orvosi és műszaki szakosztályok. Szerk. Mártonffy 
Károly. Bp., 1937. 25–28. 
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Csűry Bálint – Pap gondolataihoz részben kapcsolódva, illetve saját szakterü-
letének jelentőségét kiemelve – a magyar népnyelv kutatásának elmaradottságára 
hívta fel a figyelmet rövid hozzászólásában. Ezért javasolta a nyelvészeti tanszé-
kek mellé magyar nyelvjáráskutató intézet szervezését a népnyelvi gyűjtésre és a 
magyar nyelvatlasz kimunkálására, belföldi ösztöndíjak létrehozását nyelvjárás-
okkal foglalkozó hallgatók számára, illetve a magyar nyelvjárások ismeretének 
felvételét a tanárvizsgálati követelmények közé.196 

Szabó Dezső, a kongresszus bölcsészeti szakosztályának egyik társelnöke a 
két debreceni kollégájával szemben „mélyebbre ásott”, és úgy vélte, „az egyetem 
és az egyetemre tóduló ifjúság célkitűzése között óriási ellentétek állanak fenn”. 
Szerinte az egyik ilyen érdekellentét a bölcsészkarokon az, hogy „a kar tudósokat 
akar képezni, a hallgatók pedig tanári diplomát akarnak szerezni”. Ebből követ-
kező véleménye szerint a másik ellentét, hogy „a tudósképzéshez mereven ra-
gaszkodó kar” bölcsészetdoktori szabályzata „semmiféle, a tudósképzésre mutató 
tanulmányokat nem ír elő azon hallgatókra nézve, akik bölcsészetdoktori szigor-
latot akarnak tenni, […] viszont a Középiskolai Tanárvizsgálati Szabályzat rész-
letekbe menően is olyan követelményeket állít fel a tanárjelöltekkel szemben, 
amelyek nem a középiskolai tanároknak szükséges szakképzettséget akarják 
megadni, hanem a tudós kutatásokra akarják őket képessé tenni”. Ennek a kettő-
nek szomorú és egyben veszélyes következményét abban látta, hogy „középisko-
lai tanáraink nem tanulják meg egyetemi tanulmányaik ideje alatt azt az anyagot, 
amelyet majd tanítaniuk kell, a másik pedig az, hogy a tanárjelöltek az egyik házi 
szakvizsgálati dolgozatukat bölcsészetdoktori értekezésnek kinyomtatva […] 
sokkal könnyebben és sokkal kevesebb tudással teszik le a tudósképzést befejező 
doktori szigorlatukat, mint a szakképzést befejező tanári vizsgálatot”. Szabó 
hangsúlyozta a hozzászólásában, hogy előterjesztései alapján a debreceni böl-
csészkar több alkalommal is foglalkozott már korábban a kérdéssel, és az 1935/ 
36-os tanévben egy nyolc pontból álló tervet fogadott el, amely elsősorban a fel-
vételi hiánya miatt az első év végi szelektáló vizsgáról, kollokválási kötelezett-
ségről, az egy évvel meghosszabbított tanulmányi időről, a bölcsészdoktori szi-
gorlat nehezítéséről és kizárólag saját kutatások alapján megírt doktori értekezés-
ről szólt. Ugyanakkor egy ehhez hasonlóan nyolc pontból álló javaslatot indítvá-
nyozott a debreceni Tanárképző Intézetben is, amelyben a problémák megoldását 
ismét a szelektáló vizsga bevezetésében és a szaktárgyak tanulási idejének egy 
évvel történő meghosszabbításában látta, valamint felhívta a figyelmet a megfe-
lelő, tanárképzésben hasznosítható tankönyvek hiányára is. Ezeket a terveket a 
debreceni fakultás megküldte az országban működő többi bölcsészkar vezetősé-
gének, azonban a budapesti és a szegedi nem fogadta el azokat, ezért Szabó a 

                                                 
196  Uo. 50. 
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hozzászólásában megismételte a tanárképzés és a tudósképzés színvonalának eme-
lését célzó javaslatait.197 

Mitrovics Gyula három írásos véleményt küldött a kongresszusnak, Németh 
Gyula előadáshoz, illetve Huszti József a „Polgári iskolai és tanítóképzőintézeti 
tanárképzés” és Imre Sándor „A tanítóképzés és az egyetem” című referátumai-
hoz. Mindhárom alapvetően a színvonalemeléshez, valamint a bölcsészkar és a 
gyakorlógimnáziumok kapcsolatának erősítéséhez kapcsolódtak. Egyetértett a 
tanári és általában az egyetemi képzés keretében kiadott oklevelek minősítésének 
szigorításával, és úgy vélte, „az oklevélinfláció […] nem okoz fennakadást, sőt 
közérdeket szolgál, ha a képesítő oklevelek száma jelentékenyen csökken”. 
Ugyanakkor megvédte a középiskolai képzést, amit „sok szemrehányás éri azért, 
hogy nem ad megfelelő anyagot a főiskoláknak”. Azzal érvelt, hogy „ez bármily 
igaz is, mégsem volna méltányos ezért a középiskolát tenni fenntartás nélkül fe-
lelőssé”, még pedig azért nem, mert „a középiskolának feladata sikeres elvégzé-
séhez hiányoznak a szükséges föltételek”. Ennek orvoslására a középiskolai osz-
tálylétszámok legfeljebb 35 főre való csökkentését, a tanárok szolgálati és anyagi 
viszonyainak rendezését, véglegesítésekkel történő stabilizálását javasolta, tehát 
a színvonalasabb egyetemi oktatást a középiskolai képzés hatékonyabbá tételé-
ben látta. Ehhez szorosabb együttműködést javasolt a bölcsészkarok és a gyakor-
lógimnáziumok között, ahogy fogalmazott: „Egyébiránt [a] fő- és középiskolák 
között a legbensőbb kapcsolat lehetőségét én a pedagógiai tanszéknél látom meg. 
Azért a mainál szervesebb kapcsolatot tartanék szükségesnek a gyakorló közép-
iskolák és az egyetem pedagógiai tanszéke között; valami olyanfélét, aminő a 
klinikák és a klinikus professzorok között van.”198 

A debreceni és a többi egyetemről érkező hozzászóló javaslatai ellenére az 
Országos Felsőoktatási Kongresszus a bölcsészkarok és a tanárképzés problémáit 
lényegében nem orvosolta, így a későbbiek során is megmaradt a tanszabadság 
elvéből adódó rendszertelenség és tervszerűtlenség. Ugyan 1938 és 1939 folya-
mán a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium – jelentős részben a budapesti 
bölcsészkar indítványaira, kisebb részben az 1936. decemberi kongresszuson el-
hangzott javaslatokra támaszkodva – elkészített egy mérsékelt reformtervet a 
bölcsészképzés javítására, ami egy előkészítő év, illetve annak végén szelekciós 
elővizsgák bevezetését, a doktori előszigorlat kötelezővé tételét, a tanárvizsgáló 
bizottság és a tanárképző intézet egyesítését, valamint az első év végi kötelező 
szigorlat bevezetését tartalmazta. Ez azonban a második világháború kitörése 
miatt végül lekerült a napirendről.199  

                                                 
197  Uo. 36–39. 
198  Uo. 100–102. – Mitrovics többi, alapvetően hasonló tartalmú hozzászólását lásd Uo. 52–54., 

111–112. 
199  Ladányi, 2002. 142–150. 
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A strukturális és személyi változások, illetve a kultúrpolitika új irányvonalai 
mellett az 1930-as évek második felének szembeötlő jellegzetessége a bölcsész-
kari tanári gárda néhány tagjának fokozódó közéleti tevékenysége volt. A gazda-
sági válságból adódó egzisztenciális kilátástalanság, illetve hatásos külföldi pél-
dák (elsősorban a német nácizmus, de az olasz fasizmus is) jelentősen befolyá-
solták a radikalizmusra hajló oktatókat. Noha a professzorok döntő többsége eb-
ben az időszakban, az ún. „jobbratolódás” éveiben is elsősorban a tudományos 
kutatásnak és szakterülete oktatásnak szentelte magát, akadtak azonban olyanok, 
akik a tanári tekintélyt felhasználva a katedrán vagy a közéletben hangoztatták 
szélsőséges politikai nézeteiket, illetve szoros kapcsolatot tartottak fel az ilyen 
irányultságú pártokkal.  

Rugonfalvi Kiss István például tagságot vállalt 1935 márciusában a jobboldali 
radikális Gömbös Gyula „csatlósszervezetének”, a Reformnemzedéknek a debre-
ceni csoportjában.200 A történészprofesszor azonban még szélsőségesebb pártok-
kal is kapcsolatban állt az 1930-as évek második felében, amit jól szemléltet a 
debreceni rendőrkapitányság egyik jelentése is. Eszerint a formailag Szálasi Fe-
renc, de ténylegesen Hubay Kálmán vezetése alatt álló Nemzeti Szocialista Ma-
gyar Párt Hungarista Mozgalom hat budapesti tagja 1938. május 9-én részt vett a 
jobboldali radikális ifjúsági szervezetek gyűlésén, ami „nyilván pártmozgalmi célt is 
szolgált”, aztán „megfordultak Rugonfalvi Kiss István egyetemi tanárnál”.201 Beszé-
des ugyanakkor az is, hogy amikor néhány hónappal korábban, 1937 novemberében 
a szélsőjobboldali ideológus-történész Málnási Ödön ún. nemzetrágalmazási pere el-
kezdődött, Málnási védőügyvédje indítványozta a debreceni történészprofesszor 
tanúként való kihallgatását – védence mellett.202 Emellett arra is találunk bizo-
nyítékot, hogy Rugonfalvi Kiss nemcsak az egyetem falain kívül, hanem a kated-
rán is hangoztatta a nézeteit és aktuálpolitikai állásfoglalásával igyekezett a hall-
gatóságot befolyásolni. 1937 őszén a magyar országgyűlés megszavazta Horthy 
Miklós kormányzói jogkörének bővítését, ami felerősítette a legitimista (Habs-
burg-párti) ellenzék tevékenységét. A nemzeti romantikus, „kuruc” gondolkodá-
sú történészprofesszor ekkor – egy korabeli rendőri jelentés szerint – „éles bírála-

                                                 
200  MNL OL, K 612, Magyar Országos Tudósító, 1935. március 12. – A Reformnemzedék formai-

lag társadalmi egyesületként alakult meg, de mivel az 1935-ös választásokon önálló jelölteket 
állított, így pártként is funkcionált. Ennek szervezése már 1934 őszén megkezdődött, de a hiva-
talos zászlóbontásra csak 1935. február 26-án került sor a budapesti Vigadóban tartott nagy-
gyűlésükön. Célja kezdetben az volt, hogy a fiatalabb generációt mozgósítsa a miniszterelnök, 
Gömbös Gyula mellett, illetve az, hogy politikailag összefogja a gyakran egymással is ellensé-
ges viszonyban lévő jobboldali diákszervezeteket. Vezetője az a Rajniss Ferenc volt, aki az 
1944. októberi nyilas puccs után a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium vezetője lett. A Re-
formnemzedék a vezető jobboldali politikai elit számára több szempontból politikai tartalékot 
és támaszt is jelentett. A szervezetről lásd részletesebben Kerepeszki, 2012. 129–132. 

201  HBML, IV. B. 901/a, 15. d. 127–1938. eln. 
202  MNL OL, K 612, Magyar Országos Tudósító, 1937. november 11. 
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tot mondott a legitimista törekvések ellen, ami miatt éles sajtótámadások érték”, de 
ugyanakkor „az egyetemi ifjúság rokonszenvi tüntetést rendezett” a lakása előtt.203 
 

 
Rugonfalvi Kiss István (jobbra)  

Gömbös Gyula miniszterelnök társaságában (balra a feleségével) 
 

Érdekes és ellentmondásos példával szolgál ugyanakkor Tankó Béla. Az 1936/ 
37-es tanévre rektornak megválasztott filozófiaprofesszorral kapcsolatban a hiva-
tali idejének első felében még a következőket „panaszolta” Berényi István, Deb-
receni és Hajdú vármegye vitézi székkapitánya a politikai vezetésnek szánt szo-
kásos havi, bizalmas, a társadalom eseményeiről és hangulatáról beszámoló ún. 
„nemzetvédelmi helyzetjelentésében”: „Megdöbbentő adatok jutottak tudomá-
somra a Tisza István Tudományegyetemmel kapcsolatban. Október végén az 
egyetem Rector Magnificus-ának vezetése alatt »Debreceni Disputa« néven egy 
vitaelőadás indult meg a protestáns egyetemi hallgatók rendezésében. Az első 
előadáson Dr. Tankó Béla Rector Magnificus tartott előadást a liberalizmus ma-
gasztalásában. […] Általában az egyetemi körökben igen sokan abban a mentali-
tásban élnek, hogy ők kizárólag a tudományos igazságok szolgálatában élnek. 
Ennek a felfogásnak az alapján a ker[esztény] és nemzeti gondolat hívei nem tö-
rődnek a politikai és világnézeti kérdésekkel, viszont, akik a liberalizmus hívei – 
mint azt Dr. Tankó Béla esete is bizonyítja – felfogásuknak kifejezést adva, az 
egyetemi ifjúságot nemzetvédelmi szempontból nem kívánatos, sőt veszélyes 

                                                 
203  HBML, IV. B. 901/a, 14. d. 320–1937. eln. 
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irányba terelik.”204 Azonban néhány hónappal később Tankó rektorként (!) 
„megértéssel” támogatta és aláírta a jobboldali radikális Turul Szövetség debre-
ceni kerületének 1937. májusi memorandumát, melynek legelső pontja a nume-
rus clausus visszaállítását, karonkénti, szakonkénti és évfolyamonkénti bevezetését 
követelte, illetve az egyetem „első évfolyamán a zsidó hallgatók felvételének” 
megszüntetését „mindaddig, amíg a zsidó hallgatók létszáma számarányuk mérté-
kére le nem csökken”.205 Ennek hátterében az állhatott, hogy liberális nézetei elle-
nére Tankó ekkor magistere (tanárelnöke) volt, a Turul bölcsészkari tagszervezeté-
nek, az Árpád Bajtársi Egyesületnek, amelynek korábban, az 1920-as években 
hangadó, antiszemita tüntetésekben is résztvevő és ott szónokló diákvezére fia, ifj. 
Tankó Béla, a szerves kémia nem sokkal később munkába álló oktatója volt.  

Azonban kétségtelen, hogy a leginkább szélsőjobboldali megnyilvánulásokat 
Huss Richárd tette a debreceni bölcsészkar tanári gárdájából, ami meglehetősen 
ellenséges légkört szült körülötte. A német nyelv és irodalom professzora Hitler 
hatalomra kerülése után már egyáltalán nem rejtette véka alá a nácizmus iránti 
szimpátiáját, amire az is teret adott számára, hogy alelnökké választották a ma-
gyarországi német kisebbség legjelentősebb szervezetében, a Magyarországi 
Német Népművelődési Egyesületben (Volksbildungsverein). A náci szemléletére 
jó példa egy 1934-ben tartott előadása, amelyben kifejtette, hogy a nemzetiszoci-
alizmus a német forradalom eredménye, mely magában foglalja a nacionaliz-
must, a népek nemzeti alapú egyesülését és a népakarat megtestesülését a Führer 
személyében. Kiemelte, hogy ez a világnézet leszámol az állammal, és azt a nép 
szolgálatába állítja, mely által megoldhatóvá válik a kisebbségi kérdés is.206 
Azonban ezek a nézetei komoly ellenszenvet váltottak ki Debrecen társadalmá-
ban. 1936 júniusában, amikor az ismert és tekintélyes jobboldali szervezet, a Ke-
resztény Nemzeti Liga tisztújító közgyűlését tartották, a választmány tagjai kö-
zött kapott helyet Huss Richárd is, azonban „ez a körülmény” – írta egy korabeli 
bizalmas jelentés – „sokaknál nagy visszatetszést szült és méltán”. Mivel: „Dr. 
Huss Richárd a magyarországi pángermán mozgalomnak egyik közismert és túl-
zó felfogású vezéralakja. Működéséhez egyetemes magyar nemzeti szempontból 
sok szó fér. Hogy ő mint »vad szász« a németek helyzetét Csonkamagyaror-
szágon [sic!] nem tartja kielégítőnek, az lehet az ő meggyőződése, de hogy a túl-
zó pángermán mozgalomnak az élén, mint tényleges egyetemi tanár, az egyetemi 
tanári jövedelemnek a birtokában fejtsen ki az egyetemes magyarságra nézve ká-
ros működést, tehát tulajdonképpen saját kenyeret adó gazdája ellen dolgozzék 
és hozzá, a Ker[esztény] Nemzeti Liga debreceni osztálya az elnökség javaslatá-
ra választmányi tagjai közé is válassza – ez már méltán váltja ki egyesek részéről 
                                                 
204  HBML, IV. B. 901/a, 13. d. 285–1936. eln. 
205  Évkönyv, 1936/37. 438–439.  
206  Spannenberger Norbert: A magyarországi Volksbund. Berlin és Budapest között. Bp., 2005. 

115–123. (továbbiakban Spannenberger, 2005.) 



KEREPESZKI RÓBERT: A DE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK TÖRTÉNETE, 1912–1949  

 

90 

– akik a Huss Richárd féle túlzó pángermán propagandát a magyarságra nézve 
veszedelmesnek tartják – az elítélő kritikát”.207 

Huss az 1930-as évek második felében élesen szembekerült Gratz Gusztáv-
val, a korábbi magyar külügyminiszterrel is, aki a Volksbildungsverein vezetője-
ként igyekezett távol tartani a magyarországi németeket attól, hogy a hitleri Né-
metország eszközeivé váljanak. Ez a szembenállás egy időre kettészakította a 
német kisebbséget, Huss és követői, köztük a később vezéralakká előlépő Basch 
Ferenccel, külön szervezetet alapítottak, a Magyarországi Népi-Németek Bajtársi 
Szövetségét (Volksdeutsche Kameradschaft), amely egyértelműen a nemzetiszo-
cializmus követője volt. Huss 1935-ben egy időre a Kameradschaft kizárólagos 
vezetője lett, miután Basch Ferencet nemzetellenes agitáció miatt perbe fogták, 
és börtönbe került. Erre az időszakra esett az, hogy a jobboldali radikális egye-
temi hallgatók szervezete, a Turul Szövetség debreceni tagegyesületei is Huss el-
len fordultak, és több alkalommal élesen bírálták őt saját sajtótermékükben, sőt 
provokálták az előadásai alatt. 1937 februárjában például Huss előadást tartott az 
egyetem nagyközönségnek szánt ismeretterjesztő rendezvénysorozatán, a Nép-
szerű Főiskolai Tanfolyamon „Goethe Faustja és a jelenkor világnézeti problé-
mái címmel”. Az MTI bizalmas tudósítása szerint „a közönség zsúfolásig meg-
töltötte a termet”, és „soraiban nagyszámú egyetemi hallgatói is megjelent”. 
Huss „kissé feszült hangulatban kezdte meg előadását”, és „amikor fejtegetései 
közben ezt a kijelentést tette: »Lényeges, hogy az ember jó ember legyen«, a 
hallgatóság soraiból közbekiáltottak: »Jó magyar is legyen!« Erre hangos jelene-
tek játszódtak le. Pángermán uszító! Beszéljen magyarosan! – kiáltották az elő-
adó felé.”208 Az esetre visszaemlékezve Huss tanársegéde, Némedi Lajos találóan 
megjegyezte: „az a különös helyzet volt, hogy egy alapjában véve jobboldali pro-
fesszor ellen felsorakozott egy alapjában véve még erősebben jobboldali ifjú-
ság”, de éppen „azok fütyülték ki az előadó Huss Richárdot, akik majd nagyon 
örülnek Hitler első és második bécsi döntésének”.209 A következő évben, 1938 
februárjában már kifejezetten azzal vádolták meg az egyetemi diákegyesületek, 
„hogy mint egy német kisebbségi csoport szellemi vezére a Dunántúlon olyan pán-
germán izgatást folytat, amely összeférhetetlen az egyetemi tanársággal”.210  

Huss ekkor a vádak tisztázására fegyelmi eljárás megindítását kérte maga el-
len, melyet Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter el is rendelt.211 A 

                                                 
207  HBML, IV. B. 901/a, 13. d. 202–1936. eln. 
208  MNL OL, K 428, i) sorozat, Bizalmas értesítések, 1937. február 25. 
209  Interjú Dr. Némedi Lajossal. In. Tóth Pál Péter: A magyar értelmiség két világháború közötti 

történetéhez II. Bp., 1983. 55. (továbbiakban Tóth Pál Péter, 1983.) 
210  HBML, IV. B. 901/a, 14. d. 10–1938. eln.; Új Vetés, X. évf. 3. szám (1938. november). 
211  MNL OL, K 612, Magyar Országos Tudósító, 1938. március 9. – Az eset 1938. február 4-én 

tartott minisztertanácsi ülésen is szóba került, és Huss Richárddal kapcsolatban Széll József 
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debreceni egyetemen belül lefolytatott vizsgálat 1938 augusztusában „a magyar 
állam iránti kötelességszerű hűség megszegése vádja alól felmentette” a német-
professzort. Huss ekkor hűségnyilatkozatot intézett a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez212, ami azonban azt eredményezte, hogy az éppen 1938-ban meg-
alakuló Volksbundban, a német kisebbség kizárólagos, nácibarát szervezetében 
tiszteletbeli elnökséget vállaló tanár már nem tevékenykedett az egyesület kiépí-
tésében. Ez azonban nem nyugtatta meg a debreceni közvéleményt és az egyete-
mi hallgatókat. A vitézi székkapitány egyik jelentése a következőket tartalmazta 
ezzel kapcsolatban: „a ker[esztény] és nac[ionalista] társadalom tekintélyes része a 
felmentő ítélet ellenére Dr. Huss Richárdot ludasnak tartja a pángermán izgatásban 
és úgy vélekszik, hogy a felmentő ítélet a külpolitikai helyzettel áll összefüggésben 
és ha Huss Richárd a magyar bíróság előtt keresett volna orvoslást az ellene felho-
zott vádakra – a bíróság nem találta volna őt tisztázottnak”.213 

Mindezek fényében különösen érdekes Huss Richárd közelebbi munkatársá-
nak, Némedi Lajosnak a véleménye egykori feletteséről egy 1977-ben adott in-
terjúban. Ő a következőképpen jellemezte a német professzort: Huss „politikai-
lag a jobboldalhoz volt elkötelezve, antiszemita volt”, de „korrekt úriember” is, 
aki „szavát nem másította meg, szimpátiáit nem cserélgette”, „nem volt elfogult és 
elnéző a debreceni potentátok gyermekeivel szemben”, „ha zsidó hallgatója jól tu-
dott, habozás nélkül jelest adott neki. […] Nem igazodott pedagógiai elvekhez, a 
hallgatók tudásszintjéhez, hanem adta azt a nyelvészeti anyagot nyersen, millió 
példával megtámasztva a germán hangtörténetet, aminek az ég egy adta világon 
semmi értelme nem volt éppen Debrecenben. […] Tehát mint egyetemi oktató 
egészen a múlté volt, az első világháborút megelőző korszaké a maga végletes ok-
tatási szabadságával, mely szemlélet nem vette észre, hogy ez a szabadság mennyi 
korlátot jelent.” Ugyanakkor „nem született politikusnak, nem tudott taktikázni, 
biztosan sokat elcsúszott a pesti parketten. Úgy mozgott a politikában, mint az a 
bizonyos elefánt a porcelánboltban”. A politikához „túlságosan is naiv volt, […] 
túlságosan becsületes”. Huss „objektíve kétségtelenül Hitler érdekeit szolgálta, bár 
szubjektíve mindig egy általa elképzelt magyar haza hű polgárának vallotta ma-
gát”.214 Ebből az ellentmondásból fakadóan – egy korabeli egyetemi hallgató sza-
vaival – Huss Richárd „eléggé elszigetelődött az egyetemen”.215 A németprofesz-
szor esete ugyanakkor jól mutatja, hogy bár a közéletben tapasztalható „jobbrato-
lódás” a debreceni bölcsészkaron is tetten érhető, a jobboldali radikális oldal itt is 
differenciált volt, és elég sokan nem szimpatizáltak a nácizmus eszméivel. 
                                                                                                                         

belügyminiszter egyenesen úgy fogalmazott, hogy „internálni kellene, ha így viselkedik”. 
MNL OL, K 27, Mt. Jk. 1938. február 4. 42. szám. 

212  MNL OL, K 428, a) sorozat, MTI napi hírek, 1938. augusztus 26. 
213 HBML, IV. B. 901/a, 15. d. 226–1938. eln.  
214 Interjú Dr. Némedi Lajossal. In. Tóth Pál Péter, 1983.53–56. 
215  Interjú Barla-Szabó Ödönnel. Tóth Pál Péter, 1987. 309–310. 
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2.3. A második világháború évei 
 

A második világháború éveiben jelentős változások történtek a debreceni böl-
csészkaron. Ezek egyfelől a politikai eseményekből adódtak, hiszen a fakultás 
életét és arculatát befolyásolták a zsidótörvények, a területi revízió eredményei, 
illetve 1941-től a hadiállapot beálltával következő háborús intézkedések és hatá-
sok. Másfelől komoly átalakuláson esett át a kar tanári gárdája, mivel a profesz-
szorok közül többen elhunytak vagy nyugdíjba vonultak ebben az időszakban.  

 

 
A kárpátaljai hallgatók egyesületének alakuló gyűlése  

(1941. május 18.) 
 

A zsidótörvények „csak” a hallgatóság vallási összetételére voltak hatással (erről 
részletesebben a későbbiekben szólunk), mivel a fakultáson ekkor nem oktatott 
zsidó származású professzor, viszont az újabb területi visszacsatolások mind a 
diákok, mind a tanárok létszámát is érintették. Még a világháború kirobbanása 
előtt, Kárpátalja visszafoglalása (1939. március) miatt – Debrecen közeli fekvé-
séből adódóan – több hallgató érkezett erről a területről, akik számára a tavasz 
folyamán pótfelvételt hirdetett a kar. A viszonylag nagy létszámú ruszin hallgató 
beilleszkedésének megkönnyítése politika szempontból is fontos kérdés lett 
1939/40 folyamán. Ezt bizonyítja az, hogy a Gömbös-kormány korábbi belügy-
minisztere, az ekkor Kárpátaljáért felelős kormánybiztos, Kozma Miklós 1940 
decemberében levélben fordult Teleki Pál miniszterelnökhöz, amelyben az egyik 
debreceni jogászprofesszor, Haendel Vilmos nyugdíjazását kérte, mert lekicsiny-
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lő megjegyzéseket tett a rutén népről és hallgatókról.216 A kormányfő válasza a 
bölcsészkarra is utalt: „a debreceni egyetemen ruszin nyelv és irodalom tanszéket 
kell létesíteni” – írta Teleki – „amelynek hivatása volna a ruszin nyelvet de facto 
irodalmi nyelvvé segíteni, fejleszteni, természetesen megfelelő kárpátaljai kap-
csolatokkal és az ottani szaktudósokkal karöltve. Ez a tanszék foglalkozhatna ru-
szin irodalommal is. […] Súlyt fogok helyezni arra is, hogy a debreceni egyetem 
világtörténész professzora […] foglalkozzék speciálisan is Keleteurópa és Orosz-
ország történetével”. Ennek érdekessége a miniszterelnök tájékozatlansága, hi-
szen ekkor a debreceni bölcsészkaron már létezett a Kelet-Európa történeti tan-
szék Divéky Adorján vezetésével, és a szlavisztikának is volt oktatója Kniezsa 
István személyében.217 Ugyanakkor Kozmának sikerült elérnie, hogy a ruszin 
hallgatók önálló egyesületet hozzanak létre. 
 Az 1940 augusztusában aláírt második bécsi döntés jelentős szervezeti válto-
zásokat is hozott. Az 1940. évi XXVIII. tc. értelmében újjászervezték a kolozs-
vári egyetemet, Szegeden pedig új, Horthy Miklósról elnevezett felsőoktatási in-
tézményt alapítottak, és a tanárhiány miatt ezek professzori gárdáját részben 
Debrecenből kívánta feltölteni a kultuszvezetés. Érdekesség, hogy ennek megvaló-
sulása is egy bölcsészrektor, a város jobboldali gondolkodású társadalmában nép-
szerű és elismert Mitrovics Gyula hivatali idejére esett.218  Már 1940 szeptemberé-
ben szárnyra kaptak a hírek a városban, hogy „a kolozsvári egyetem felállításával 
kapcsolatban a debreceni egyetemet meg fogják csonkítani”, amiről a vitézi szék-
kapitány a következőképpen írt havi hangulatjelentésében: „Állítólag a termé-
szetrajzi tanszékek elviteléről volna szó. Nyilatkozott az ügyben Dr. Mitrovics 

                                                 
216  Érdemes megemlíteni, hogy a nácibarát Haendel Vilmos Huss Richárd egyik fontos támogatója 

volt. 1939 júliusában, a Keresztény Nemzeti Liga ismételt tisztújításakor éppen Haendel java-
solta a bölcsészkar németprofesszorát ismét választmányi tagul. HBML, IV. B. 901/a, 16. d. 
217–1939. eln. 

217  Idézi Ladányi, 2002. 176–177. 
218  Beszédes Mitrovics kapcsán Berényi István vitézi székkapitány 1940. júniusi hangulatjelenté-

se, amelyben megemlítette a rektorválasztást is: „A Tisza István Tudományegyetem jövő évi 
rektora Dr. Mitrovics Gyula egyetemi ny. r. tanár lett. Megválasztása nagy örömöt keltett Deb-
recen ker[esztény] és nac[ionalista] társadalmában. Dr. Mitrovics Gyula nemcsak országos ne-
vű tudós ember, hanem a ker[esztény] és nac[ionalista] mozgalmak tevékeny harcosa is.” De 
sokat elárul egy konkrét eset is Mitrovics rektorságának első hónapjaiból, amelyet a következő-
képpen írt le a korabeli hangulatjelentés: „Debrecen ker[esztény] és nac[ionalista] társadalmában 
általános felháborodást keltett, hogy a város egyik utcáján Hanczár Gábor ker[esztény] egyetemi 
hallgatót és a társaságában lévő hölgyet 6 zsidó orvból megtámadta és nevezett egyetemi hallgatót 
elverték és véres fejjel a helyszínen hagyták. Az egyetemi hallgatók memorandumban adtak kife-
jezést az eset feletti megbotránkozásuknak, amelyet a miniszterelnökhöz intéztek. Ezzel az esettel 
kapcsolatban az egyetemi ifjúság részéről zsidóellenes tüntetések is voltak, amelyek folyamán a 
zsidók lakta város részekben több zsidót megvertek, ablakokat betörtek. Feltűnt, hogy az új 
rector Dr. Mitrovits Gyula – ker[esztény] és nac[ionalista] múltjához híven – milyen megértő 
magatartást tanúsított ez alkalommal a keresztény egyetemi ifjúságot ért sérelmeket illetőleg.” 
HBML, IV. B. 901/a, 17. d. 271–1940.; Uo. 304–1940.; Uo. 313–1940. eln. 
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Gyula egyetemi tanár, rector magnificus is, aki nyilatkozatában a szóbanforgó hí-
reket csak kombinációknak minősítette, amelyeknek »biztos« alapja nincs”. Né-
hány héttel később azonban biztossá vált, hogy Roska Mártont, a régészet, Dávid 
Lajost, a matematika, Hankó Bélát, az állattan, Soó Rezsőt, a növénytan profesz-
szorait és Gyulai Zoltánt, az orvoskari Fizikai Intézet igazgatóját, a bölcsészkar 
szakelőadóját Kolozsvárra, Ferencz Istvánt, az ásvány-földtan és Széll Kálmánt, az 
 

 
Mitrovics Gyula rektor (középen) és a négy egyetemi kar dékánja 

 (jobbról az első Tankó Béla) 
 

elméleti fizika oktatóját pedig Szegedre helyezik át. Mitrovics rektornak mindösz-
sze annyit sikerült elérnie, hogy a kar szakelőadók alkalmazásával továbbra is biz-
tosíthatta a természettudományi szakos tanárképzést (ekkor érkezett Kolozsvárról 
az 1942-ben professzori rangra kerülő későbbi akadémikus Varga Ottó,219 a mate-
matika, a pallagi Gazdasági Akadémiáról Csukás Zoltán, illetve Sátori József, az 
állattan, Máthé Imre, a növénytan, Tóth Lajos, a fizika oktatására, illetve maradt 
Hoffer András az ásvány-földtan előadására). Azonban Debrecen város társa-
dalmában – a korabeli hangulatjelentés szerint – „bizonyos hullámokat vert” a 
„megcsonkítás”, és egy sor társadalmi szervezett tiltakozott ellene, amelyek elha-
tározták, hogy feliratot intéznek az ügyben Horthy Miklós kormányzóhoz, illetve 
azt, hogy „rendkívüli városi közgyűlésen fogják ezt az ügyet szóvá tenni”. A női 
társadalmi szervezetek ezzel kapcsolatban vállalták, hogy a közgyűlés összehívá-
sához szükséges aláírásokat összegyűjtik. „A város közönsége igen tekintélyes 

                                                 
219  Az MTA tagjai, 2003. III. kötet, 1362–1363. 
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részének most is az az álláspontja” – írta az idézett hangulatjelentés –, „hogy – 
ha felsőbb szempontok azt kívánták, hogy a debreceni egyetemről a természettu-
dományi tanszéket elvigyék – a városi törvényhatósági bizottságban ezt a kérdést 
valamilyen formában szóvá kellett volna tenni. A jelenlegi törvényhatóságot 
méltán illetheti az a vád, hogy amikor egy előd törvényhatósági bizottság szerző-
désben is körülbástyázta a debreceni egyetem teljességét, akkor a mostani tör-
vényhatósági bizottság »szó nélkül« napirendre tért a természettudományi tan-
székek elvitele illetve szüneteltetése felett”. A kezdeményezés azonban kudarcba 
fulladt Losonczy István főispán elhatárolódása miatt, azonban az események mu-
tatják, hogy az egyetem nem volt elszigetelt intézmény, és a város társadalma 
igenis komolyan figyelemmel kísérte az azzal kapcsolatos eseményeket.220 

A háborús intézkedések már az ország hadba lépése előtt is hatást gyakoroltak 
a kar és az egyetem életére. Például 1940 februárjában rövid időn belül már a 
második kényszerszünetet kellett elrendelni szénhiány miatt,221 amit a háború 
előrehaladtával később is meg kellett ismételni. A körülmények azonban nem-
csak az oktatói, hanem a tudományos munkát is hátráltatták, amit jól szemléltet a 
Tisza István Tudományos Társaság tevékenységének visszaesése. Jóllehet ekkor 
az egyesület már szélesebb regionális célokat tűzött ki maga elé, tervezték, hogy 
„a felszabadult városokban, elsősorban Kassán, Kolozsvárt, Nagyváradon és 
Szabadkán vidéki felolvasó üléseket” rendezzenek ezzel is keresve a kapcsolatot 
a „egyrészt a magyar vidéki kulturális gócpontok tudományos köreivel” és „a 
magyar városok művelt nagyközönségével”. Szádeczky-Kardoss Tibor jogász-
professzor, korábbi dékán 1943-as jelentésében kifejezte továbbá abbéli remé-
nyét, hogy a „világháború pusztításai az európai kultúrát és civilizációt megkí-
mélik a további nagyobb veszteségektől, s eljön majd a békésebb időszak, ami-
kor a debreceni Tisza István Tudományos Társaság is fokozott erővel folytathatja 
a nemzeti művelődés, a tudomány területén munkásságát hazánk és Európa javá-
ra”. Ez azonban nem következett be, ugyanis a társaság 1944 végén – a hadszín-
térré válás következtében – de facto megszűnt.222 

A háború következtében tapasztalható jelenségek kapcsán egymással ellenté-
tes hatások is tetten érhetőek a kar életében. Ugyanis egyfelől voltak figyelmez-
tető jelei a német befolyás növekedésének, ami elsősorban a fakultásra 1941-ben 

                                                 
220  HBML, IV. B. 901/a, 17. d. 313–1940. eln.; Ladányi, 2002. 182–184. 
221  HBML, IV. B. 901/a, 17. d. 190–1940. eln. 
222  Szádeczky-Kardoss Tibor: A Tisza István Tudományos Társaság működése az 1942–43. hábo-

rús évben. Debreceni Szemle, 1943/7. 145–147. – A világháború utáni hónapokban történt kí-
sérlet az egyesület tevékenységének újjáélesztésére. 1946 januárjában a belügyminisztérium 
Juhász Géza, a bölcsészkar irodalomprofesszorának személyében miniszteri biztost jelölt ki az 
átszervezés lebonyolítására, azonban ez a kezdeményezés sikertelen volt, és 1949 augusztusá-
ban végérvényesen feloszlatták a Tisza István Tudományos Társaságot. Bakó Endre, 1984. 
104–105. 
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kinevezett új német lektornak, Wolfgang Heybey-nek volt köszönhető. Szinte 
azonnal Debrecenbe kerülése után Heybey arra törekedett, hogy nemcsak a ka-
ron, hanem minél több tanintézményben kisajátítsa magának, illetve az ő köreibe 
tartozók számára a német nyelvórák megtartását. Arra hivatkozott, hogy a máso-
dik bécsi döntésért cserébe megkötött magyar–német népcsoport-egyezmény – 
állítása szerint – tartalmazott olyan pontot, mely lehetővé teszi a Magyarorszá-
gon működő német lektorok számára, hogy a középiskolákban nyelvi kurzusokat 
tartsanak.223 A debreceni református iskolák részéről dr. Papp Ferenc középisko-
lai felügyelő azonban határozottan visszautasította Heybey kezdeményezését. A 
piarista gimnázium ezzel szemben lehetővé tette, hogy diákjai számára az 1941. 
november 8-án megnyílt Német Tudományos Intézet debreceni csoportja tartsa a 
nyelvi órákat.224 

Heybey tevékenységét a magyar hatóságok és a debreceni Vitézi Szék rend-
szeresen figyelemmel kísérték. Egy 1942 őszén keletkezett jelentés szerint a böl-
csészkar német lektora „a lehető legkevesebbet törődik a német nyelvtanfolyam-
okkal”, és „idejének legnagyobb részét Debrecenben és környékén a Volksbund 
szervezése köti le. Általában fáradt, agyonhajszolt ember benyomását kelti”. 
Heybey jellemét jól szemlélteti a következő eset: „egyszer, amikor valaki felve-
tette, hogy egyes helyeken a német megszálló csapatokat magyar csapatok fogják 
felváltani, Heybey dr. magából kikelve ordította: Mégis csak disznóság, hogy a 
magyarok mindig csak arra spekulálnak, hogy megszálló csapatokként szerepel-
jenek. Tessék kimenni a keleti frontra, tessék ott harcolni az első vonalban, akkor 
elhiszem, hogy komolyan veszik a szövetséget”.225 Ugyanakkor Heybey töreke-
dett arra is, hogy az egyetem tekintélyes professzorainak támogatását megszerez-
ze. Ezt jól példázza, hogy 1942 januárjában olyan hírek érkeztek a debreceni vi-
tézi székkapitányhoz, miszerint Heybey közbenjárására a nácikkal egyébként is 

                                                 
223  A magyarországi németség kivételes helyzetét biztosító egyezményt 1940. augusztus 30-án 

Bécsben írta alá gróf Csáky István magyar és Joachim von Ribbentropp német külügyminisz-
ter. Szövegét közli Spannenberger, 2005. 397–398. 

224  A Német Tudományos Intézet budapesti központja még 1941 februárjában alakult Hans Freyer 
vezetésével, aki már hosszú évek óta vendégprofesszorként működött a budapesti egyetemen. 
Ez a szervezet, mely Debrecenen kívül Szegeden, Kassán, Kolozsvárott, Győrben és Pécsett is 
alakított fiókokat, az 1938-ban alakult Volksbund disszimilációs propagandájának „tudomá-
nyos” alátámasztását szolgálta. A Német Tudományos Intézet elsődleges célkitűzése az volt, 
hogy elmélyítse a birodalmi és a magyarországi németek közötti kapcsolatokat, segítse az 
együttműködésüket, összefogja a magyarországi németségre vonatkozó kutatásokat, illetve, 
hogy számba vegye a német származásúakat, kimutassa a települések és városok német erede-
tét. A debreceni Volksbundról, a Német Tudományos Intézetről lásd még részletesebben 
Kerepeszki, 2007. 276–281. – Az órákat végül Kiss Árpád, a Német Tudományos Intézet tagja, 
gyakorló gimnáziumi tanár tartotta. A vitézi székkapitány szerint „nem kell sok képzelő erő 
ahhoz, hogy ezen a német társalgási órákon a hangsúly nem annyira a német nyelvtanításon, 
hanem a német propagandán nyugszik”. HBML, IV. B. 901/a, 18. d. 53–1942. eln. 

225  Uo. 
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szimpatizáló, német származású Milleker Rezső, a bölcsészkar akkori dékánja 
meg fogja kapni a német Sas-rendet.226 

Heybey és a környezetében tevékenykedő német származású fiatal tanárok, il-
letve diákok szoros kapcsolatban voltak a budapesti német követséggel, és onnan 
havonta anyagi támogatásban részesültek. Ahogy a vitézi széki jelentés fogalma-
zott, ők „már csak Magyarországon lakó nagynémeteknek vallják magukat. Igazi 
hazájuknak Németországot, vezérüknek kizárólag Hitlert tartják és ismerik el”. 
Ennek a csoportnak a tevékenysége révén alakulhatott meg 1942 februárjában a 
Volksbund debreceni csoportja, amelynek a vezetője szintén Heybey lett.227 

A német befolyás erősödése mellett azonban szűken egy ezzel ellentétes je-
lenség, a háború- (és német) ellenesség is észrevehető a kar életében. Ezt példáz-
za a már idézett vitézi széki jelentés: „Az egyetemen működik Fest Sándor dr. 
egyetemi rendes tanár angol szemináriuma. Ennek helyisége teljesen el van kü-
lönítve. Bejárata az egyetem közp. épület hátsó részén van. Igen sok zsidó hall-
gatója van. A zsidó és ker[esztény] hallgatók, akik között több ker[esztény] leány 
hallgató is van, a legjobb barátságban élnek. A seminárium hallgatói táncolnak, 
flörtölnek, angol és orosz rádiót hallgatnak. Egyik informátorom fültanúja volt 
annak, hogy az egyik egyetemi hallgatónő étkezésnél továbbadta az angol és 
orosz rádió híreit.”228  

Ahogy a korábbiakban utaltunk már rá, a háborús időszak alatt jelentősen 
megváltozott a kar tanári gárdájának összetétele is. 1940 januárjában meghalt 
Darkó Jenő, akinek halála kifejezetten súlyos veszteséget jelentett a fakultás 
számára, hiszen rögtön két tanszék (a görög és a latin) üresedett meg. Egy évvel 
később, 1941 februárjában (egymást követő napokon) Csűry Bálint, a magyar 
                                                 
226  HBML, IV. B. 901/a, 18. d. 44–1942. eln. – Milleker náci-szimpátiáját jól jellemzik a követke-

ző szavai, amiket a DEAC elnökeként fogalmazott meg a sport jelentősége és társadalmi szere-
pe kapcsán: „Nem beszélek e helyről a német katonaságról, amelynek sportszerű kiképzése ma 
rendkívül fejlett és modern. Ugyancsak hasonló a barnaingesek aktív tábora, ahol a szervezés a 
sport nélkül el sem képzelhető. Hatalmas szerv ezenkívül a Kraft durch Freude, a német mun-
kafront nagyszerű hétvégi foglalkoztatója és szórakoztatója. Hasonló a Hitler-ifjúság, a munka-
szolgálat, legyen az akár önkéntes, akár pedig kirendelt munkaszolgálat. Mindezek a Harmadik 
Birodalom nagyszerű létesítményei, amelyek a sport szolgálatában állanak.” Idézi Szegedi Pé-
ter: Jobbra át! Adalékok a „keresztény-nemzeti” sportegyesületek debreceni szociogene-
ziséhez. = Korall, 2000. 1. sz. 74–100. (Idézet a 98. oldalon. továbbiakban Szegedi, 2000.) 

227  HBML, IV. B. 901/a, 18. d. 53–1942. eln. – A vitézi székkapitány ezt megelőzően már figyel-
meztetett: „fel kell számolni Debrecenben a Német Szövetség megalakítását célzó mozgalmat, 
ha másképpen nem megy Dr. Heybey egyetemi lektornak és segédközegeinek Debrecenből va-
ló eltávolításával”, mivel „ha a Német Népszövetség [Volksbund] Debrecenben megalakul és a 
németszármazású, de magukat jó magyarnak tartó egyének a Német Népszövetség és Dr. 
Heybey mentalitású egyének befolyása alá kerülnek, el lehetünk reá készülve, hogy ezek az 
emberek is – a magyar érdekekkel ellentétben álló – nagynémet törekvéseknek hűséges kiszol-
gálóivá lesznek”. HBML, IV. B. 901/a, 18. d. 44–1942. eln. 

228  HBML, IV. B. 901/a, 18. d. 53–1942. eln. 
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nyelvészet és Huss Richárd, a német nyelv és irodalom professzora hunyt el, 
mindketten még viszonylag fiatalon, az ötvenes éveik közepén. 1941 szeptembe-
rében Mitrovics Gyula, a pedagógia, a következő év őszén pedig Pap Károly, a 
magyar irodalom és Rugonfalvi Kiss István, a magyar történelmi tanszék vezető-
je vonult nyugdíjba. Ez azt jelentette, hogy két éven belül a bölcsészkar hét tan-
széke üresedett meg és a Tanárképző Intézet élére is új vezetőt kellett kinevezni. 

 

 
Darkó Jenő ravatala a Központi Épület díszudvarán, 1940. január 10. 

 
Darkó pótlását ügyesen oldotta meg a fakultás, ugyanis nemcsak a két megürese-
dett klasszika-filológia tanszékre érkeztek új oktatók, hanem egyúttal sikerült az 
ókortörténeti tanszéket is betölteni. Az ógörög tanszékre Szabó Árpád (1913–
2001), a fiatal frankfurti magántanár került, aki főként Hellász politika- és társa-
dalomtörténetével foglalkozott (a „Periklész kora” című munkáját a mai napig 
használják az oktatásban). Egyetemi előadásaiban főként a görög államok törté-
netével, illetve irodalomtörténettel foglalkozott (például „Görög és modern tra-
gédiák”), szemináriumain pedig auktorolvasási gyakorlatokat tartott (például Hé-
rakleitosz, Xenophón, Livius munkáiból). A latin és az ókortörténeti tanszékek 
betöltésére az adott lehetőséget, hogy a második bécsi döntés után a kolozsvári 
egyetem felállítása miatt megszűnt a pécsi bölcsészkar, így annak két professzo-
rát 1940 októberében átvehette a debreceni fakultás. A görög és latin filológiával 
foglalkozó Mészáros Ede (1889–1964) érdeklődése kiterjedt a középkori, ezen be-
lül is a magyarországi latinság kérdéseire is. Egyetemi előadásai főként irodalom- 
és nyelvtörténeti jellegűek voltak, szemináriumain ő is főként ókori auktorolvasás-
sal foglalkozott, de előfordult, hogy a középkori magyarországi latin nyelvű forrá-
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sok közül olvastatott a hallgatóival.229 A másik Pécsről érkező professzor, Paulo-
vics (később Járdányi-Paulovics) István (1892–1952) elsősorban a római kor em-
lékeivel (feliratokkal, plasztikával, római táborok és limes feltárásával) foglalkozó 
régész volt. Debreceni előadásaiban görög és római történelmet mutatta be, de tar-
tott történeti földrajzi (például „Róma város topográfiája”) és hadtörténeti jellegű 
(például „A pannoniai és daciai határvédelem”) kurzusokat is.230 

A hirtelen megüresedett német és magyar nyelvészeti tanszék közül az előbbi 
pótlását sikerült pályáztatás útján hamarabb megoldani, ami összefüggésben állt 
azzal, hogy ekkor Magyarország egyre szorosabb szövetségesévé és egyre in-
kább csatlósává vált a náci Németországnak. A német nyelv- és irodalom oktatá-
sára egy tekintélyes, szakmailag elismert tanár került a karra Pukánszky Béla 
(1895–1950) személyében, akinek kinevezésére 1941 áprilisában került sor. Ku-
tatásai főként a magyarországi német irodalom és művelődés történetére, a ma-
gyar–német irodalmi kapcsolatok feltárására irányultak, amiért a Magyar Tudo-
mányos Akadémia 1932-ben levelező taggá választotta. Debreceni egyetemi kur-
zusaiban a német nyelv- és irodalomtörténet korszakonkénti áttekintésével fog-
lalkozott, emellett mellékelőadásait gyakran egy-egy német szerzőnek (Thomas 
Mann, Rilke) vagy irodalmi irányzatnak (például „A német impresszionizmus és 
szimbolizmus”) szentelte. A Csűry Bálint halálával megüresedett magyar nyel-
vészeti tanszék betöltése a némettel ellentétben több időt vett igénybe, és csak 
1941 szeptemberében sikerült az utódot megtalálni. Pukánszkyhoz hasonlóan is-
mét Budapestről érkezett új professzor a karra Bárczi Géza (1894–1975) szemé-
lyében, ezúttal nem pályáztatás, hanem meghívás útján. Bárczival ismét egy elis-
mert tudós került a fakultás tanári gárdájába. Tudományos pályának kezdetén ro-
manisztikával, ezen belül is főként a francia–magyar nyelvi és művelődési kap-
csolatokkal foglalkozott, innen fordult az érdeklődése a magyar nyelvtörténet, 
különösen a történeti hang- és alaktan felé. Munkásságáért 1939-ben az MTA le-
velező taggá választotta, tehát vele ismét egy akadémikussal bővült a debreceni 
bölcsészkar. Egyetemi kurzusai sokszínűek voltak: a nyelvtan és nyelvtörténeti fő-
előadások (például „A magyar szókészlet forrásai”, „Történeti magyar hangtan”) 
mellett tartott népnyelvi módszertani, illetve finn nyelvi és irodalmi mellékórá-
kat, valamint nyelvtörténeti szemináriumokat is (például „Bevezetés a magyar 
szótörténetbe”, „Nyelvemlékek olvasása”).231 
                                                 
229  Mészáros Edéről lásd még Mudrák József: Vitéz Mészáros Ede klasszika-filológus élete és 

munkássága. In. Közlemények a Debreceni Tudományegyetem Történetéből II. Szerk. Hollósi 
Gábor. Debrecen, 2005. 4–40. 

230  MNL OL, K 27, Mt. Jk. 1940. október 17. 38. szám.; Mudrák József: A debreceni egyetemi 
klasszika-filológiai és ókortörténeti tanszékek oktatói és munkatársai 1914–1949. In. Specu-
lum. Studia in honorem Ladislai Havas septuagenarii. Tanulmányok a hetvenéves Havas Lász-
ló tiszteletére. Szerk. Takács Levente. Debrecen, 2009. 183–212. 

231  Pukánszky és Bárczi tudományos tevékenységéről lásd Varga, 1967. 239–240, 243–244.; Az 
MTA tagjai, 2003. I. kötet, 94–95., II. kötet, 1031–1032. 
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A nyugdíjba vonult professzorok pótlása izgalmas epizódokat és olykor hosszas 
vitákat hozott a kart történetébe. Mitrovics Gyula megüresedett pedagógia tan-
székének betöltését a korabeli helyi társadalom is figyelemmel kísérte, mivel – a 
vitézi székkapitány 1942. januári hangulatjelentése szerint – „ennek a tanszéknek 
nagy fontossága van a jövő tanári nemzedék világnézeti felfogására, mert szinte ez 
a tanszék látja el a hozzáutalt tanárnemzedéket irányító eszmékkel”. A tanszékre a 
legesélyesebb jelölt a Révész Imre református püspök által is támogatott Kará-
csony Sándor (1891–1952) volt, aki „helyi erőnek” számított, mivel már nyolc éve 
tanított a karon magántanárként Mitrovics mellett. Azonban a társadalom jobbol-
dali-nacionalista részében, a világháború miatt egyre nagyobb gyanakvással teli 
légkörben az ő megítélése meglehetősen negatív volt. Ezt jól szemlélteti a már idé-
zett hangulatjelentés is: „Karácsony Sándort tanári körökben veszedelmes gondol-
kodású embernek tartják. Gondolkozására fényt vet az egyetemi tanári karnak em-
lékiratából vett következő megállapítás: Karácsony dr. felfogása szerint a destruk-
cióra szükség van, mert csak ezáltal lehet konstruktív munkát végezni. Az egyete-
men ezidőszerint egy egyetemi ifjakból álló elég népes csoport működik, amely 
Karácsony dr. tételeibe kapaszkodva, kialakított egy alapjában véve minden faji 
kérdést tagadó, demokrata internácionilásta [sic!] irányt.”232 Éppen ezért a pedagó-
gia tanszék korábbi vezetője, Mitrovics Gyula sem támogatta Karácsony kinevezé-
sét, amire elhúzódó, egyértelműen politikai indíttatású viták után végül csak 1942 
júniusában került sor. Nem véletlen, hogy a hallgatók körében egyébként népszerű 
új professzor ezek után óvatosabb hangnemben és tartalommal adta elő pedagógiai 
és neveléstörténeti egyetemi kurzusait.233 

Az 1942 őszén megüresedett magyar irodalom és magyar történelem tanszék 
betöltése is meglehetősen sokáig, közel egy évig elhúzódott. Az állásra csak 
1943 májusára érkeztek be pályázatok, amelyek közül a korábban a karon tanár-
segédként dolgozó Szabó Istvánét (1898–1968), az Országos Levéltár munkatár-
sáét fogadták el, akinek kinevezésére augusztusban került sor. Szabó tudomá-
nyos érdeklődésének középpontjában az agrártörténet, a településtörténet és a 

                                                 
232  HBML, IV. B. 901/a, 18. d. 53–1942. eln. 
233  Karácsony Sándorról lásd még részletesebben Kontra György: Karácsony Sándor, a nagyhírű 

professzor. Bp., 2003. – Karácsony óvatosságát jól példázza az akkori egyetemi hallgató, Ko-
vács Kálmán visszaemlékezése: „Középiskolás koromban szerettem Karácsony Sándor előadá-
sait. […] Az egyházi és szociális kérdések összekapcsolása terén sok olyan bátornak tűnő dol-
got mondott, ami a vallástanárnál vagy a helybéli papnál fel sem vetődött. Ők ugyanis nem 
szóltak arról, hogy az egyháznak a társadalmi haladáshoz vagy a dolgozók sorsához valamiféle 
köze lenne. Karácsony Sándor pedig nagyon sok mindent ebből a szempontból vetett fel. Ké-
sőbb, egyetemista koromban már sokszor nevetségessé vált, mert mikor az előadásai után kér-
déseket tettünk fel, mondván, hogy ez a kritika helyes és mi is ilyenformán látjuk, de »Sándor 
bácsi, hát mi a teendő?«. Azt mondta: »Jézus«. »Az rendben van, de konkrétan mit kell csinál-
ni?« »Erre majd a Biblia választ ad.« Szerinte ez volt a kivezető út, s akkor aztán láttuk, hogy 
ez nem nekünk való dolog, ez zsákutca.” Interjú Kovács Kálmánnal. In. Tóth Pál Péter, 1987. 266. 
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történeti demográfia állt. A közép- és újkori magyar mezőgazdasággal, illetve a 
parasztság helyzetével foglalkozó munkássága miatt a Magyar Tudományos 
Akadémia 1941-ben levelező tagjává választotta. Az akkoriban modern módszer-
tani megközelítéseivel, előadásain (a „Magyarország története” főkurzus mellett 
például „Az örökös jobbágyság”, „A jobbágyfelszabadítás” című óráin) is visz-
szaköszönő kutatási témáival és szemléletével a debreceni bölcsészkar egyik is-
kolateremtő, máig hatással bíró professzorává vált.234 

Szabó Istvánhoz hasonlóan 1943 augusztusában sikerült a bölcsészkarnak meg-
találnia Pap Károly utódát a magyar irodalom tanszékre (a Tanárképző Intézet élén 
egy tanévig Hankiss János, majd Pukánszky Béla váltotta). A kar először a köny-
nyebb utat akarta választani, és meghívással kívánta az állást betölteni. Azonban az 
ekkoriban már sokat betegeskedő, egyébként nagy elismertséggel és MTA-
tagsággal rendelkező Zsigmond Ferenc nem vállalta a tanszék vezetését. Az új pro-
fesszor, a 15–16. századi irodalomtörténettel foglalkozó Kerecsényi Dezső (1898–
1945) lett, aki jelentős szakmai tekintéllyel bírt: több modern irodalmi tankönyv 
szerzője és a szövegelemző irodalomtanítás egyik kezdeményezője volt, amiért a 
Magyar Tudományos Akadémia 1942-ben választotta levelező taggá.235  

Azonban a kiírt álláspályázatra több más jelölt is jelentkezett, köztük a köz-
ismert publicista, „harmadik utas” népi író, Németh László is. A kar Pukánszky 
Bélára bízta a pályázatok véleményezését, aki rendkívül lelkiismeretes és alapos 
beszámolót írt a jelöltekről. Érdekes és tanulságos volt a Németh Lászlóval kap-
csolatos álláspontja: „Németh László munkássága kétségkívül a leggazdagabb és 
legsokoldalúbb a pályázóké között.” Ugyanakkor „alakilag felmerülhet az a kér-
dés, foglalkoztathatunk-e érdemlegesen pályázati kérvényével, minthogy a pá-
lyázónak nincsen bölcsészettudományi tudori fokozata, noha Karunkon megüre-
sedett állást óhajt elnyerni. […] Németh László lényegileg távol áll a tudomány-
tól: filológiai képzettsége nincsen, nem járta meg a kutató műhelymunka fárad-
ságos, de a tényekkel szemben tiszteletre, józan mértéktartásra és alázatra nevelő 
útját, s így kevésbé érzi a felelősség súlyát, mikor általánosít, ítéletet mond; 
könnyebben hajlandó arra, hogy a tetszetős vagy szellemes fogalmazás kedvéért 
az apró adatokból adódó olykor rideg valóságot módosítsa. Támogatja ebben 
szinte mérhetetlen szubjektivizmusa is: amint a regényíró Németh László nem 
tud embereket és eseményeket magától elvonatkoztatni, hanem csaknem mindég 
önéletrajzot ad más-más változatban, úgy az irodalomtörténetíró is többnyire 
szinte »személyes megtámadás« címén kér szót és tárgyát alkalomnak tekinti ar-

                                                 
234  BTK Jk. 1942/43. tanév, IX. rendes ülés (1943. május 5.), 101. szám. – Munkásságáról lásd 

Szabó István 1898–1968. A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem tanárainak munkás-
sága I. Szerk. Bitskey Istvánné. Debrecen, 1982.; Orosz István: Szabó István és Debrecen. = 
Debreceni Szemle, 1999. 1. sz. 104–108. 

235  Kerecsényi pályájáról lásd részletesebben Pálmai Kálmán: Kerecsényi Dezső. Bp., 1988.; Az 
MTA tagjai, 2003. II. kötet, 654. 
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ra, hogy egyéni csodálatának, szeretetének, de még gyakrabban ellenszenvének 
kifejezést adjon. A lelkében élő keserűség és megbántottság – mint mondottuk – 
nemcsak olykor indokolatlan harciasságán, hanem írásmodorán is kiütközik. 
Mindez komoly megfontolásra kötelez, mikor helyét a pályázók sorában érde-
mének megfelelően kell kijelölnünk. Munkássága mindenesetre tiszteletreméltó 
és szellemi életünk számottevő értéke; nemcsak eredmény, hanem ígéret, mely 
talán új keretek között is megtalálja méltó változatát.”236  

Ebből következően a többi jelölthöz hasonlóan Németh László pályázatát is 
Kerecsényié után sorolták,237 ami nagy port kavart a korabeli közéletben, első-
sorban az irodalmi körökben, főként Illyés Gyula révén. Németh, aki nem ismer-
hette Pukánszky véleményét, csak az elutasító határozatot, a rá jellemző sértő-
döttséggel válaszolt levélben a karnak: „Minthogy én a fakultások jogát arra, 
hogy választásukban magukat megbecsüljék vagy megbélyegezzék, teljes mér-
tékben elismerem, arra kérem Méltóságodat, legyen szíves ott lévő okmányaimat 
címemre kiküldeni (esetleg Gulyás Pál barátomnak átadni). Én a pályázattól elál-
lok.” A kar sértésként értékelte Németh László levelét, és bűnvádi eljárás megin-
dítására felhatalmazást kért a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumtól, amire 
azonban háborús körülmények miatt már nem kerülhetett sor.238 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a második világháború idején történt sze-
mélyi kérdéseket sikeresen oldotta meg a kar. 1940 és 1943 között összesen nyolc 
új professzor került a fakultásra, akiknek a fele (Bárczi, Kerecsényi, Pukánszky, 
Szabó) akadémikus volt. Azonban a későbbi hadiesemények és a politikai változá-
sok miatt ilyen tanári összetétellel csak nagyon rövid ideig működhetett a kar. 

A második világháború utolsó szakaszában a bölcsészkar történetének egyik 
legfontosabb szereplője Hankiss János franciaprofesszor lett. Egyfelől azért, mert 
1943 áprilisában a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium „külföldi kulturális 
kapcsolataink kimélyítésével” megbízott politikai államtitkárává nevezték ki.239 Ez 
főként azt jelentette a tengely- és a szövetséges hatalmak országaiban egyaránt el-
ismert tudós számára, hogy kulturális téren erősítse az ekkor már „hintapolitizáló” 
Kállay-kormány kapcsolatait mindkét szembenálló fél államaiban. Államtitkársága 
alatt Hankiss a számtalan protokolláris tevékenység (megnyitó vagy záróünnepsé-

                                                 
236  Pukánszky Béla jelentése a magyar irodalomtörténeti tanszékre kiírt pályázatokról, 1943. feb-

ruár 12. A dokumentumot ifj. Barta János professzor bocsátotta a rendelkezésemre, amiért ez-
úton is köszönetet mondok. 

237  BTK Jkv. 1942/43-as tanév, IX. rendes ülés (1943. május 5.), 100. szám. 
238  BTK Jkv. 1942/43-as tanév, X. rendkívüli ülés (1943. május 17.), 114. szám. – Németh László 

debreceni pályázatáról lásd még Bakó Endre: Németh László debreceni katedrája. = Új Forrás, 
2006. 2. sz. Online: http://www.jamk.hu/ujforras/0602_16.htm (letöltve: 2012. július 20.); Bar-
ta János: Németh László debreceni katedrája. = Kortárs, 1984. 11. sz. 1798–1808. 

239  Hankiss államtitkársága alatt helyettese Bárczi Géza lett a Francia Intézetben. MNL OL, K 
428, a) sorozat, MTI napi hírek, 1943. április 15. 
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gek levezetése, erdélyi és kárpátaljai előadókörutak240) mellett igyekezett eleget 
tenni ennek a feladatának. Azonban a háborús körülmények miatt a Nyári Egyetem 
révén jelentős kultúrdiplomáciai tapasztalatokkal rendelkező Hankissnak csak 
meglehetősen szűk mozgástere volt. Ugyan szinte havonta vett részt olyan kulturá-
lis rendezvényen, amely Magyarország kultúrdiplomáciai kapcsolatainak erősítését 
szolgálta, azonban ezek kizárólag csak a német szövetségi rendszer tagállamaival 
(Bulgária, Finnország, Olaszország) vagy semleges országgal (Törökország) tör-
téntek.241 Emellett szerepet kellett vállalnia a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
külön megbízásából a magyar–német kulturális és szellemi együttműködési 
egyezmény alapján létrejövő Magyar–Német Kulturális Vegyesbizottságban mint 
a magyar kormánybiztosság elnöke,242 ami jelentős részben befolyásolta a második 
világháború utáni megítélését. Ennek ellenére igyekezett a másik szövetségi rend-
szer felé is kapcsolatokat keresni, amit jól példáz az, hogy 1943 májusában a Ma-
gyar Rádió felkérésére külön interjút adott az Amerikában élő magyarok számára 
az ország kulturális életéről, illetve az aktuális és jövőben kultúrpolitika program-
járól.243 A kultúrdiplomáciai tevékenység mellett Hankiss nem hanyagolta el Deb-
recent sem (több kulturális vonatkozású debreceni eseményen is részt vett, például 
a Nyári Egyetemen rendezvényein, vagy 1944 tavaszán az ismert író, Gulyás Pál 
temetésén), és figyelmet fordított az ifjúsági életre is.244 

Államtitkársága után 1944 májusában újabb fontos feladat hárult rá. Ekkor is-
mét a bölcsészkarra esett a rektorállítás joga a debreceni egyetemen, és az intéz-
mény Hankiss Jánost választotta vezetőjévé 1944/45-re. Ez a tanév azonban a kar 
és az egyetem történetének egyik legkritikusabb időszaka volt. Már korábban, az 
1944. márciusi német megszállás következtében jelentősen korlátozódott az intéz-
mény tevékenységi szabadsága, ugyanis a front közeledtével a Központi Épületet a 
német hadsereg lefoglalta, ezért az egyetemnek részben vissza kellett költöznie a 
Református Kollégiumba. Az állapotokat jól szemlélteti Szentpéteri Kun Béla jo-
gászprofesszor későbbi beszámoló jelentése is: „Az egyetem ünnepélyes megnyi-
tása után megkezdett előadásokat október első felében folytattuk mindaddig, amíg 
egyrészt a folytonos ágyúzás, másrészt az időjárás kellemetlensége miatt beszün-
                                                 
240  MNL OL, K 428, a) sorozat, MTI napi hírek, 1944. január 13. 
241  Nem véletlen, hogy Hankiss államtitkári kinevezéséről méltató hangnemben cikkezett a bolgár 

sajtó is, kiemelve elsősorban a debreceni Nyári Egyetem vonatkozásában elért kultúrdiplo-
máciai eredményeit. MNL OL, K 428, a) sorozat, MTI napi hírek, 1943. június 3. 

242  MNL OL, K 428, a) sorozat, MTI napi hírek, 1943. május 7.; MNL OL, K 428, t) sorozat, MTI 
házi tájékoztató, 1943. október 7. 

243  MNL OL, K 428, a) sorozat, MTI napi hírek, 1943. május 20. 
244  Erre példa az, hogy 1943 májusában részt vett a lillafüredi ifjúsági értekezleten, amelynek első 

napján előadást is tartott „A magyarság helyzete a jövő Európájában” címmel. Ebben „megemlé-
kezett a húszas évek frontról hazatért diákjainak nemzetmentő szerepéről, akik gúnytól és táma-
dástól nem félve, de apáiktól is támogatva megtalálták a nemzeti fejlődés útját; majd a kis és nagy 
nemzetek sorsát hasonlítva össze kimutatta, hogy a kis- vagy középnemzetek életét nem olthatja 
ki semmiféle új nemzetközi alakulat”. MNL OL, K 428, a) sorozat, MTI napi hírek, 1943. május 23. 
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tetnünk nem kellett. Minthogy ugyanis a németek elfoglalva tartották a központi 
épületet, előadásainkat csak az ásványtani tanteremben lehetett tartani, amely 
azonban ablaktalan és nagyon hideg volt, vagy pedig azt a módot választani, hogy 
azzal a néhány hallgatóval, aki előadásra eljött, az egyetem környékén sétálva tart-
sunk órákat, amely utóbbi a nagy esőzések idején lehetetlenné vált.”245 

A tanévkezdés után nem sokkal a szovjet csapatok közeledése miatt a kultusz-
tárca elrendelte az egyetem Budapestre költöztetését, amit Hankiss rektornak kel-
lett irányítania. A világháború utáni igazoló bizottsági tárgyalása során kiderült, 
hogy „az egyetem kiürítésével kapcsolatosan szó volt arról, hogy azt Szekszárdra 
viszik. Ehhez legalább 60 vagonra lett volna szükség, de mire azt foganatosíthat-
ták volna, a nehézkes intézkedések miatt csak öt parasztszekérrel tudtak Pestre 
szállítani, abban is főképpen textiláruk voltak”.246 

A hadiesemények miatt 1944 októberében az egyetem debreceni működését 
lényegében felfüggesztették, és a professzorok, alkalmazottak és hallgatók jelen-
tős része elhagyta a várost. A „menekült” egyetem ügyében kérdéses és ellent-
mondásos volt Hankiss korabeli megítélése. Az intézmény Budapestre költözte-
tésével a háború befejezése után az Egyetemi Tanács is foglalkozott, és egy vizs-
gálóbizottságot küldött ki, melynek jelentése szerint „nem állapítható meg az, 
hogy dr. Hankiss János rector a professzorokat távozásra rábeszélte volna, de 
kétségtelen, hogy nem tartotta vissza a professzorokat az eltávozástól, amit pedig 
tőle, mint az egyetem vezetőjétől el kellett várni. Ezzel a magatartásával dr. 
Hankiss János nem bizonyult elég erősnek arra, hogy az egyetem vezető pozíció-
ját betöltse, de fegyelmi vétséget ez alapon megállapítani nem lehet”. Budapest 
ostromakor az egyetemet „továbbköltöztették”, és a végig a „menekülő” intéz-
ménnyel kitartó alkalmazottakat, oktatókat a németországi Hallé-ban helyezték 
el. Ott többen hadifogságba kerültek, és később, 1945 nyarán, őszén térhettek 
haza, immár egy teljesen más politikai légkörű országba.247 

                                                 
245  A Tisza István Tudományegyetem karainak beszámoló jelentései az 1944/45. tanévről. Közli 

Mudrák József = Gerundium, 2011. 1–2. sz. 184. (továbbiakban A Tisza István Tudomány-
egyetem karainak beszámoló jelentései) 

246  HBML, az V. sz. Igazoló Bizottság iratai (XVII. 403/e), 1. kötet, V. sz. Igazoló Bizottság jegy-
zőkönyve (a továbbiakban IgBiz. Jk.), 1945. június 26-i ülés.; HBML, VIII. 1/b, 88. d. 457–
1944/45. etsz.; Uo. 89. d. 992–1944/45. etsz. 

247  Az egyetemi tanács 1945. júniusi vizsgálata szerint ekkor még 29 tanár, alkalmazott nem tért 
vissza Debrecenbe, legtöbben az orvosi kar professzorai és munkatársai voltak. HBML, VIII. 
1/b, 89. d. 765, 766–1944/45. etsz. 
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3.1. A háború után 

 
1944 késő őszén, a front elvonulása után az egyetem súlyos helyzetben volt: a 
harcok jelentős károkat okoztak az intézmény épületében, nem vagy csak alig 
volt fűtőanyag, élelmiszer, és – ahogy erről már szó volt – még október folyamán 
az oktatók (50-ből 41) elhagyták a várost, ahogy a hallgatók nagy része is. A 
Központi Épületben uralkodó állapotokat jól szemlélteti Szentpéteri Kun Béla 
korábbiakban idézett jelentése: „A megszállás idején ezernél jóval több ember 
lakott benn az egyetem központi épületében, leginkább az alagsori helyiségekben 
összezsúfolva; ezek számára népkonyhaszerűen főztek is itt. A felsőbb részek 
mind erősen sérültek, ajtó és ablak nélkül átjárva a naponként növekvő hidegtől. 
A bútorokat felforgatták, nagyrészt el is hordták vagy megrongálták; esős időben 
a padló, sőt a bútorok is erősen vizessé lettek részint az ablaknyílásokon becsa-
pódó, részint a hézagokat kapott tetőzeten át lefolyó csapadéktól; a központi fű-
tőkészülék működtetésére gondolni sem lehetett, egy pár helyiséget lehetett fűte-
ni az ablakon át kidugott csővel felszerelt kályhával; a vízvezeték nem működése 
folytán az illemhelyek mocska az épületben leölt állatok maradványainak bűzé-
vel együtt fertőzte a levegőt. Előbb arra gondoltunk, hogy a központi épületben 
elhelyezett karok is a klinikai telepen vegyék fel a munkát, de ennek leküzdhetet-
len akadályai voltak számos helyiségnek teljesen használhatatlanná válása, szá-
mosnak pedig katonai kórházi célokra lefoglalása, úgyszintén sok helyiségnek 
szükséglakásul kényszerű átadása és a klinikai telepek vörös hadsereg különböző 
alakulatai részére igénybevétele miatt.”248 

A bölcsészkar tanárai közül mindössze ketten tartózkodtak a városban, Tankó 
Béla, a filozófia és Szabó Dezső, az egyetemes történelem professzora. Október 
16-án az egyetem vezetését prorektori minőségben átvevő Bodnár János értekez-
letre hívta össze az egyetem Debrecenben maradt oktatóit és hivatalvezetőit, ahol 
úgy határoztak, hogy a Szervezeti Szabályzatnak megfelelően az egyes karok 
rangidős professzorai dékánhelyettesi (prodékáni) megbízatással ideiglenesen 
vegyék át a fakultások vezetését, és kezdjék meg a tanítás újjászervezését. A böl-
csészkar két professzora közül Tankó volt a rangidős, azonban ő a korára való 
                                                 
248  A Tisza István Tudományegyetem karainak beszámoló jelentései, 174. 
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tekintettel nem vállalta a feladatot (ekkor már közel 70 éves volt), ezért a pro-
dékán Szabó Dezső lett. A kárfelmérés után az egyetem vezetői úgy határoztak, 
hogy az oktatás ideiglenesen az eléggé rendben megmaradt Tanárképző Intézet 
helyiségeiben induljon el.  

Szabó arra törekedett, hogy a hiányzó professzorok helyére szakelőadók 
megbízásával biztosítsa a munka megkezdését. Prodékáni beszámoló jelentésé-
ben a következőképpen fogalmazott: „november 8-ára össze volt állítva tanren-
dünk a Tanács azon határozatának megfelelően, hogy az októberben félbehagyott 
előadásokat folytatjuk tovább, és csak annyi és olyan előadást tartsunk, amennyi 
és amilyen a vizsgálatok letevéséhez feltétlenül szükségesek”. Szabó a saját tan-
székének órái mellett elvállalta a magyar történelem oktatását, Tankó Béla pedig 
a filozófia mellett a pedagógia és angol előadásokat. Sikerült visszahívni a már 
nyugdíjas Pap Károlyt a magyar irodalom tanítására, Juhász Géza tankerületi fő-
igazgatóra pedig a magyar nyelv oktatását bízták. A karon korábban már dolgozó 
szakelőadók közül hárman jelentkeztek, így Berényi Dénes a földrajz, Varga 
László a klasszika-filológia, Sátori József pedig az ásvány-földtan, az állattan és 
a növénytan előadására. A többi helyettesítését középiskolai tanárok megbízásá-
val sikerült megoldani; Hettesheimer Ernő a francia és a német, Simon László a 
történelem és a földrajz, Madai Pál a történelem, Fencik László pedig a szláv 
nyelv és irodalom oktatását vállalta.249 

A gyors és hatékony tanrend-összeállítás, illetve személyi pótlások biztosítása 
ellenére a továbbra is kaotikus állapotok megakasztották az újrakezdést. Jól 
szemlélteti ezeket Szabó Dezső már idézett jelentése is: „November 11-én az 
orosz városparancsnok meglátogatta az egyetemet és azt kívánta, hogy a legrövi-
debb idő alatt kezdjük meg az előadásokat. Mondottam neki, hogy az a mi szán-
dékunk is, a tanrendünk is készen van, azonban nem tudjuk nincs-e írásbeli en-
gedélyre szükség az orosz parancsnokságtól az előadások megkezdésére? Erre 
elkérte az előadások jegyzékét, átnézte és azután sajátkezűleg ráírta az engedélyt 
azzal az utasítással, hogy másnap menjünk be a parancsnokságra és pecsételtes-
sük le. Szerencsétlenségünkre a városparancsnok akkor nem volt hivatalában és 
így az akta egy másik tiszt, egy tábornok kezébe került, aki azt a szóbeli utasítást 
adta, hogy ne kezdjük meg az előadásokat, ellenben a városparancsnok szolgála-
tot tevő tisztje annak rendje és módja szerint rátette a hivatalos pecsétet a város-
parancsnok engedélyére. A Tanácsot ezekről informálva abban maradtunk, hogy 
magánúton próbálunk érdeklődni az iránt, kinek a rendelkezése érvényes, az ala-
csonyabb rangú városparancsnoké, vagy a magasabb rangú tábornoké, midőn 
közben ezt a kérdést szerencsésen megoldotta az a véletlen, hogy a tábornok a 
városból eltávozott és ennek folytán helyiségeinknek kályhával való fölszerelése, 
továbbá tüzelőanyag beszerzése után, november végén megkezdhettük volna az 

                                                 
249  Mudrák, 2012. 30. 
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előadásokat. Sajnos a Gazdasági Hivatal nem volt abban a helyzetben, hogy a rá-
bízott munkát gyorsan elvégezze, minek folytán az előadások megkezdésének 
időpontja nagy sajnálatunkra kitolódott, pedig közben az orosz megyei parancs-
nok is járt az egyetemen és ő is sürgette az előadások megkezdését, ígéretet te-
vén, hogy mindent elkövet könyvtáraink anyagának megőrzésére.”250 

Hivatalosan az oktatás 1944. december 11-én kezdődött el, igaz úgy, hogy 
egyelőre fűtőanyag nem volt az intézmény épületeiben. Az egyetemi vezetés dön-
tése értelmében – egy rövid karácsonyi szünettel – a csonka félév 1945. január 31-
ig tartott, amit egy kéthetes vizsgaidőszak követett február 1–14. között, és a kö-
vetkező félévre történő beiratkozásokat február 21–28. között bonyolították le. 251 

A csonka szemeszter kezdetén a négy fakultáson (jogi, orvosi, teológiai és 
bölcsészettudományi karon) összesen 94 hallgató jelent meg, több, mint egyhar-
maduk bölcsész volt, akik – Szabó Dezső beszámolója szerint – a mostoha kö-
rülmények ellenére rendesen eljártak az előadásokra. Ez a szám a front nyugatra 
tolódásával a következő hetek és hónapok során rohamosan bővült, míg végül el-
érte a korábbi, háború előtti szintet (lásd a 2. sz. táblázatban).252 Az 1945 január-
ja és májusa közötti ugrásszerű hallgatói létszámemelkedést (ekkor a bölcsészka-
ron közel ötszörösére, a teljes egyetemet tekintve több, mint hatszorosára nőtt a 
diákok száma) az magyarázza, hogy ekkor Budapesten a kegyetlen pusztításokat 
eredményező ostrom után még alig indult újra az élet, ezért sok fiatal döntött 
úgy, hogy egy-két félévig Debrecenben folytatja a tanulmányait. 
 

2. táblázat.  
A hallgatói létszám alakulása 1944 ősze és 1945 ősze között 

 

 Teológiai 
kar 

Jogi 
kar 

Orvosi 
kar 

Böl-
csészkar Összesen 

1944/45. I. félév eleje 40 244 235 150   669 
1944. december közepe   5   11   47   34     94 
1944. december vége   5   21   51   42   119 
1945. január eleje   7   22   53   42   124 
1944/45. II. félév (1945. május) 46 225 326 198   795 
1945/46. I. félévére beiratkozott 41 402 481 269 1193 

                                                 
250  Uo. 185–186. 
251  Vaskó László: Az egyetemi élet újraindulása a felszabadult Debrecenben. = Felsőoktatási 

Szemle, 1975. 1. sz. 47–53. 
252  HBML, VIII. 1/b, 88. d. 357–1944/45. etsz.; Uo. 416–1944/45. etsz.; Uo. 419–1944/45. etsz.; 

Uo. 432–1944/45. etsz.; Uo. 90. d. 1202–1944/45. etsz.; Uo. 96. d. 2876–1945/46. etsz. – Sza-
bó beszámolója ugyanakkor ellentmond a hivatalos adatoknak az 1945. januári bölcsészkari 
hallgató létszám tekintetében. A prodékán szerint ugyanis: „Az első félévben összesen 58 hall-
gatónk volt, jóval több, mint amennyire számítottunk.” A Tisza István Tudományegyetem ka-
rainak beszámoló jelentései, 186. 
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A hallgatókkal együtt visszatért a városba az oktatói gárda jelentős része is 
1945 folyamán, azonban súlyos áldozatok is érték a kart. Fest Sándor angolpro-
fesszor még 1944 decemberében egy bombatámadás során vesztette életét, a ma-
gyar irodalom tanszék nem sokkal korábban kinevezett vezetője, Kerecsényi De-
zső a háborús viszonyok között szerzett betegségben hunyt el 1945 márciusában, 
Milleker Rezső földrajzprofesszor pedig máig tisztázatlan körülmények között halt 
meg néhány héttel később.253 A kar negyedik áldozata Kőfaragó-Gyelnik Vilmos 
botanikus volt, aki a zuzmók kutatásában szerzett országos és külföldi elismertsé-
get. Állatorvosi Főiskolán eltöltött évek után 1934-ben került a debreceni böl-
csészkarra, ahol berei Soó Rezső növénytani tanszékén lett magántanár. 1938-tól 
Szálasi pártjának tagja volt, és feltétlen hűsége miatt kinevezték a nyilas-hunga-
rista „országépítés” vezetőjévé. 1944 végén elmenekült Magyarországról, és 
1945 márciusában Amstettenben halt meg egy bombatámadás következtében.254 

Az ő pótlásuk miatt is a második félévet további helyettesítésekkel kezdte 
meg a kar. Az időközben államtitkárrá kinevezett Simon László helyett Varga 
Zoltán tanított történelmet és földrajzot, más középiskolai tanárokat is bevontak 
az egyetemi oktatásba (Papp István magyar nyelvészetet, Csorba András angolt, 
Molnár András franciát, Morvay Ferenc matematikát adott elő), és szerepet ka-
pott Debrecen város főlevéltárosa, Csobán Endre is, aki az olasz kurzusok meg-
tartását vállalta.  

Erre azért is szükség volt, mert az említett halálesetek miatt megüresedett tan-
székek betöltése meglehetősen lassan haladt. Csak 1945 novemberében sikerült a 
magyar irodalom tanszékére kinevezni a debreceni Juhász Gézát (1894–1968), 
aki már korábban, 1943-ban is pályázott az állásra Kerecsényi és Németh László 
mellett. Juhász tankerületi főigazgató, 1939-től a Dóczy Leánygimnázium tanára 
volt, rendszeresen jelentek meg versei és elsősorban kortárs irodalommal foglal-
kozó tanulmányai különböző helyi, illetve országos folyóiratokban (a Debreceni 
Szemlében, a Protestáns Szemlében, a Nyugatban és a Napkeletben is). Az 1930-
as években jelentős szerepet játszott szervezőként és ügyvezető elnökként a deb-
receni baloldali értelmiséget tömörítő, 1927-ben alakult Ady Társaságban. 1945-
ben a pályáztatás helyett az ő meghívásával történő gyors tanszékbetöltés mögött 
egyértelműen politikai okok húzódtak meg. Juhász tagja volt a Debrecenben ösz-
szeült Ideiglenes Nemzetgyűlésnek a Független Kisgazdapárt képviselőjeként, 
azonban a radikálisan baloldali nézetei és személyi konfliktusai miatt az egyete-
mi kinevezése előtt nem sokkal kizárták a pártból, és belépett a Nemzeti Paraszt-
pártba (elkötelezettségét mutatja, hogy 1950-ben a Magyar Dolgozók Pártja, 
majd a forradalom után a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja lett). Kurzusain 
                                                 
253  Süli-Zakar István, 1995. 22. 
254  Kőfaragó-Gyelnik Vilmos nyilas-hungarista mozgalomban folytatott tevékenységéről, brutális 

és embertelen elképzeléseiről lásd Ungváry Krisztián: Kik azok a nyilasok? = Beszélő, 2003. 6. 
sz. 58–68. 
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főként a felvilágosodás és a reformkor irodalmáról adott elő, de foglalkozott kor-
társ írókkal, költőkkel is (Németh László, Tamási Áron, József Attila).255 

Juhász kinevezése után egy hónappal került a Földrajzi Intézet élére a vajda-
sági születésű Kádár László (1908–1989). Kádár korábban a budapesti Közgaz-
daságtudományi Karon tanított, 1938-tól pedig Teleki Pál munkatársa volt a Ma-
gyar Táj- és Népkutató Intézetben, de fontos szerepet játszott a népi kollégiumok 
életében is, mint a Györffy Kollégium tanárelnöke. A Délvidék visszacsatolása 
után 1942-ben rövid időre Újvidékre került, ahol a Keleti Kereskedelmi Főiskola 
tanára és diákotthonának igazgatója lett. Tudományos munkásságában a földké-
reg fejlődésével, a kontinensek és óceánok kialakulásával, a Kárpát-medence 
földrajzával és a Föld őséghajlati viszonyainak tanulmányozásával foglalkozott. 
1945 végén a háborús károk ellenére egy viszonylag épségben megmaradt, 
Milleker áldozatos munkája miatt egyébként jól felszerelt tanszéket kapott a deb-
receni bölcsészkaron. Kurzusainak témája a Föld fizikája és felszíne, emberföld-
rajz, illetve biogeográfia volt.256 

Az angol tanszék betöltésére csak a következő év őszén, 1946 szeptemberé-
ben került sor Országh László (1907–1984) kinevezésével.257 Országh 1937-től 
az Eötvös Kollégium tanára, majd 1942-től a budapesti bölcsészkar magántanára 
volt. Tudományos pályája során elsősorban szótár-összeállítóként napjainkig 
egyedülálló és maradandó munkásságot fejtett ki, de foglalkozott angol és ame-
rikai irodalomtörténettel, illetve az angol–magyar művelődéstörténeti kapcsola-
tokkal is. Első debreceni professzorsága idején egyetemi kurzusain angol iroda-
lomtörténetről („Az angol renaissance”, „Milton és kora”), illetve egy-egy író 
vagy költő életéről és munkásságáról (Shakespeare, Keats) adott elő.258 

A második világháború utáni újrakezdés időszakában a kar fokozatosan kie-
gészülő oktatói gárdáját leginkább érintő hatás az ún. igazoló eljárások lefolyta-
tása volt, amely már jelezte az új korszak politikai légkörét. A második világhá-
ború után újjáépülő Magyarország vezetőinek egyik első célja az volt, hogy a ko-
rábbi rendszerek (a Horthy-rendszer és a rövidéletű Szálasi-rezsim) eltökélt híve-
it, exponenseit felelősségre vonja, és a demokratikus átalakulásból kizárja. Az 
1944 végén Debrecenben megalakuló Ideiglenes Nemzeti Kormány egyik leg-
fontosabb feladatának tekintette ennek a tisztogató munkának az elkezdését a két 
világháború közötti hatalom egyik legstabilabb bázisát jelentő köztisztviselői ré-
                                                 
255  Pályájáról lásd részletesebben Juhász Géza emlékkönyv. Szerk. Juhász Izabella. Debrecen, 

1975.; Juhász Béla: Juhász Géza emlékezete. = Debreceni Szemle, 1996. 2. sz. 223–227. 
256  Kádár Lászlóról lásd legújabban Mudrák József: Hogyan került Kádár László a debreceni Föld-

rajzi Intézet élére? = Debreceni Szemle, 2008. 2. sz. 263–269. 
257  BTK Jk. 1946/47. tanév, I. rendkívüli ülés (1946. szeptember 3.), 4. szám. 
258  Országh László munkásságáról és hatásáról lásd Abádi Nagy Zoltán: Országh László debreceni 

egyetemi működése. In. In memoriam Országh László (születésének 100. évfordulójára). Eger, 
2007.; Vadon Lehel: Országh László. Debrecen, 1997. 
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tegben. Éppen ezért a második világháború utáni intézményes számonkérés egyik 
formájának lebonyolítását végző igazoló bizottságok felállításáról már 1945. janu-
ár elején rendelkezett a kormány. Az eljárásoknak a célja az volt, hogy az állam-
igazgatásban és a közalkalmazotti rétegben az új politikai berendezkedést támo-
gató tisztviselői kar legyen jelen. Az új és újjáalakult demokratikus vagy magu-
kat annak nevező pártok tagjainak képviselőiből koalíciós alapon létrejövő iga-
zoló bizottságok döntései nem fizikai jellegűek voltak (börtönbüntetés, kivég-
zés), mint a Népbíróságok esetében, hanem egzisztenciálisak, azaz arra irányul-
tak, hogy a vizsgált közalkalmazottak állásaikban eredményes munkát fognak-e 
folytatni az új rendszer érdekében. Az igazoló eljárás alá vont valamennyi sze-
mély 1945. január 14-ig, vagy a Debrecenben való visszatérését követő három 
napon belül köteles volt a munkahelyének vezetőjén keresztül egy igazoló nyi-
latkozatot eljuttatni az illetékes bizottságnak. Ebben a személyi adatokon túl 
minden közalkalmazottnak ismertetnie kellett a világháború kitörése utáni politi-
kai magatartását és cselekedeteit, valamint „a népellenes törvények és rendeletek 
végrehajtása során teljesített hivatalos ténykedéseit” is, továbbá be kellett szá-
molnia arról, hogy a Vörös Hadsereg bevonulása után elhagyta-e a hivatalát, ha 
igen, ennek okát, a távolléte alatti magatartását és cselekedeteit, valamint vissza-
térésének körülményeiről is nyilatkoznia kellett.259 Az eljárás végén a bizottsá-
gok hétfajta határozatot hozhattak: a vizsgálat alá vont személyt igazoltnak jelen-
tik ki, a közszolgálatban való meghagyás mellett megfeddik, áthelyezésre ítélik, 
az előléptetésből meghatározott időre (legfeljebb öt évre) kizárják, vezető állásra 
alkalmatlannak mondják ki, nyugdíjazzák, vagy állásától megfosztják.260 
                                                 
259  A kért adatokból adódóan az igazoló nyilatkozatokban igyekezett mindenki jó színben feltűn-

tetni magát, korábbi tevékenységének „fekete foltjait” elhallgatni, vagy 1945-ben már pozitív-
nak számító eseményeket felnagyítani, kidomborítani. Az utóbbira példa Simon Lászlóné Ud-
vardy Erzsébet, a Földrajzi Intézethez beosztott gimnáziumi tanárnő igazoló nyilatkozata: 
„1939. szept[ember] 1. óta csak olyan politikai tevékenységet fejtettem ki, melynek célja befelé 
a demokratikus átalakulás előmozdítása, kifelé pedig a németellenes áramlat megerősítése volt. 
Mint a Márciusi Front tagja, ennek a mozgalomnak a tagjaival az érintkezést a háború egész 
tartama alatt megtartottam”. HBML, XVII. 403/e, 2. d. 512–1945. 

260  Megfeddés esetén az igazoló bizottság elnöke „az igazolás alá vontat megrójja [sic!] eddigi 
magaviselet miatt és felhívja arra, hogy a jövőben milyen magatartást tanúsítson”. Ez a bünte-
tés más hátránnyal nem járt, aki ebben részesült, nem zárták ki a további előmenetelből, de 
„természetesen […] a személyi lapra illetőleg a minősítési táblázatra e büntetés is rá lesz ve-
zetve”. A vezetői állásra alkalmatlannak nyilvánítás esetén „az elítélt hivatali alkalmazásában 
vezetői beosztást nem kaphat, ill. ha ilyen beosztása volt, más beosztást kap”. Vezető állás alatt 
osztály-, csoport-, tanács-, intézetvezetői pozíciót értettek. Állásvesztés esetében az elmarasz-
talt közalkalmazottat nemcsak a munkahelyétől fosztották meg, hanem nyugdíj, végkielégítés 
iránti jogától is. Az igazoló eljárások zsebkönyve. Jegyzetekkel és magyarázatokkal ellátták 
Szűcs Gábor László, Szűcs János, Gátay Endre. Bp., 1945.; Farkas Dezső: Háború – értelmiség 
– igazoló bizottságok. Adalékok a debreceni egyetemi értelmiség politikai arculatához. In. Ifjú-
ság Hajdú-Biharban. Történelmi pillanat 1. Társadalom és politika. Szerk. Mojzesné Székely 
Katalin. Debrecen, 1985. 64–76.; Zinner Tibor: Háborús bűnösök perei. Internálások, kitelepí-
tések és igazoló eljárások, 1945–1949. = Történelmi Szemle 1985. 1. sz. 118–140. 
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Az igazolásokról szóló első kormányrendelet januári kibocsátása után a deb-
receni egyetem alkalmazottainak is igazoló nyilatkozatot kellett tenniük. Ezeket 
(összesen 688 dokumentumot, köztük 18 bölcsészkarit) a rektori hivatal 1945. 
február 12-én egy levél és egy összesített kimutatás kíséretében elküldte az I. 
számú igazoló bizottságnak, noha nem tartozott e testület hatáskörébe az egye-
temi alkalmazottak ügyeinek megvizsgálása.261 Éppen ezért a beküldött nyilatko-
zatokkal nem foglalkozott, egyetemi igazolások lefolytatása pedig ebből adódóan 
csúszott. Ez a körülmény szükségessé tette, hogy egy külön testület alakuljon az 
egyetemi igazolások lefolytatására. A debreceni Nemzeti Bizottság több alka-
lommal foglalkozott ezzel, és követelte, hogy a város felsőoktatási intézményé-
ben is haladéktalanul kezdjék meg a szükséges eljárásokat. A testület 1945. már-
cius 22-i ülésén a kommunista párti Szabó István262 határozott indítványt terjesz-
tett elő arról, hogy „fel kell számolni a Debreceni Egyetemen az antidemokrati-
kus szellemet”. Bodnár János rektor erre a következőkben reagált: „a felhozott 
kritika teljesen jogos, mert a debreceni egyetem 50 professzora közül 41 mene-
kült el, s ezzel rossz példát mutatott a város lakosságának, mert éppen az egye-
tem professzori kara volt az, amelynek felvilágosodottságával meg kellett volna 
akadályozni az esztelen propaganda sikerét – ehelyett elősegítette azt”. Többek 
hozzászólása után a bizottság határozatot fogadott el, melyben kérték a kormányt 
és a kultuszminisztert, hogy a „tisztogató munkát” a debreceni egyetemen minél 
előbb végezzék el. Kérésüket a kommunista Szabó István által megfogalmazott 
szellemben azzal indokolták, hogy „az egyetem az elmúlt 25 év alatt a sötét re-
akciós gondolatnak melegágya volt és ebből a fertőzött talajból nőtt ki az a kö-
zéposztálybeli nemzedék, mely elsősorban felelős hazánk romlásáért és a magyar 
névhez tapadt minden gyalázatért”, és „az egyetem nem lehet tovább a régi rend-
szer titkos bagolyvára”. A Nemzeti Bizottság követelte továbbá, hogy „a debre-
ceni egyetemen, de a többieken is új szellem érvényesüljön, és a tanári katedrák-
ról új hang csendüljön fel”.263 

A Nemzeti Bizottság erélyes határozatára először a bölcsészeti fakultás 
„mozdult meg”. A kari tanács 1945. április 19-i ülésén a magyar nyelvészet tan-
széken dolgozó két magántanárt, Csűry Bálint egykori tanítványait, Bakó Ele-
mért és Végh Józsefet elbocsátotta, mivel velük szemben „fasiszta magatartásuk 
miatt konkrét vád merült fel”. Korábban mindketten tagjai voltak a bölcsészhall-
gatók Árpád Bajtársi Egyesületének, mely az egyetemi hallgatók jobboldali radi-

                                                 
261  HBML, VIII. 1/b, 88. d. 462–1944/45. etsz. 
262  Az itt szereplő kommunista politikus nem azonos a Történelmi Intézet professzorával. 
263  A debreceni Nemzeti Bizottság határozata követeli az egyetemen a reakció maradványainak 

felszámolását. Debrecen, 1945. március 22. In. Válogatott dokumentumok Hajdú-Bihar megye 
munkásmozgalmának felszabadulás utáni történetéből. Hajdú, Bihar megyék felszabadulása és 
a népi demokratikus átalakulás kezdetei 1944. október – 1945. november. Szerk. Fehér András, 
Tokody Gyula. Debrecen, 1980. 326. (továbbiakban Válogatott dokumentumok, 1980.) 
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kális szervezetéhez, a Turul Szövetséghez tartozott. A tanács határozata szerint 
ebben az egyesületben mindketten egyértelműen nyilas- és németbarát álláspon-
tot képviseltek. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy Bakó a visszaemlékezéseiben 
hosszan ecseteli, hogyan próbáltak a nyilasok befolyást szerezni az Árpád Baj-
társi Egyesületben, és hogy ő milyen lépéseket tett ennek megakadályozására, il-
letve a nyilasok szervezeten belüli lejáratására, sőt azt is, hogyan próbálta meg 
tanársegéd korában a párttag egyetemi hallgatókat meggyőzni, álláspontjuk meg-
változtatására bírni. Ebből adódóan az ő és Végh József kizárása, amit az Egyetemi 
Tanács 1945. április 27-i ülésén hagyott jóvá, politikai indíttatású volt.264 

Azonban külön a debreceni egyetem alkalmazottainak, oktatóinak igazolását 
végző bizottság csak egy héttel később, 1945. május 3-án alakult meg, és tette le 
fogadalmát Őry István főispán előtt Hajdú vármegye és Debrecen város főispáni 
hivatalában. Az V. számot viselő testület elnöke a szociáldemokrata Erdős Imre 
lett, tagjai között pedig egy olyan személyt találunk, aki szorosan kötődött a böl-
csészkarhoz, a Nemzeti Parasztpárt delegáltját, Kondor Imrét, aki korábban Tan-
kó Béla tanítványaként a filozófia magántanára volt.265  

A bizottság az 1946. január 31-i megszűnéséig összesen 49 esetben hozott 
elmarasztaló határozatot az egyetemi alkalmazottak és oktatók kapcsán, aminek 
egyötöde érintette a bölcsészeti fakultást. A legnehezebb helyzetben azok voltak, 
akik a Horthy-korszakban, a második világháború ideje alatt és különösen a Szá-
lasi-kormány idejében is exponált (szélső)jobboldali magatartást tanúsítottak. Az 
utóbbi rövid időszak az egyetem és a kar személyzetével szemben kézenfekvő 
támadási pont volt, ugyanis Szálasi hatalomra kerülése után minden közalkalma-
zottnak, aki hivatalában maradt, esküt kellett tennie a „nemzetvezetőre”. Ezzel 
kapcsolatban érdekes Szabó Árpád ógörög professzor véleménye, aki az V. szá-
mú igazoló bizottság egyik ülésén úgy fogalmazott, hogy szerinte „az egyetemi 
kar megtagadhatta volna a Szálasi eskü aláírását, s bár ő ezt több gyűlésen forszí-
rozta is, a baj csak ott volt, hogy nem voltak a professzorok elég gerincesek és 
bátrak, hogy ezt megtagadják, így ő is csak, hogy kivételt ne képezzen, kari be-
csületből írta alá”.266 

A bölcsészkar oktatóinak jelentős részét hosszabb-rövidebb tárgyalás után 
igazoltnak mondta ki a testület. A legenyhébb büntetésben, a megfeddésben né-
gyen részesültek. Wallisch Oszkár olasz lektor a határozat indoklása szerint azért 
kapta, mert az olasz fasiszta kormány javaslatára az olasz lovagrend kitüntetését 
megkapta és elfogadta.267 Némedi Lajos, Huss Richárd tanársegéde, a német tan-
szék magántanára esetében az igazoló bizottság úgy vélte, hogy a „nyomtatásban 
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megjelent munkáiból kitűnt, hogy nem tudta megőrizni a tiszta magyar gondol-
kodását, hanem hatása alá került [a] német befolyásnak és ezzel feltétlenül német 
érdekeket szolgált”.268 

Náluk összetettebb volt Hankiss János és Szabó Dezső professzorok ügye. 
Hankiss már 1944/1945-ös tanév második félévének kezdetén célponttá vált 
nemcsak a közéletben, hanem az egyetemen belül is. A hallgatók ekkoriban újjá-
szerveződő egyesülete, a Debreceni Egyetemi Kör 1945 márciusában beadvány-
nyal fordult az Egyetemi Tanácshoz a franciaprofesszor ügyében, amiben köve-
telték annak nyugdíjazását. A dokumentum indoklása jellemzően foglalta össze 
nemcsak a Hankiss-sal szembeni vádakat, hanem a korabeli egyetemi közhangu-
latot is. „Indokolja ezt a kívánságot [ti. Hankiss nyugdíjazását – K.R.] egyrészt 
Professzor Úrnak az előbbi Kállay-rezsimben vállalt kultúrpolitikai szerepe [ál-
lamtitkársága – K.R.]. Ehhez kapcsolódik Professzor Úrnak az az akciója, amit a 
Lakatos-kormány egyenes utasításának figyelmen kívül hagyásával és ellenére a 
debreceni egyetem menekítése érdekében bonyolított le, és aminek eredménye az 
lett, hogy az egyetem 50 tanára közül 41 elmenekült. Másrészt Professzor Úr 
ilyen irányú kultúrpolitikai szereplése kedvéért hanyagolta el tanszékének ellátá-
sát, szemináriumának vezetését.” A hallgatói egyesület szerint emiatt nemcsak a 
francia tanszék, hanem a szintén Hankiss vezetése alatt álló Nyári Egyetem „tu-
dományos, sőt erkölcsi színvonala egyetem-szerte közismerten lesüllyedt”. Ezért 
a „Professzor Úr távozásában annak jelképét kívánja az Egyetemi Kör konkreti-
zálni, hogy az új magyar egyetemen nemcsak a szélsőségesen elvakult fasiszták-
nak nem lehet helye, hanem távozniuk kell azoknak is, akik határozatlan, sőt in-
gatag magatartásukkal az egymást követő kormányzatokat egyenlő konstrukti-
vizmussal voltak hajlandók kiszolgálni.” Néhány héttel később azonban a hallga-
tók, noha fenntartották az aggályaikat Hankiss Jánossal szemben, elálltak attól, 
hogy szabadságolását és nyugdíjazását kérjék.269 Ennek ellenére az igazoló bi-
zottság 1945 júniusában megfeddésben részesítette a franciaprofesszort azzal az 
indoklással, hogy a háborús körülmények között is a helyén kellett volna marad-
nia, ezért „mint rector nem állott hivatása magaslatán”.270 

Szabó Dezső esetében is az egyetemi hallgatók játszottak közre. Az igazoló 
bizottság először igazoltnak mondta ki, azonban a Debreceni Egyetemi Kör ez-
után levélben fordult a testülethez, amelyben a következőképpen fogalmaztak: 
„Bizonyítani tudjuk ugyanis, hogy dr. Szabó Dezső a tanárképző intézet reakciós 
vezetéséért személyében felelős, abban vallomásával ellentétben kezdeményező 
szerepet vitt. Igazolni tudjuk továbbá, hogy a felszabadulás előtt és után is, reak-
ciós és bürokrata tevékenységével az egyetemen mind a fasizmus elleni küzde-
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lemnek, mind az egyetemi munkának legnagyobb mértékben akadálya volt és az 
ma is”.271 Ezt követően az igazoló bizottság újratárgyalta Szabó Dezső ügyét, és 
hiába vallott mellette Sántha Kálmán orvosprofesszor és Simon László államtit-
kár a testület megfeddésben részesítette, mert a zsidótörvényeket „még az előírt 
rendelkezések szigorán is túlmenően alkalmazta”, és igyekezett megakadályozni 
az egyetemi igazolások lefolytatását.272 

A bölcsészkar további három professzora kapott megfeddésnél súlyosabb el-
marasztaló határozatot. Divéky Adorjánt, a Kelet-Európa történeti tanszék pro-
fesszorát szintén hallgatói támadás miatt az előléptetésből öt évre kizárta az iga-
zoló bizottság, mert az indoklás szerint „kényszerítő hatások nélkül” írta alá a 
Szálasi-féle eskümintát, és miután a front közeledtével elmenekült Debrecenből, 
a lakásán oroszellenes iratokat találtak. Divéky meg sem várta a bizottság 1945. 
június végi határozatát, már áprilisban újra elhagyta a várost, és Budapesten tele-
pedett le, ahol a Magyar Országos Levéltárban dolgozott tovább.273 

A legsúlyosabb büntetésben, az állásvesztésben két professzor részesült. Az 
idős irodalomprofesszort, Pap Károlyt „munkásellenes magatartás” miatt ítélte el 
ilyen formában a bizottság, továbbá azért, mert a Sztójay-kormány által kineve-
zett szélsőjobboldali Bessenyei főispán hívének tartották, és mint a tanárképző 
tagja és egyetemi tanár a „baloldali irodalompolitikai irány érvényesülését aka-
dályozta”.274 

Pukánszky Béla németprofesszor tárgyalása és elítélése hozta a bölcsészkar 
esetében a legviharosabb vitákat. Pukánszky a Magyar–Német Társaság tagja 
volt, és közreműködött az egyesület sajtóorgánumának, az „Ungarn” című lap 
szerkesztésében, amelynek „be nem vallott célja a bizottság megítélése szerint 
Magyarországnak német gyarmati nívóra való lesüllyesztése volt”, illetve „a né-
met propaganda szolgálatában állott, a háborúnak Németország oldalán leendő 
tovább folytatásának szükségességét a magyar közvélemény előtt elhitetni igye-
kezett”. A tárgyalás során Szabó Árpád rendkívüli tanúnak jelentkezett, de a 
meghallgatását a bizottság mellőzte, mert az ógörög professzor felszólalása az 
ítélethirdetés után történt. Szabó ezek után a következő kijelentést tette: „Dr. 
Pukánszky Béla egyetemi tanár mellett a szolidaritást vállalom. A bizottság nem 
áll hivatása magaslatán. Felszólítom a bizottságot, hogy oszoljon föl.” Tariska 
István, a testület kommunista tagja erre felszólította Szabót, hogy hagyja el ter-
met, majd miután ez megtörtén, a bizottság „megállapította”, hogy „dr. Szabó 
Árpád magatartása a demokrácia szellemével nem egyeztethető össze”, ezért „a 
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szükségesnek látszó megtorló eljárás megindítása céljából” a jegyzőkönyvet az 
egyetem rektorához és a népbírósághoz is eljuttatják. A debreceni államügyész-
ségen keresztül az ügy az igazságügyi miniszterhez jutott, aki az esetre azt a vá-
laszt adta, hogy „a demokratikus szólásszabadságra tekintettel a bűnvádi eljárás 
szorgalmazásához felhatalmazást nem ad”, ezért nem is indítottak Szabó Árpád 
ellen rágalmazás vétsége miatt eljárást. Pukánszky ügye fellebbezés után a nép-
bírósághoz került, amely igazolta őt, ezért a németprofesszor – egy ideig még – 
megtarthatta az állását.275 

A bölcsészkar további három alkalmazottja kapott elmarasztaló határozatot. 
Nyíreő István könyvtárigazgatót „vezető állásra alkalmatlannak” nyilvánították 
és áthelyezték, mert tagja és vezető tisztviselője volt a Magyar Nemzetpolitikai 
Társaságnak, a Társadalmi Egyesületek Szövetsége (TESZ) debreceni osztályá-
nak (alelnök), illetve a Kékek Clubjának, és mindhárom szervezet „annak a 
jobboldali eszmének állott a szolgálatában, amely az ország romlását” okozta.276 
A bölcsészkar két segédtitkárát is elmarasztalta a bizottság. Kardhordó Sándort 
megfeddésben részesítették, mert 1944 októberében Szentgotthárdra menekült, 
amiben az igazoló testület „politikai színezetet látott fennforogni”, Halmi Endrét 
pedig az előléptetésből három évre kizárták, mivel 1944 végén elhagyta Magyar-
országot, és a hallei egyetemen is további alkalmazást vállalt.277 

Látható, hogy a professzorokkal és más egyetemi alkalmazottakkal szemben 
egyértelműen politikai jellegű döntések születtek, amelyek olykor kifejezetten 
inkorrektek voltak. A népbíróság általi felmentések (mint például Pukánszky ese-
tében) gyakran bebizonyították, hogy az igazoló bizottságok a politikai elfogult-
ság és a könnyű félrevezethetőség miatt igazából alkalmatlanok a feladatuk ellá-
tására. Előfordult, hogy többen (például – ahogy láthattuk – az egyetemi hallga-
tók, különösen azok kommunisták által befolyásolt része) panasztételüket szemé-
lyes bosszúra használták.  

Ugyanakkor abból adódóan, hogy az igazoló eljárásokról szóló kormányren-
deletek értelmében nem vizsgálták, vagy csak nagyon kirívó és ismert esetekben 
azt, hogy az igazolandó személy milyen tevékenységet folytatott 1939 előtt, fel-
tűnő ellentmondásokat is felfedezhetünk. A debreceni Nemzeti Bizottság szor-
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galmazta azt, hogy az eljárások során különös szigorral járjanak el azokkal 
szemben is, akik a különböző jobboldali radikális diákszervezeteknek voltak tag-
jai a Horthy-korszakban. Vásáry István korábbi debreceni polgármester a testület 
1945. szeptember 1-i ülésén egyenesen úgy fogalmazott, hogy „sokan hozták és 
terjesztették az elmúlt 25 év alatt az egyetemről hozott rossz szellemet”, és „magas 
fórumokra kerültek a bajtársi egyesületek egykori vezérei és vezetői”. Ezért java-
solta, hogy „azok, akik 1920 óta a bajtársi egyesület[ek] vezetői, tagjai voltak, mi-
nősített igazoló eljárás alá vonassanak”, mert ezek a szervezetek „is felelősek, 
hogy így elromlott az ifjúság”.278 Azonban az V. számú egyetemi bizottság szinte 
egyáltalán nem vizsgálta az egyetemi alkalmazottak esetében, hogy 1939 előtt tag-
jai voltak-e szélsőjobboldali diákszervezetnek, noha köztük több ilyet is találunk. 
Kirívó példa erre ifj. Tankó Béla, a bölcsészkar biokémikus professzorának 
ügye, aki az 1920-as években nemcsak vezető pozíciót töltött be ilyen szervezet-
ben (a bölcsészhallgatók Árpád Bajtársi Egyesületében), hanem hangadó is volt 
több antiszemita jellegű diákmegmozdulásban. Ennek ellenére – mivel „ellene 
semmi panasz nem merült fel” – a bizottság igazoltnak jelentette ki.279 

Az igazoló eljárások kapcsán meg kell még említenünk azt, hogy a debreceni 
Nemzeti Bizottság a már említett 1945. szeptember 1-i ülésén követelte az Egye-
temi Tanácstól, illetve a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumtól azt, hogy ne 
csak az egyetem oktatóival és alkalmazottaival, hanem külön a hallgatósággal is 
foglalkozzanak. Ezt szintén a Debreceni Egyetemi Kör sürgetésére tette meg a 
testület. A hallgatói egyesület már 1945 júliusában beadvánnyal fordult az Egye-
temi Tanácshoz, melyben kérték, hogy „az absolutóriumok és doktori diplomák 
kiadását, valamint szigorlatokra, alap- és szakvizsgára való bocsátást csak azon 
hallgatók számára engedélyezze, akiket a diák-igazolóbizottság leigazolt s ezt 
igazolvánnyal bizonyítják”.280 Az egyetem vezetése azonban nem ismerte el a 
hallgatók maguk körében alakított testületét, és az intézmény autonómiájára, il-
letve fegyelmi szabályzatára hivatkozva határozatait figyelmen kívül hagyta. En-
nek ellenére az Egyetemi Kör tovább folytatta önkényesen a hallgatók igazolását, 
és a debreceni Nemzeti Bizottsághoz fordult, amely 1945. szeptember 1-i ülésén 
foglalkozott az üggyel. A bizottság ülésén többen úgy vélték, hogy „nem kell az 
egyetemi autonómiával törődni”, a kisgazdapárti Vásáry István pedig arra muta-
tott rá, hogy „az egyetemi autonómia nem jelent államot az államban”. De 
ugyanakkor fontosnak tartotta azt is kiemelni: „nincs joga igazoltatni az ifjúság-
nak, sem az egyetemi tanácsnak, ehhez a magyar államnak van joga […] A vá-
ros, a pénzügy, sem más közület nem igazoltathatja magát, az egyetemi hallgatók 
sem önmagukat. Érdektelen [értsd pártatlan – K.R.] bizottság kell.” A Nemzeti 
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Bizottság Vásáry véleményének szellemében felszólította az Egyetemi Tanácsot, 
illetve kérte a kultuszminisztériumot, hogy haladéktalanul intézkedjenek az 
egyetemi hallgatók igazolásáról is. Ez elhúzódó vitákat eredményezett, ezért az 
ifjúság igazoló bizottságai külön fakultásonként csak 1945 októberében és no-
vemberében kezdhették meg működésüket.281 A bölcsészhallgatókkal foglalkozó 
testületről azonban rendkívül csekély információkkal rendelkezünk, mivel jegy-
zőkönyvei és egyéb iratai nem maradtak fenn. Annyit tudunk, hogy elnöke a szo-
ciáldemokrata Kósa Győző lett, a fakultás pedig előbb Karácsony Sándor, majd 
Mészáros Ede professzort delegálta képviselőnek.282 

Ugyanakkor az igazoló eljárások mellett más jelenségek is mutatták a gyöke-
resen megváltozott politikai légkört. A Debreceni Egyetemi Kör (DEK) 1945. 
április 14-i beadványában követelte, hogy „az egyetem Tisza István elnevezése 
töröltessék, s helyette mindig s mindenütt a Debreceni Tudományegyetem elne-
vezés szerepeljen”, mert „ezzel jelképesen is demonstráljuk, hogy a reakció ellen 
harcolunk”. Az intézmény vezetésének határozata azonban késett, ezért a böl-
csészhallgatók április 23-án (nem véletlen, hogy Tisza István születésének évfor-
dulóját követő napon) tartott gyűlésükön sztrájkot hirdettek. A megjelent diákok 
ekkor „megütközéssel és felháborodással” vették tudomásul, hogy a „Tisza Ist-
ván név törléséről többszöri sürgetés ellenére” sem rendelkezett az egyetemi ta-
nács, és ezt úgy értékelték, hogy „az egyetem sem elvben, sem gyakorlati csele-
kedeteiben nem szögezte le magát visszavonhatatlanul a demokrácia mellett”. 
Ezért határozatot hoztak arról, hogy mindaddig bojkottálják az előadásokat, amíg 
az egyetemi tanács nem teljesíti a követeléseiket. Ezek után az egyetemi klinikák 
bejáratához vonultak, és ledöntötték Tisza István szobrát. Arra vonatkozóan nin-
csenek pontos adatok, hogy kik irányították és mennyien vettek részt ebben az 
akcióban, azonban érzelmeik némiképp érthetőek: a csalódott, vereség érzésével 
telt ifjúság jelentős része kétségtelenül szimpatizálhatott minden olyan cseleke-
dettel, amely a régi, az országot ismét egy vesztes világháborúba vezető rendszer 
szimbólumainak eltörlésére irányult. Ehhez azonban hozzá kell tennünk azt is, 
hogy ebben a megmozdulásban minden bizonnyal komoly támogatókra, sőt fel-
bujtókra találhattak a helyi kommunistákban. Ezt támasztja alá az a tény, hogy 
két nappal a szobordöntés után a debreceni Nemzeti Bizottság gyűlésén is szóba 
került az egyetem elnevezésének ügye és az ifjúság követelése. A testület egyik 
kommunista tagja, Tariska István határozottan helyeselte a DEK álláspontját, és 
ezt azzal indokolta, hogy az egyetem „még mindig viseli annak a Tisza Istvánnak 
a nevét, akinek a politikája a feudális nagybirtok védelme, a nemesi középosztály 

                                                 
281  A Debreceni Nemzeti Bizottság elrendeli az egyetemi hallgatók politikai igazoltatását végző 

bizottságok felállítását. Debrecen, 1945. október 1. In. Válogatott dokumentumok, 1980. 493–
494. 

282  HBML, XVII. 403/g, 1. kötet, Az egyetemi hallgatók igazolóbizottságainak jegyzőkönyvei, 
1945–1949.; HBML, VIII. 1/b, 93. d. 1040–1945/46. etsz. 
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átmentése és a magyar parasztság elnyomása volt”. Az Egyetemi Tanács végül 
április 27-én hozott határozatot a Tisza István név eltörléséről. Az eset jól szem-
lélteti, hogy 1945 után, az egyre inkább kommunista diktatúra felé tolódó köz-
életben és – szűkebb értelemben – az egyetemi közhangulatban is Tisza István 
már mást szimbolizált, mint a két világháború közötti időszakban. A Horthy-
korszakban a néhai miniszterelnök kultuszát alapvetően az intézmény alapításá-
ban játszott szerepe motiválta, tovább erősítette ezt a mártírhalála, majd szerve-
sen kapcsolódott a korszak más kultuszaihoz, mint a revizionizmus és az ellen-
forradalmiság. Mindez lényegében piedesztálra emelte Tiszát, azonban a kultuszt 
alakító, illetve befolyásoló tényezők a második világháború utáni időszakban ne-
gatív irányba fordultak, és teljesen más, kommunista értelmezést nyertek. Tisza 
neve az új korszak szellemében ekkor összeforrt a „reakcióval”, ezáltal a korábbi 
kultusz motivációi az ellenkultusz mozgatóivá is váltak.283 

Az igazoló eljárások és az egyetem elnevezése körüli konfliktus is jól mutat-
ja, hogy az 1945 utáni balra tolódó közéletben az egyetemet továbbra is „reakci-
ósnak” tekintették. Ezt szemléletesen tükrözi egy másik igazoló bizottság 1946 
márciusában hozott határozata is, amelyben egy egyetemi alkalmazott kapcsán a 
testület úgy foglalt állást, hogy „az egyetem nem a tudomány, hanem a reakció 
és a jobboldali gondolat fellegvára”.284 Még elítélőbben fogalmazott Végh De-
zső, Debrecen polgármester-helyettese, aki nem sokkal később, 1946 nyarán 
egyenesen kijelentette, hogy „az egyetemen a gyűlöletet hirdetik”.285 Ezek a je-
lek előrevetítik, hogy az egyetem és a kar gyökeres átalakítása, a személyi és a 
strukturális változtatások gátlástalan és erőszakos módszerekkel történő megva-
lósítása, ezáltal a „reakció” teljes felszámolása látványos gyorsasággal ment 
végbe a kommunista diktatúrába való átmenet éveiben. 

 
 

                                                 
283  Részletesebben lásd Kerepeszki, 2011. 319–321. 
284  Természetesen az egyetemi tanács nem hagyta szó nélkül az igazoló bizottság „hivatalos for-

mában elhangzott véleményét”, és az 1946. május 23-i ülésén kérte a vallás- és közoktatásügyi 
minisztert, hogy az igazságügyi tárcánál „méltóztasson odahatni, hogy ez a mélyen sértő állítás 
reparáltassék”. HBML, VIII. 1/b, 95. d. 2242–1945/46. etsz. 

285  Az egyetem vezetése visszautasította az állítást. Szabó Kálmán polgármester magyarázkodásra 
kényszerült, és szerinte helyettese „a kijelentést nem a jelenlegi professzorokra vonatkoztatta, 
hanem a régebbi fasiszta idők alatt elhangzottakra”. HBML, VIII. 1/b, 96. d. 2981–1945/46. 
etsz.  
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3.2. A fordulat évei 
 

Az 1940-es évek második felében egyre inkább kezdett beférkőzni a politika a 
kar életébe, amit leginkább az új oktatói kinevezésekben, illetve a gyökeres szer-
vezeti és személyi változtatásokban érzékelhetünk.  

Ebben az időszakban egyre gyakrabban a politikai szempontok döntötték el 
egy-egy új professzor kinevezését. A bölcsészkar esetében már Juhász Géza ma-
gyar irodalom tanszékre történő kinevezése is olyan politikai vitákat generált, 
amelyek korábban egyáltalán nem voltak jellemzőek. 1946/47 folyamán azonban 
a Tankó Béla halála miatt megüresedő filozófia tanszék esetében még látványo-
sabban tetten érhető mindez. A politikai nyomás és a hallgatóság baloldali része 
Kondor Imre (1911–1990) kinevezését követelte, azonban a kar ellenállása miatt 
ez elhúzódó vitát eredményezett, és erre csak 1947 szeptemberében került sor. 
Kondor kanyargós életpályát futott be. Családja Bihar vármegye azon felében élt, 
amelyet a trianoni békeszerződés miatt elcsatoltak Magyarországtól, ezért mene-
külniük kellett, és Debrecenben telepedtek le. Kondor 1929-ben iratkozott be az 
egyetem bölcsészkarára, és elmondása szerint klasszika-filológusnak készült, 
mentora Láng Nándor volt, azonban a professzor nyugdíjba vonulása és Buda-
pestre kerülése után az érdeklődése a filozófia felé fordult.286 1941-ben már Tan-
kó Béla tanítványaként szerzett doktorátust és magántanári képesítést filozófia-
történetből, illetve gyakornokként és tanársegédként dolgozott korábban a tan-
székén. Kondor – Juhász Gézához hasonlóan – az 1930-as években komoly sze-
repet játszott Debrecen baloldali értelmiségében és az Ady Társaságban. A vi-
lágháború ideje alatt rövid időre elkerült a városból (Kassán lett könyvtárigazga-
tó), majd visszatérése után aktív szerepet játszott a helyi baloldali politikai moz-
galmakban, mint a Nemzeti Parasztpárt tagja és nemzetgyűlési képviselője, az 
egyetemi igazoló bizottság tagjaként pedig szerepet játszott több későbbi kollé-
gájával szembeni eljárásban.287 

Az 1946–1949 közötti időszakban az ország politikai berendezkedésének dik-
tatúrába történő erőszakos átalakítása a tudomány- és oktatáspolitikában is érző-
dött. Már az 1948-ban létrejött és erőteljesen kommunista befolyás alatt álló Ma-
gyar Tudományos Tanács tevékenysége előtt is, de főleg annak révén sok nem-
zetközi hírű tudós hagyta el az országot, vagy veszítette el akadémiai tagságát, és 
helyükre olyanok kerültek, akik a formálódó új rendszerhez lojálisak voltak (a 
debreceni bölcsészkar professzorai közül példaként Mitrovics Gyula tagságának 

                                                 
286  Interjú Kondor Imrével. In. Tóth Pál Péter, 1983. 35. 
287  Pályájáról, gondolkodásmódjáról lásd Uo. 7–36. 
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megszűnését említjük). A tudomány feletti ellenőrzést az tette totálissá, hogy 
1949-ben az Akadémiát megfosztották az autonómiájától.288  

Ugyanakkor az országban maradók a tudományos életből való kitaszítottság 
és megalázottság érzése mellett állandó félelemben is éltek. Jól érzékelteti a kor-
szak légkörét a már nyugdíjas Rugonfalvi Kiss István történészprofesszor esete, 
akit 1948 nyarán perbe fogtak, mert a „Debrecen–budapesti vonaton egy vas-
utasnak vélt detektív előtt demokráciaellenes kijelentéseket tett”. Ezért a bíróság 
„tíz hónapnyi börtönre, három évi politikai jog- és hivatalvesztésre, s vagyona 
egynyolcad részének elkobzására ítélte”.289 

A tudományos élet átalakításával párhuzamosan ugyanilyen lehengerlő gyor-
sasággal és hatékonysággal történt meg a felsőoktatás átformálása is.290 1948/49 
folyamán több reformintézkedés született, amelyek már egyértelműen a marxiz-
mus–leninizmus szellemében fogantak. Ezek elvi szinten a „haladó szellemű” ta-
nári kar kialakítását (radikális személycseréket), a tudományos kutatás és a szak-
képzés elhatárolását, a társadalomtudományi szempontok és gondolkodás érvé-
nyesítését (főként a humán- és társadalomtudományokban a marxizmus, az osz-
tályharcos szemlélet, stb. kizárólagossá tételét), a hallgatóság társadalmi összeté-
telének átalakítását (munkás- és paraszti származásúak nagyobb arányú részvé-
telét), illetve a tanszabadság megszüntetésével a kötött és szigorú tanulmányi 
rend bevezetését tűzték ki célul. A bölcsészkarok esetében ez a gyakorlatban 
gyökeres szervezeti és személyi változásokat jelentett, képzési és oktatási szem-
pontból pedig új, „korszerűsített” tananyag, illetve a felvételi vizsga bevezetését, 
az előadások kötelező látogatását, a „szabadbölcsészet” megszüntetésével kötött 
szakcsoportok (szakpárok) felvételét és egy kötelező idegen nyelv (az orosz) is-
meretét írta elő a hallgatók számára. A reformok gyors és erőszakos véghezvitele 
azonban számos körülmény figyelmen kívül hagyása mellett történt meg, sőt a 
radikális személyi és szervezeti átalakításokhoz több feltétel hiányzott is. Első-
sorban az új oktatói gárda, ezáltal mind a főváros, mind a vidék felsőoktatási in-

                                                 
288  Az MTA autonómiájához lásd Kardos József: A Magyar Tudományos Akadémia autonómiája 

1848–2000. In. Autonómiák Magyarországon 1848–2000. I. köt. Szerk. Gergely Jenő. Bp., 
2005. 259–260. – A tudományos életben folytatott tisztogatásra lásd Huszár Tibor: A hatalom 
rejtett dimenziói. A Magyar Tudományos Tanács. Bp., 1995.; Kónya Sándor: Az akadémiai 
tagság összetételének változásai 1945–1949. = Magyar Tudomány, 1989. 6. sz. 496–507.; N. 
Szabó József: Tisztogatások a magyar felsőoktatásban (1945–1946). = Magyar Tudomány, 
1999. 8. sz. 977–989.; Bolvári-Takács Gábor: Mitrovics Gyula akadémiai tagságának megszű-
nése. = Debreceni Szemle, 2010. 4. sz. 232–241. – Az erőszakos átalakulást érzékelve az akko-
ri tudományos elit tagjai közül többen az emigrációt választották, például a debreceni böl-
csészkar egykori professzora, Alföldi András is. Forisek Péter: Tudóssors 1945 után. Adalékok 
Alföldi András emigrációjához. = Debreceni Szemle, 2007. 4. sz. 476–490. 

289  MNL OL, K 612, Magyar Országos Tudósító, 1948. június 26. 
290  Lásd részletesebben Ladányi Andor: Felsőoktatási politika 1949–1958. Bp., 1986. 7–17. 
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tézményeiben több tanszék működését csak magántanárok helyettesítésével tud-
ták megoldani, vagy egyszerűen betöltetlenül hagyták azokat az új, megbízható 
professzor (vagy káder) megérkezéséig (ahogy látni fogjuk, Debrecenben éppen 
az orosz tanszék ügye példa erre). Ugyanilyen probléma volt az is, hogy hiányoz-
tak „új kor szellemében” íródott tankönyvek és jegyzetek. Ez jelentősen lassította 
a munkát különösen azáltal, hogy a kötött tanrend bevezetésével jelentősen meg-
nőtt a hallgatók óraszáma is. A diákok túlterhelésére a legszembetűnőbb példa a 
természettudományos szakcsoportoknál érzékelhető, ahol előfordult a heti több, 
mint 40 (!) óra is, ami irreális volt.291 

A debreceni bölcsészkar kommunista átformálása több területen és több lép-
csőben zajlott le 1949-re. A legszembetűnőbb változtatások az idegen nyelvek 
oktatásában figyelhetők meg. Az új középiskolai tanrendben jelentősen vissza-
szorult a klasszikus nyelvek tanítása, az ógörögöt teljesen eltörölték és a latint 
radikálisan csökkentették, ezáltal ezek egyetemi előadása is létjogosultságát 
vesztette. 1948 júniusában megszűnt az I. klasszika-filológia (ógörög) tanszék, a 
latint pedig egybeolvasztották az ókortörténeti tanszékkel, a Régészeti Intézettel 
és a Láng Nándor Múzeummal. A központosítás eredményeként létrejött az Óko-
ri Tudományok Intézete, amelynek a vezetője haláláig Járdányi-Paulovics István 
lett. A másik két klasszika-filológus professzornak, Mészáros Edének és Szabó 
Árpádnak nem maradt tovább helye a debreceni bölcsészkaron: előbbit nyugdí-
jazták, az utóbbi pedig Budapestre került. Hasonló központosítás figyelhető meg 
a modern nyelvek esetében is. A formálódó szovjet típusú és a nyugattól elzár-
kózó diktatúrában károsnak ítélt nyelvekkel foglalkozó (angol, francia, német, 
olasz) tanszékeket 1949 őszére Modern Nyelvek Intézete néven vonták össze, 
amelynek vezetői Pukánszky Béla és Országh László lettek. Ezzel párhuzamosan 
sor került az ezeken a tanszékeken oktató, „politikailag nem megbízható reakci-
ós” professzorok eltávolítására is: az olasz Trombatore Gaetano hazautazott, 
Hankiss Jánost pedig áthelyezték az Egyetemi Könyvtárba. 1949 novemberében 
már a modern nyelvek oktatásának megszűnéséről, hivatalosan „szüneteltetésé-
ről” határozott az oktatási minisztérium, a tanulmányaikat ezeken a szakokon 
folytató, de még nem végzett hallgatókat más szakokra (főként az oroszra) vagy 
intézményekbe irányították.292 

Ezzel párhuzamosan épült ki és vált kizárólagossá az orosz nyelv oktatása a 
debreceni bölcsészkaron is. A fakultás már 1945 őszén lektor alkalmazásával 
gondoskodott az orosz oktatásáról, a tanszékszervezéshez pedig a korábban már 
                                                 
291  A bölcsészeti és természettudományi karok reformja. Bp., 1949.; Ladányi, 2008. 82–87.; ifj. 

Barta János: Hallgatói demokrácia és tanulmányi fegyelem. Tanulmányi rend a Debreceni Egye-
temen a kommunista hatalomátvétel éveiben. In. Magyar történettudomány az ezredfordulón. 
Glatz Ferenc 70. születésnapjára. Szerk. Gecsényi Lajos – Izsák Lajos. Bp., 2011. 429–435. 

292  BTK Jk. 1949/50. tanév, III. rendkívüli ülés (1949. november 11.), 29. szám. 
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működő rutén tanszék adott alapot, azonban a „kedvező” politikai légkör ellenére 
sem történt professzori kinevezés az évtized végéig. Egészen 1948-ig Kovács Fe-
renc gimnáziumi tanár, a pedagógiai tanszék tanársegéde helyettesített főként 
irodalmi jellegű előadások („Puskin és kortársai”, „Modern orosz irodalom”) 
megtartásával, Budapestre kerülése után Juhász Géza és Benigny Gyula vette át a 
helyét. A kar ekkor több alkalommal is indítványozta új előadó meghívását, 
azonban az ígéretek ellenére ez – megfelelő és megbízható személy hiányában – 
mindaddig nem valósult meg, amíg az idegen nyelvek oktatásában egyedül az 
orosz maradt, és 1949 végén meg nem érkezett az első szovjet professzor a deb-
receni bölcsészkarra.293 

A nyelvi képzés szétzúzása mellett más jelentős szervezeti és személyi vál-
toztatások is történtek az 1940-es évek végére. Politikai szempontok miatt kény-
szernyugdíjazták a pedagógia professzorát, és 1949-ben szintén elvesztette állá-
sát a filozófia tanszék vezetője, az alig másfél évvel korábban kinevezett Kondor 
Imre, aki a budapesti műszaki egyetem könyvtárosa lett. Az utóbbi azt is jelentet-
te, hogy megszűnt a filozófia tanszék, és helyét az „új idők szellemének” megfe-
lelő Marxizmus–Leninizmus Intézet vette át.294 

Több segédintézmény (például a Csűry Bálint áldozatos munkájával hatéko-
nyan és eredményesen működő Magyar Népnyelvkutató Intézet) megszüntetése 
mellett 1949-ben megvalósult a kar régi kívánsága, a Néprajzi Intézet megalakí-
tása. Vezetője a Kolozsvárról Debrecenbe kerülő Gunda Béla lett, aki odaadó 
munkával igyekezett kiépíteni a néprajz oktatásának és kutatásának feltételeit.295  

Ugyanekkor egy másik, hosszú évek óta meglévő kezdeményezés is realizá-
lódott. Az 1940-es évek végén az eddigiekben is látható, tanszéki szinten meg-
nyilvánuló központosító intézkedések mellett a kommunista tudomány- és okta-
táspolitika célja a nagy felsőoktatási intézmények dezintegrációja volt. Ez érin-
tette a bölcsészkart is, amikor 1949 májusában a természettudományi tanszékeket 
elcsatolták a fakultástól (a földrajz kivételével, amely csak 1951-ben került el), 
és létrehozták az önálló Természettudományi Kart.296 Ezzel rövid időre megvaló-

                                                 
293  BTK Jk. 1947/48. tanév, X. rendes ülés (1948. március 9.), 104. szám.; BTK Jk. 1948/49. tan-

év, XI. rendes ülés (1949. január 25.), 208. szám.; BTK Jk. 1949/50. tanév, II. rendes ülés 
(1949. október 26.), 23. szám. 

294  BTK Jk. 1949/50. tanév, IX. rendes ülés (1950. február 9.), 55. szám. 
295  BTK Jk. 1948/49. tanév, XVI. rendes ülés (1949. április 28.), 276. szám. – A tanszék történeté-

ről lásd 50 éves a Néprajzi Tanszék – Jubileumi kötet. Szerk. Ujváry Zoltán. Debrecen, 1999. 
296  Nem sokkal a Természettudományi Kar létrehozása előtt, 1949 februárjában még egy személyi 

változás történt e tudományterületeket érintően: ekkor kapott kinevezést a fiatal Budó Ágoston 
(1914–1969) az elméleti fizika tanszékre. A mindössze egy évig Debrecenben tanító Budó tu-
dományos kutatásai a molekuláris fizikára irányultak, de emellett jelentős tudománypolitikai és 
tudományszervezői tevékenységet folytatott, sokat foglalkozott az oktatás korszerűsítésének 
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sult az ötfakultásos „teljes egyetem”, azonban még 1949-ben megszűnt (hivata-
losan szünetelt) a Jog- és Államtudományi Kar, 1950-ben a református hittudo-
mányi, majd egy évvel később az orvostudományi fakultás vált ki az egységes 
egyetemből, és mindkét kar önálló felsőoktatási intézményként működött tovább. 
A „maradék” két (bölcsészet- és természettudományi) fakultás főképp a tanár-
képzés kereteit szolgáló, de más szakminősítéseket (vegyész, fizikus, stb.) is 
nyújtó tudományegyetemmé vált. Ez az erőszakos, politikai alapon történő de-
zintegrációs folyamat súlyos hatást gyakorolt mind a debreceni felsőoktatásra, 
mind a régió tudományos életére, és a különböző tudományterületek művelői 
egyre inkább eltávolodtak, elszigetelődtek egymástól.297 

A korszak bölcsészkart érintő utolsó jelentős szervezeti változása abból kö-
vetkezett, hogy az új, kötött egyetemi tanmenet bevezetése, illetve a középiskolai 
tanárképzés átalakítása miatt létjogosultságát vesztette a Tanárképző Intézet és a 
Tanárvizsgáló Bizottság. 1949 januárjában történt megszűnésük után feladataikat 
teljes egészében a bölcsészkar vette át úgy, hogy a jelentősen megnövekedett ok-
tatási kötelezettségek lebonyolítására és a teljes tanári vizsgaanyag leadására a 
fakultás adjunktusi és tanársegédi állásokat kapott. Ezzel együtt az 1948/49-es 
reformok során megszűnt a hallgatói ügyekkel is foglalkozó Quaestura hivatala 
is, ami a Tanárképző Intézet megszüntetése mellett hatalmas adminisztrációs ter-
het rakott a bölcsészkarra. Ezért hozták létre 1949 tavaszán a Tanulmányi Osz-
tályt (minden fakultáson), amelynek feladata az évről évre szükséges szervező 
munkák elvégzése, a hallgatói nyilvántartások vezetése, illetve a diákok tanul-
mányi ügyeik intézése volt. Ez a szervezeti egység széles hatáskörrel rendelke-
zett, így élére egy politikailag megbízható káderre volt szükség. A bölcsészkaron 
az első vezetője Lemhényi Jenő korábbi vaskereskedő lett, aki 1945-ben iratko-
zott be az egyetemre és ugyanebben az évben megválasztották az Egyetemi Kör 
titkárává. A korábban is megbízható kommunista magatartást és elkötelezettséget 
mutató Lemhényi ezáltal a dékánok befolyásánál is nagyobb hatalommal bírt a 
fakultás életében a Tanulmányi Osztály élén.298  

1945 és 1949 között tehát gyökeresen átalakult a bölcsészkar szervezeti fel-
építése és tanári gárdája is. Az 1945-ben vagy azelőtt oktató professzorok közül 
mindössze négyen maradhattak a fordulat évei után a fakultáson: Juhász Géza, a 
magyar irodalom, Járdányi-Paulovics István, az ókor, Szabó Dezső, az egyete-

                                                                                                                         
kérdéseivel és korszerű egyetemi tankönyvek írásával. 1950-ben a Magyar Tudományos Aka-
démia levelező taggá választotta. Tudományos pályájáról lásd Az MTA tagjai, 2003. I. kötet, 
191–192. 

297  A debreceni felsőoktatás második világháború utáni helyzetéről lásd még Berényi Dénes: Fel-
sőoktatás és tudomány Debrecenben 1944 után. In. Debrecen története V. Főszerk. Orosz Ist-
ván. Debrecen, 1997. 167–180. 

298  A Debreceni Egyetem története, 1912–2012. 332–334. 
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mes történelem és Szabó István a magyar történelem professzora. Az érdekesség 
kedvéért érdemes megjegyeznünk, hogy az egyetem és a kar 1948/49 folyamán 
történő radikális átalakításához rektorként egy bölcsészprofesszornak, Pukánszky 
Bélának kellett kényszerűen asszisztálnia. A sors furcsa fintora, hogy a kommu-
nista reformok végrehajtásában egy olyan személynek kellett közreműködnie, 
akit 1945-ben első fokon az igazoló eljárás során politikai szempontok miatt még 
megfosztottak állásától. 1949 decemberében aztán a német nyelv oktatásának be-
szüntetése után őt is nyugdíjazták.  



 

4. A hallgatói társadalom 
 
 
 
 
 
 
4.1. Létszám, vallási és társadalmi összetétel 

 
A 20. század első felében látszólag könnyebben lehetett az egyetemekre bekerül-
ni, mivel nem volt felvételi vizsga, nem voltak hozott pontok, mint manapság, és 
igazából az érettségi vizsga eredménye is kevésbé számított, csak a személyes 
iratok (születési, erkölcsi, hatósági bizonyítvány) és a középiskolai érettségi bi-
zonyítvány kellett a beiratkozáshoz. Alapvetően két tényező, egyfelől a Vallás- 
és Közoktatásügyi Minisztérium által meghatározott keretszámok (ettől kisebb-
nagyobb mértékben ugyan eltértek a különböző fakultások), másfelől pedig a je-
lentkező családjának anyagi viszonyai számítottak döntőnek, ugyanis abban az 
időszakban minden hallgató tandíjköteles volt. A hallgatói státusz tekintetében 
két típust különböztettek meg. A rendes hallgatókat megfelelő végzettség (érett-
ségi bizonyítvány) birtokában iktatták be az egyetemi polgárok sorába, amihez a 
Horthy-korszakban a numerus clausus életbe lépése után a „nemzethűségi szem-
pontból” kifogástalan előéletnek is párosulnia kellett. A rendkívüli hallgató ezzel 
szemben olyan 16. életévét betöltött személy lehetett, akinek a rendes státuszhoz 
nem, de az előadások hallgatásához és az esetleges vizsgákhoz elegendő előkép-
zettsége volt. Mindkét hallgatói típusra maradéktalanul érvényesült az egyetem 
tanulmányi, fegyelmi és vizsgaszabályzata.  

A debreceni bölcsészkar – ahogy erről már a korábbiakban szóltunk – a hall-
gatói létszám tekintetében az egyetem legkisebb fakultásaként indult meg 1914-
ben. A későbbiekben ugyan megelőzte a teológiát, azonban az orvosképzés meg-
indulása után – szinte végig az egész korszakban – továbbra is csak a harmadik 
helyen állt az összintézményi rangsorban (lásd az 1. ábrát).299  

 

                                                 
299  A bölcsészkar és az egész intézmény hallgatói létszámának bemutatása az egyetemi évkönyvek 

vonatkozó köteteinek alapján készült. 



KEREPESZKI RÓBERT: A DE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK TÖRTÉNETE, 1912–1949  

 

126

 
1. ábra.  

A debreceni egyetemi karok hallgatói létszámának alakulása 
 

A bölcsészkar hallgatói létszáma a Horthy-korszakban 100 és 350 fő között 
mozgott, amiben alapvetően a külső tényezők játszottak szerepet. Az első világ-
háború utolsó éveiben és közvetlenül azokat követően az összképet tekintve azt 
tapasztaljuk, hogy az egész országban ugrásszerűen megnőtt az egyetemre be-
iratkozók száma. Ez az ún. „háborús évfolyamok” visszakerülésével magyaráz-
ható, amelyek tagjai a világégés ideje alatt halasztották el vagy függesztették fel 
a felsőoktatásban folytatott tanulmányaikat. Azonban ők a vesztes világháború 
utáni helyzetben biztosabb egzisztenciát láttak az orvosi és a jogi képzésben, 
ezért ezekhez képest kevésbé ugrott meg a bölcsészkarok hallgatói létszáma (lásd 
a 2. ábrát).300  

 

                                                 
300  Az országos statisztikai adatokhoz lásd Laky Dezső: A magyar egyetemi hallgatók statisztikája 

1930. Bp., 1931.; Asztalos József: A magyar főiskolai hallgatók statisztikája az 1930/31. tan-
évben. Budapest, 1932.; Uő.: A magyar főiskolai hallgatók statisztikája az 1932/33. tanévben. 
Budapest, 1934.; Uő.: A magyar főiskolák statisztikája az 1933/34. tanévben. Budapest, 1935.; 
Jánki Gyula: A főiskolai hallgatók száma az 1930/31–1937/38. tanévekben. = Statisztikai 
Szemle, 1938. 8. sz. 777–785. 
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2. ábra. A különböző tudományszakok teljes hallgatói létszámának alakulása  

országos viszonylatban 
 

Ez markánsan visszatükröződik Debrecenben is, hiszen 1917/18-tól 1919/20-ig 
meredeken emelkedő tendenciát láthatunk, ami aztán 1923/24-re jelentősen visz-
szaesett. Az 1920-as évek közepétől kezdve azonban újra bővülni kezdett a hall-
gatói létszám, ami egyfelől a Klebelsberg által meghirdetett kulturális decentrali-
zációval függött össze, másfelől pedig azzal, hogy az évtized végétől kezdve a 
természettudományi tanszékek létrehozásával kibővült a bölcsészkar képzési kí-
nálata. A dinamikus bővülés a gazdasági válság időszakában kissé megtorpant, 
az 1930-as évek második felében pedig ellentétes tendenciát tapasztalhatunk, ami 
szerint az 1933/34-es tanévet jelentő csúcstól (342 főről) a következő évtized 
elejére, 1940/41-re 45%-kal esett vissza a kar hallgatói létszáma (190 főre). Ez 
az ország többi felsőoktatási intézményére is jellemző jelenség elsősorban a kor-
szak demográfiai folyamataival magyarázható, ugyanis az első világháború alatti 
kisebb születési szám az 1930-as évekre éreztette hatását az érettségiző és egye-
temi felvétel előtt álló korosztály esetében.301 A második világháború után újabb, 
a korábbiakhoz képest is meredekebb növekedés tapasztalható, ami a hallgatóság 

                                                 
301  Ladányi, 2002. 43–44. 
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összetételének változásából, a paraszti és munkásszármazásúak megjelenéséből 
következett kari szinten és az egész egyetemet tekintve is (lásd a 3. ábrát). 

 

 
3. ábra. A debreceni bölcsészkar hallgatói létszámának alakulása 

 
Az egyetemi ifjúság 1945 előtti társadalmi viszonyainak vizsgálatához érdekes, 
ugyanakkor szellemes aforizmával szolgál egy akkori bölcsészhallgató, Kovács 
Kálmán, aki szerint a korabeli köztudatban az élt, hogy „a gazdag ember okos fia 
megy orvosnak, a gazdag ember buta fia jogásznak, a szegény ember okos fia 
bölcsésznek, a szegény ember buta fia teológusnak”.302 Ez a leegyszerűsítő vé-
lemény ugyanakkor elgondolkodtató is. Nyilvánvalóan rendkívül szubjektív az, 
hogy ki kit tekintett abban az időszakban „gazdagnak”, ugyanakkor a „buta” de-
finiálása sem egyszerű feladat (a „rossz” tanulót, tehetségtelent vagy jó képessé-
gű, de lustát tekintsük-e annak), azonban néhány adat érdekes adalékkal szolgál-
hat. Szemléletes ugyanis az, hogy melyik fakultásra, mennyi elégséges érettségi 
eredménnyel érkező hallgatót vettek fel. A budapesti tudományegyetem volt e 
tekintetben a „legszigorúbb”, mivel az 1930-as évek folyamán az első évfolyam-
ra felvett diákok közül itt volt a legkisebb az elégségesen érettségizettek aránya 
(kevesebb, mint egyharmad). A hallgatói keretszámok feltöltése miatt a vidéki 
felsőoktatási intézmények ennél jóval engedékenyebbek voltak, különösen a pé-
csi és a szegedi, ahol az elsőéves diákok több, mint fele közepesnél gyengébb 
érettségivel rendelkezett (sőt többször előfordult, hogy ez az arány a 60%-ot is 
                                                 
302  Interjú Kovács Kálmánnal. In. Tóth Pál Péter, 1987. 259. 
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meghaladta). A debreceni egyetemen ez az arány 50% körül mozgott. Ha a tu-
dományszakokat vizsgáljuk, szembetűnő, hogy a bölcsészkar elsőévesei között a 
legkevesebb az elégségesen érettségiző (25% vagy az alatt), míg orvosi fakultá-
sokon valamivel több (23–33%), a jogi karokon viszont nagyságrendekkel maga-
sabb ez az arány (48–55%) az 1930-as években (lásd a 4. ábrát).303 

 

 
4. ábra. Az elégséges érettségi eredménnyel felvett elsőévesek aránya  

az egyes egyetemeken és karokon 
 

A debreceni bölcsészhallgatók legnagyobb részét a kis- és középpolgári szárma-
zásúak adták a korszakban: a magán- és köztisztviselők, az értelmiségiek (pap, 
tanár, tanító, orvos, ügyvéd, stb.) aránya meghaladta az 50%-ot. A kisiparos, a 
paraszti családok (kisbirtokosok, gazdálkodók, földművesek) és az altisztek gyer-
mekeit közel azonos számban találhatjuk meg a fakultáson ugyanúgy, mint a már 
saját egzisztenciával rendelkező hallgatókat, a magukat továbbképző középisko-
                                                 
303  Ladányi, 2002. 45. 
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lai tanárokat, lelkészeket, ügyvédeket (e társadalmi kategóriák aránya 7–12% között 
mozgott). Ugyanakkor elenyésző volt a munkásszármazásúak száma a karon.304 

A hallgatók lakóhely szerinti megoszlását tekintve túlnyomó többségben a 
Magyarországon, ezen belül is a Debrecenben vagy Hajdú vármegyében lakók 
voltak. A legtöbb elcsatolt területről érkező diák a földrajzi közelségből adódóan 
Romániából érkezett (születési helyüket tekintve is viszonylag magas számban – 
20–50 fő – voltak jelen a karon a keleti szomszédunkhoz került régiókban szüle-
tettek), de Csehszlovákiából és Jugoszláviából is választották néhányan a debre-
ceni bölcsészeti fakultást.  

A hallgatók felekezeti összetételében – a régió jellegéből adódóan – a refor-
mátus vallásúak domináltak (arányuk 54–67% között mozgott a korszakban). 
Számottevő volt még a római katolikusok száma (13–28%), azonban a többi ke-
resztény felekezethez tartozók ennél jóval kisebb arányban találhatóak meg a ka-
ron (az evangélikusok 2–11%-ban, görög katolikusok 1–6%-ban, a görög keleti-
ek és unitáriusok még csekélyebb, 1% alatti arányban, lásd az 5. ábrát). 

 

 
5. ábra. A debreceni bölcsészkar hallgatóinak felekezeti megoszlása 

 
                                                 
304  Mudrák, 2012. 145–147. 
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Az 1920-ban elfogadott antiszemita jellegű numerus clausus, majd annak 1928-
ban történt módosítása miatt külön figyelmet érdemelnek a karon tanuló zsidó 
hallgatók. Noha a zsidóság az értelmiségi pályákon belül inkább a jogi és az or-
vosi szakmákat preferálta, ennek ellenére a debreceni bölcsészkaron is a tör-
vényben megszabott, az össznépességben lévő arányszámuknál (kb. 6%) na-
gyobb részben, de folyamatosan csökkenő létszámban voltak jelen egészen az 
1930-as évek második feléig. Ez a többi vidéki egyetem bölcsészkarán, illetve 
más fakultásain is így alakult, ami abból adódott, hogy a törvényt szigorúan a 
budapesti felsőoktatási intézményekben alkalmazták, Szegeden, Pécsett és Deb-
recenben azonban a hallgatói keretszámok feltöltése miatt ettől gyakran eltértek 
(lásd a 6. ábrát).305 Ez persze nem jelentette azt, hogy a debreceni bölcsészkar 
teljesen figyelmen kívül hagyta volna a numerus clausus zsidó hallgatókra vo-
natkozó korlátozásait. Például az 1921/22-es tanév elején a kari tanács foglalko-
zott olyan zsidó jelentkező ügyével, akinek „bár iratai egyébként rendben van-
nak, a numerus clausus betelte miatt nem vehető fel”.306 A zsidótörvények elfo-
gadása után kezdett jelentősen csökkenni a zsidó hallgatók száma, amit a 3. sz. 
táblázat szemléltet: 

 

3. sz. táblázat. 
A bölcsészkar hallgatóinak felekezeti összetétele  

az 1941/42. tanév II. félévében 

Évfolyam Létszám Református R. katolikus Egyéb Izraelita  
(arány) 

I.   73   53 8   9   3 (4,1%) 
II.   56   36 11   8   1 (1,8%) 
III.   38   21 10   5   2 (5,3%) 
IV.   54   30 17   3   4 (7,4%) 
Összesen 221 140 46 25 10 (4,5%) 

 

                                                 
305  Az adatokhoz lásd Karády Viktor: A numerus clausus és az egyetemi piac. In. Jogfosztás – 90 

éve, 2011. 181–195. Nagy Péter Tibor: A numerus clausus és a bölcsészdiplomások. In. Uo. 
196–214. 

306  BTK Jkv. 1921/22. tanév, II. rendes ülés (1921. szeptember 17.), 8. szám. 
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6. ábra. A zsidó hallgatók részaránya az ország bölcsészkarain az 1920-as években 

 
Fontos még szólnunk a nemek közötti megoszlásról is. A két világháború közötti 
időszakban a férfiak jelentősen nagyobb számban, több, mint 60%-os arányban 
voltak jelen a karon a nőkhöz viszonyítva, sőt az 1930-as évek végén ez a 70%-
ot is meghaladta. Ez a második világháború ideje alatt változott meg jelentősen, 
amikor a katonai szolgálat miatt a férfiak száma csökkent, ennek ellenére a túlsú-
lyuk továbbra is megmaradt (lásd a 7. ábrát).  

 

4. táblázat.  
A bölcsészdiplomát szerzők nemek szerinti megoszlása 1920–1950 között 

 Budapest Debrecen Szeged Pécs Összesen % 
Férfiak 3352   900   736 308 5296 58% 
Nők 2635   477   513 241 3866 42% 
Összesen 5987 1377 1249 549 9162  
Nők aránya 44% 35% 41% 44% 42%  

 
Ezek az adatok akkor beszédesek, ha azokat az ország többi bölcsészkarának 
adataival összevetve vizsgáljuk. Az 1920 és 1950 között kiadott bölcsészdip-
lomák számát tekintve azt tapasztaljuk, hogy Budapesten, Szegeden és Pécsett 
oklevelet szerzők 42–44%-a nő volt, Debrecen azonban ettől szembetűnően el-
maradt (35%, lásd a 4. sz. táblázatban), sőt előfordultak olyan tanévek is (például 
1923/24-ben, 1926/27-ben), amikor a szegedi és pécsi bölcsészkaron több nő ta-
nult, mint férfi. Ez elsősorban az adott régiók modernizációjának fokából, illetve 
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a másik két vidéki bölcsészkar hallgatói keretszám-betöltési nehézségeiből adó-
dott.307 

 

 
7. ábra.  

A debreceni bölcsészkar hallgatóinak nemek szerinti megoszlása 
 
 
4.2. Hallgatói élet, mentalitás és egyesületek 

 
Fontos különbség az akkori és mai viszonyok között az, hogy az 1940-as évek 
végéig a tanszabadság elvéből adódóan a bölcsészhallgatók nem konkrét szakok-
ra jártak, hanem nagy szabadsággal maguk válogathatták össze, hogy mely elő-
adásokat kívánják látogatni. A szakra vagy szakpárokra történő beiratkozások 
csak a tanári pályára készülőkre, a Tanárképző Intézetben voltak jellemzőek. 
Szintén a tanszabadság elvével állt összefüggésben, hogy a 20. század első felé-
ben meglehetősen kötetlen volt az oktatási rend. Heti 20 óra látogatását írták elő 

                                                 
307  A táblázat adatait lásd Bíró Zsuzsanna – Nagy Péter Tibor: Nemi esélyek és nemi döntések a 

két világháború közötti bölcsészkarokon. = Educatio, 2007. 4. sz. 577. (továbbiakban Bíró 
Zsuzsanna – Nagy Péter Tibor, 207.); Asztalos József: A főiskolai hallgatók az 1923/24. tanév-
ben. = Statisztikai Szemle, 1924. 7–8. sz. 267–274.; Uő.: A főiskolai hallgatók az 1926/27. tan-
évben. = Statisztikai Szemle, 1927. 11. sz. 1019–1030. 
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az akkori szabályok, de egyetlen vizsga sem volt kötelező, kollokválni csak a 
tandíjkedvezményekért folyamodóknak kellett. Ezek a laza szabályok olykor 
meglehetősen átláthatatlan viszonyokat eredményeztek a bölcsészkaron. Ennek 
ellenére megfigyelhető, hogy bizonyos tudományágak prioritást élveztek a hall-
gatók között, elsősorban a magyar és az idegen nyelvek. Ugyanakkor a nemi 
megoszlás is mutat bizonyos tendenciát. A debreceni bölcsészkaron és országos 
összevetésben találunk „uniszex” szakokat, amelyeket mindkét nem preferált, 
ilyen volt a magyar, a természettan, a történelem, a földrajz és a matematika. 
Feminin, tehát nők által nagyobb létszámban látogatottak a modern idegen nyelv 
és irodalommal foglalkozó kurzusok (francia, angol, német, olasz), illetve érde-
kes módon a kémia, míg a klasszikus nyelvek (ógörög és latin), valamint a fizika 
maszkulin jellegű szakok voltak.308 

Ahogy a korábbiakban utaltunk rá, a bölcsészkar tanárai egyéni habitusuk, 
oktatási módszereik, előadói stílusuk eltéréséből adódóan nem egyformán élvez-
ték a hallgatók szimpátiáját, és előfordult az is, hogy egy-egy magántanár na-
gyobb népszerűségnek örvendett, mint a tanszék professzora, ami az óralátogatá-
sokban is visszatükröződött. Részben ebből, részben más körülményekből adó-
dott, hogy a bölcsészkar a debreceni egyetem más fakultásaihoz viszonyítva gyak-
rabban volt elégedetlen a hallgatók szorgalmával és magaviseletével. 1931/32-ben 
például azt jelentette a fakultás, hogy „a bölcsészettudományi karon a hallgatók 
szorgalmával a kar nincsen minden vonatkozásban megelégedve”, mert „az ifjúság 
nehéz anyagi helyzete miatt szabadságát önkényesen meghosszabbítja, könyve-
ket nem vásárolnak”, és „a hallgatók nyelvismerete hiányos”, ezért a kar „a kol-
lokviumok szigorítását határozta el”.309 A két évvel későbbi almanachban pedig 
azt találjuk, hogy „a kar a hallgatók óralátogatásával és szorgalmával egyhangú-
lag nincsen megelégedve, […] különösen az I. éves hallgatók magaviselete az 
órákon nem megfelelő. Nem egyszer fegyelmezetlenek, az előadásra nem figyel-
nek. A folyosókon zajonganak, az előadásokra egy része későn jár.”310 

Ez a hallgatók szorgalmában és magaviseletében tapasztalható romlás – 
ahogy az idézett forrás is utal rá – a gazdasági válsággal is összefüggésben állt. 
Az ekkor tapasztalható egzisztenciális kilátástalanság egyértelműen negatív ha-
tást gyakorolt az ifjúság moráljára, amit jól szemléltet egy korabeli hangulatje-
lentés is: „Igen nagy az elkeseredés az elhelyezkedni nem tudó diplomás ifjak 
körében. Mindinkább kezd a körükben az a meggyőződés kialakulni, hogy az il-
letékes és hivatalos tényezők nemcsak, hogy nem törődnek velük, de az ő állítá-
suk szerint még ellenséges érzülettel is viseltetnek irányukban. Azt állítják, hogy 

                                                 
308  Bíró Zsuzsanna – Nagy Péter Tibor, 207. 584.; Nagy Péter Tibor: Történészdiplomások a két vi-

lágháború között. = Magyar Tudomány, 2009. 2. sz. 143–152. 
309  Évkönyv, 1931/32. 356. 
310  Évkönyv, 1933/34. 251–252. 
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például míg Debrecen városnál is a szellemi ínségmunkára mindenféle diploma-
nélküli embereket, háztulajdonos, vagyonos ember leányát felvették, addig az ő 
soraikból senkit sem alkalmaztak. Az ifjúság tisztában van azzal, hogy mindenkit 
nem lehet elhelyezni, de legalább látnák a jó szándékot. Azt hangoztatják, hogy 
az álláshalmozások megszűntetése folytán felszabaduló összegekből, az egyes 
minisztériumokban kifizetett túlórázási díjak, dugsegélyek, jutalékok, jutalmak 
nagyon sok esetben indokolatlan kiszállások megszűntetésének az összegéből 
több száz, sőt talán több ezer ifjú szerény elhelyezkedését lehetne biztosítani”.311 

 

 
Diákjóléti Iroda (1929) 

 

A Tiszántúl egyébként is kevésbé modernizált régiónak számított, ezért az itteni 
hallgatók már korábban is nagyobb mértékben szorultak a különböző segélyekre, 
mint az ország más területein. A hallgatók támogatásának különböző formái lé-
teztek a korszakban. Mivel mindenki tandíjköteles volt, ezért a legnagyobb segít-
séget a tandíj egészének vagy felének elengedése jelentette a rászoruló tehetsége-
sebb diákok számára. Beszédes az, hogy a gazdasági válság ideje alatt növeke-
dett az elengedett tandíjak összege: az 1931/32-es tanévben a kar összesen közel 
26000 pengőt, 1933/34-ben, amikor a recesszió még tartott és a hallgatói létszám 
már alig haladta meg a két évvel korábbit, már több, mint 28600 pengő tandíjat 
engedett el. Egyébként ugyanezekben az években a közel azonos hallgatói lét-
számú orvosi karon és a jóval több diákot képző jogi fakultáson kevesebb tandí-
jat engedtek el, ami mutatja, hogy ezeken a hallgatók jobb anyagi viszonyokkal 
rendelkezhettek. Emellett rektori és dékáni segélyek (10–80 pengő), az 1925-ben 
alakult Diákjóléti Bizottság Bursa pénztárának támogatása, a Vallás- és Közokta-

                                                 
311  HBML, IV. B. 901/a, 10. d. 61–1933. eln. 
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tásügyi Minisztérium ösztöndíjai (például az 1930-as évek végétől a Horthy Mik-
lós Ösztöndíj vagy a külföldi magyar tudományos intézményekbe, a Collegium 
Hungaricumokba szóló ösztöndíjak), a város támogatása (például a Thaly Kál-
mán ösztöndíj), illetve magánszemélyek, professzorok, pénzintézetek, egyesüle-
tek, valamint a református egyház segélyei, alapítványai is könnyítettek a hallga-
tókra háruló terheken.312 A kar oktatói ugyanakkor más módon is igyekeztek se-
gíteni a rászoruló és tehetségesebb diákokat: társadalmi kapcsolataik révén gyak-
ran közvetítettek ki számukra magántanítványokat a középiskolások közül.313 

A debreceni lakhellyel nem rendelkező hallgatók számára az egyetem abban 
az időszakban is biztosított kollégiumi helyet és ellátást. A lányok számára külön 
intézményként működött a Horthy Miklósné Leánykollégium az 1920-as évek 
közepétől kezdve, ahol a két világháború között 15–45 bölcsészhallgatónő kapott 
szállást. A fiúk számára több lehetőség is volt. A legtöbben a Református Kollé-
gium Egyetemi Internátusában nyertek elhelyezést (40–55 fő), kevesebben a 
Bocskai Diákotthonban (6–15 fő) és a Szent László Kollégiumban (2–7 fő). 1921 
novemberében nyitotta meg kapuit a Tisza István Internátus, és egészen 1929-ig 
a Magoss György téri régi tanítói árvaház épületében működött mintegy 70 férő-
hellyel. Ekkor készült el az új internátus is a Nagyerdőn, amely már 114 hallgató 
befogadására volt alkalmas. Az intézmény vezetőinek az 1935/36-os tanévről ké-
szült jelentéséből az is kiderül, hogy a kollégium bérleti díja kilenc hónapra 162 
pengő, egy hónapra 18 pengő, amihez járult még a menzai ellátás havi 18 pengős 
költsége, így az összesen 36 pengős havi díjjal a Tisza Internátus „az országban a 
legolcsóbb” volt. Ebben az intézményben 15–35 fő között változott az elhelye-
zett bölcsészhallgatók száma.314 

Mivel a 20. század első felében a mai viszonyokhoz képest jelentősen kisebb 
volt a bölcsészkar és az egyetem, így a hallgatók között is szorosabb, „családia-
sabb” társadalmi érintkezés figyelhető meg, és könnyebb volt a kapcsolatterem-
tés és -építés a diákok között. Erre számtalan rendezvény adott lehetőséget, így a 
bálok, a sportrendezvények, a kulturális események, amelyek a korszak leggya-
koribb társas szórakozási, kikapcsolódási lehetőségei voltak. A debreceni hallga-
tók ugyanakkor előszeretettel látogatták a város vendéglőit és szórakozó helyeit 

                                                 
312  Lásd részletesebben Király Sándor: A m. kir. Tisza István Tudományegyetem hallgatóságának 

viszonyai és a diáksegélyezés fejlődése a kezdetektől 1945-ig. In. Közlemények a Debreceni 
Tudományegyetem történetéből I. Szerk. Hollósi Gábor. Debrecen, 2005. 27–42.; Tóth Ágnes: 
A debreceni Tisza István Tudományegyetem alapítványai a két világháború között. In. A Haj-
dú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. Szerk. Radics Kálmán. Debrecen, 2001. 299–358. 

313  Például 1924 októberében a bölcsészhallgatók Turul-szervezete, az Árpád Bajtársi Egyesület 
nagygyűlésén is szóba került ez, és a résztvevők megállapították, hogy a tagok mennyiért vál-
lalhatták a magánoktatást „szolidaritás megsértése nélkül”. A korrepetálás 25-30 aranykoroná-
ba, az óradíj egy, másfél aranykoronába került. HBML, VIII. 1/b, 17. d. 1658–1924/25. etsz. 

314  Évkönyv, 1935/36. 424–429. 
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is. Különösen kedvelt volt a diákok körében az Angol Királynő és az Arany Bika 
Szálló, amelyek gyakran adtak otthont a különböző báloknak, illetve a Kis Pipa 
nevű étterem, mert ennek tulajdonosa „mindig lelkes felkarolója volt a diákság-
nak, szerette őket szívvel-lélekkel”, „ezenkívül igaz kálvinista és tiszta lelkű ma-
gyar ember” volt, és olykor ebéddel és vacsorával látott el egy szegényebb sorsú, 
elsősorban teológus, ritkábban bölcsész diákot.315 

 

 
Csoportkép a bölcsészbálról (1930) 

 

 
 

Pillanatkép a bölcsészbálról (1930) 

                                                 
315  Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára (a továbbiakban TtREL), Kollégiumi ifjúsági 

egyesületek iratainak gyűjteménye, II.24/j, 1. d. DEK Theologus Szakosztályának Jegyző-
könyvei, 1916–1924. Az 1924. március 25-i ülés jegyzőkönyve. 
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Emellett természetesen az egyetem abban az időszakban is a párkapcsolatok ki-
épülésének egyik fontos helyszíne volt. A harmincas évek bölcsészhallgatója, 
Bakó Elemér a már idézett visszaemlékezésében a következőképpen elevenítette 
fel a férfi-nő ismerkedések hangulatát: „Az egyetemista lányok, akikkel lassan-
ként megismerkedtünk, (a bölcsészeten a hallgatóknak majdnem fele lány volt) 
már majdnem mind felnőtt nőknek számítottak, akik közül többen egy megunt 
jegyesség vagy a nem kívánt férjhez menés elől »menekült« az egyetemre, ahol 
aztán újabb szerelmi kapcsolatok vártak rájuk. De a tanulmányi egymásra utalt-
ság, a vizsgákra, félévi kollokviumokra, a szemináriumi dolgozatokra vagy be-
számolókra való gyakran közös felkészülés, amely az orvosi kar elsőéves leányai 
esetében, például az anatómiai gyakorlatokon […], mindenféle frivol viccelődés-
re és más szabadosságokra is vezetett, szinte egyik napról a másikra egy egészen 
más világba dobott át bennünket.” Ezen kívül társas és párkapcsolatok kialakulá-
sának helyszíne volt a városban rendezett vasárnapi „össztánc”, amin minden 
felsőbb éves középiskolás és egyetemista részt vehetett, illetve gyakran előfor-
dult, hogy az egyetemista fiúk a középiskolás lányoknak udvaroltak – szigorúan 
plátói alapon, és azzal fejezték ki „érdeklődésük irányát”, hogy kiszemelt lányt 
kísérték és a táskáját vitték az iskola kapujáig.316 

Ami még fontos jellemzője volt a korszak hallgatói mentalitásának, hogy a 
diákok érzékenyen és agilisan reagáltak a politikai eseményekre, változásokra. 
Említettük, hogy közvetlenül az első világháború befejezése után Debrecenben is 
megalakult a jobboldali radikális színezetű Piros-Fehér-Zöld Blokk, illetve a bal-
oldali irányultságú Diáktanács is. Az utóbbi a Tanácsköztársaság kikiáltása utáni 
napon, 1919. március 22-én újjászerveződött, és kibővült a város más kommunista 
érzelmű ifjúsági rétegeivel, csoportjaival. A bölcsészhallgatók közül a szervezet 
hangadói Thury Levente és Kardos László voltak, akik ellen fegyelmi eljárás in-
dult a Tanácsköztársaság bukását követően. Előbbit kizárták az egyetem hallgatói 
közül, majd a két világháború közötti időszakban Debrecen liberális szellemisé-
gű napilapjának, a Debreceni Független Újságnak lett a szerkesztője. Utóbbi 
dorgálásban részesült, később jelentős irodalomtörténész és akadémikus lett.317  

A román megszállással a Diáktanács megszűnt, majd miután szűk egy évvel 
később, 1920 tavaszán a régió ismét visszakerült a magyar közigazgatáshoz, a 
hallgatók többségének politikai mentalitását – az új kor szellemében – a jobbol-
dali radikális, irredenta, antiszemita jellegű ún. „keresztény-nemzeti” gondolat 
határozta meg. Ennek jegyében az ifjúság meglehetősen aktív társadalmi és poli-
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tikai tevékenységet folytatott a második világháborúig, amivel összefüggött a 
szembetűnően élénk egyesületi élet is.318 

Az első világháború alatt a formálódó egyetemen mindössze egy ifjúsági 
egyesület működött, a Debreceni Egyetemi Kör (DEK), amely 1915-ben jött lét-
re. Ez a szervezet közös, azaz minden fakultás hallgatóit magában foglaló egye-
sület volt, mely az egyetemi tanács és a rektor közvetlen felügyelete alatt állt. A 
Kör célja ekkor és a későbbiekben is a tagok segélyezése, a város társadalma és 
az ifjúság közötti kapcsolatok bővítése, illetve politikai, kulturális és tudományos 
önképző tevékenység volt. Az egyesületet egy elnök és három alelnök irányítot-
ta, akik általában az egyes karok egy-egy képviselői voltak. Az Egyetemi Kör tisz-
tikarába tartozott még a főtitkár, titkár, főpénztáros, pénztárosok, főjegyző, jegy-
zők. A Kör belső szervezete úgy alakult, hogy a tagok karonként külön szakosz-
tályokba tömörültek: a legkorábbi a teológus, illetve a jogász szakosztály volt, 
csak később alakult meg a bölcsészek szervezete, és legutoljára az orvosoké.319 

A DEK az első világháborút követően vesztett a jelentőségéből, ami a hallga-
tóság általános helyzetével volt összefüggésben. Erre utalt Pokoly József törté-
nészprofesszor, aki az 1920/21-es rektori évéről szóló beszámolójában a követ-
kezőképpen fogalmazott: „Sajnos, hogy az ifjúság önképzési és egyesületi tevé-
kenysége köréből nem számolhatok be nagyobb eredményekkel. Nem az ifjúság-
ban, hanem abban kell keresni ezen jelenség okát, hogy a mindennapi megélhe-
tés gondjai túlságosan igénybe veszik erejét és idejét. Ezenfelül nem hallgatha-
tom el azt sem, hogy önképzésük és egyleti életük számára a szükséges és alkal-
mas helyiségeket s eszközöket sem tudjuk rendelkezésükre bocsátani”.320 

A bölcsészkar története szempontjából fontos megemlítenünk, hogy a kezdeti 
időszakban a DEK tanárelnökeit ez a fakultás adta: a pozíciót előbb Darkó Jenő 
klasszika-filológus, majd Tankó Béla filozófiaprofesszor töltötte be. Noha az 
utóbbi még 1922-ben is úgy fogalmazott, hogy a Kör „az ifjúság központi szer-
ve”, azonban a szervezet jelentősége az 1920-as évek során egyre csekélyebb 
lett. Ez az egyesület anyagi helyzetének, belső életének további romlásában, il-
letve a taglétszámának jelentős visszaesésében tükröződik leginkább. 1922/23-
ban még 348 fő, a hallgatók 43,2%-a volt az Egyetemi Kör tagja, ezzel szemben 
négy évvel később, az 1926/27-es tanév végén 195 főre apadt az egyesület lét-
száma, ami a hallgatóságnak már csak 21,5%-át jelentette. A DEK 1920-as évek 
közepétől már csak a hallgatók szórakozási lehetőségeit szolgálta (pl. biliárd, 
sakk és az egyetem vezetése által később megtiltott kártyázás), és szerepének 

                                                 
318  A csúcspontot az 1930-as, 1940-es évek fordulója jelentette, amikor 16 ifjúsági egyesület mű-

ködött a debreceni egyetemen. HBML, VIII. 1/b, 78. d. 1122–1941/42. etsz. – Lásd részlete-
sebben Kerepeszki, 2006. 60–62. 

319  Évkönyv, 1920/21. 230. 
320  Uo. 121. 
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csökkenéséhez hozzájárult az is, hogy az 1920-as évek folyamán több új szerve-
zet alakult az egyetemen, amelyekkel olykor komoly konfliktusokba is került.321 
A DEK élete csak az 1930-as évek közepén kezdett felélénkülni. Ekkor ugyanis 
egyre több olyan fiatal kapott tisztséget a Körben, akik szembefordultak a kor-
szak „hivatalos” szellemiségével, néhányan közülük már nyíltan baloldaliaknak 
számítottak (vagy utólag annak vallották magukat). Ez vezetett ahhoz, hogy az 
egyesületet 1937 májusában az Egyetemi Tanács feloszlatta.322  

Az 1920-as évek folyamán az Egyetemi Kör mellett látványos gyorsasággal 
alakultak új egyesületek a debreceni egyetemen is, amelyeket alapvetően két 
csoportba sorolhatunk. Az első nagy csoportba tartoztak az Egyetemi Tanács 
fennhatósága alá tartozó egyesületek, amelyek alapszabályait nemcsak az illeté-
kes Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, hanem az intézmény vezetése is el-
fogadta, tagjaik csak egyetemi hallgatók lehettek bármelyik fakultásról. Idetar-
toztak többek között a különböző vallási alapon szerveződő egyletek323, az egye-
tem sportegyesülete, a Debreceni Egyetemi Athleticai Club (DEAC) vagy a Szé-
kely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete (SZEFHE) is. Vezetésükben 
fontos szerepet játszott a bölcsészkar, amely többnek tanárelnököt (például a 
DEAC-nak Milleker Rezső, a SZEFHE-nek Darkó Jenő személyében) vagy ifjú-
sági elnököt adott.324 Ezek a szervezetek a korszak légkörének megfelelően „ke-
resztény-nemzeti” alapon álltak, közülük némiképp „kilógott” a DEAC, amely 
kifejezetten szélsőjobboldali egyesület volt, és hangsúlyosabban képviselte revi-
zionizmust és az antiszemitizmust (nem véletlen, hogy 1946-ban átkeresztelték a 
Debreceni Egyetemi Sportegyesület névre).325 

A hallgatóság életében az egyetemi ifjúsági egyesületek másik csoportjába 
tartozók játszották a nagyobb szerepet, amelyek közé a Turul Szövetség és tag-
szervezetei, az ún. bajtársi egyesületek tartoztak. Az intézmény fennhatósága 
ezekre a szervezetekre két ok miatt soha nem terjedt ki. Elsősorban azért, mert a 
korábbi gyakorlattól teljesen eltérő módon nem a Vallás- és Közoktatásügyi Mi-
nisztérium, hanem a belügyminiszter fogadta el az alapszabályaikat. E szabály-
zattal szemben az egyetemi tanács mindig nyomatékosan kifogást emelt, mivel 
ennek értelmében a bajtársi egyesületeknek nem csak hallgatók lehettek tagjai. 
Másrészt a Turul tagjai csak a tevékenységüket koordináló, 1919 augusztusában 
                                                 
321  TtREL, II.24/j, 1. d. Jegyzőkönyv a DEK központi választmányának üléséről, 1929. április 24. 
322  Tóth Pál Péter: Metszéspontok. A Turultól a Márciusi Frontig. Bp., 1983. 50–51, 142–148.; 

Kerepeszki, 2006. 51–53. 
323  A református Bethlen Gábor Kör és a Soli Deo Gloria Szövetség, a római katolikusok Szent 

László Köre, a görög katolikusok Vasvári Pál Köre, illetve az 1933-ban megalakult Magyar Iz-
raelita Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Egyesülete (MIEFHOE) debreceni csoportja. 

324  Például a Bethlen Gábor Kör tízfős tisztikarának felét csak a bölcsészek adták az 1930-as évek 
második felében. HBML, IV. B. 910/a, 14. d. 121–1937. eln. 

325  Szegedi, 2000. 88–98. 
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létrejött országos központtól fogadtak el utasításokat. A bajtársi egyesületek ka-
ronként külön-külön szerveződtek és – ahol lehetett – a tudományágra jellemző 
nevet kaptak, ami azonban nem minden esetben volt lehetséges. Így kapta az Ár-
pád Bajtársi Egyesület elnevezést a bölcsészek szervezete is, amellyel a későbbi-
ekben még részletesebben foglalkozunk.326 

A bajtársi egyesületeket külön-külön egy évről évre megválasztott vezér irá-
nyította, aki többnyire felsőbb éves vagy végzős egyetemi hallgató volt, de elő-
fordult, hogy már diplomázott személy került a szervezetek élére. Olyan régies 
hangzású tisztségek is szerepeltek, mint a nádor, az udvarnagy, a főíródeák és a 
kincstárnok. Az egyetemisták (a próbaidős daruk és a rendes tagú leventék) mel-
lett több idősebb, diplomás értelmiségi (dominus), köztük egyetemi professzo-
rok, támogató (patrónus) és egy tiszteletbeli tanárelnök (magister) is tagja volt 
ezeknek a szervezeteknek. A bajtársi egyesületek ún. „törzsekből” álltak, ame-
lyek az adott fakultáson belüli rokonszakosokat tömörítették (például a bölcsész-
karon a magyar irodalmat tanulóké a „Csokonai” Törzs, a matematikusoké a 
„Bolyai” Törzs volt).327 

A Turul Szövetség és a kötelékébe tartozó bajtársi egyesületek eszmei és 
szervezeti előzményei az első világháború végére, illetve az 1918/19-es forra-
dalmak időszakára nyúlnak vissza. Ekkor a vereség keserű életérzése, az egzisz-
tenciális kilátástalanság, az ország területi integritásának felbomlása szinte tör-
vényszerűen magával hozta azt, hogy a jobboldali radikális, nacionalista és irre-
denta érzelmű fiatalok szervezkedésbe kezdjenek. A Turul „bajtársi eszméje” fő-
ként a keresztény-nemzeti ideológiát, a militarizmust, a revizionizmust és az an-
tiszemitizmust foglalta magába.328 Fontos hangsúlyozni, hogy nem feltétlenül 
csak a politikai nézetek vezették a diákságot ezekbe a szervezetekbe. Az egye-
temre kerülő elsőéves hallgatóknak ugyanis nem kötelező, de nagyon ajánlott 
volt, hogy tagjai legyenek az adott kar turulos bajtársi egyesületének, különösen 
abban az esetben, ha nehéz szociális háttérrel érkeztek a felsőoktatásba. Ugyanis 
ezek a szervezetek – az alapszabályaikban lefektetett céljaiknak megfelelően – 
tudatosan törekedtek arra, hogy tagjaikat segélyezzék: segítséget nyújtottak a kü-
lönböző ösztöndíjak, internátusi, kollégiumi helyek elnyerésében, sőt olykor ma-
                                                 
326  A jogászoké a Werbőczy, az orvostanhallgatóké a Csaba, a teológusoké a Bocskai Bajtársi 

Egyesület volt. Ugyanilyen névvel alakultak bajtársi egyesületek a budapesti, a szegedi és a pécsi 
egyetemek megfelelő fakultásain is. Az azonos karok azonos egyesületei azonban szervezetileg 
semmiféle kapcsolatban nem voltak egymással, az egyesületek csak a helyi, kerületi vezérségük-
nek voltak alárendelve, a vezérségek pedig az országos fővezérségnek (tehát például a debreceni 
Árpád Bajtársi Egyesület nem volt alárendelve a budapestinek). A különböző kari egyesületek vi-
szont egymással egyenrangúak voltak. 

327  Kerepeszki, 2012. 52–76.; Szécsényi András: A Turul Szövetség felépítése és szerepe a két vi-
lágháború közötti ifjúsági mozgalomban. In. Fejezetek a tegnap világából. Főszerk. Gergely 
Jenő. Bp., 2009. 214–232. 

328  Kerepeszki, 2012. 142–219. 
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guk adtak anyagi támogatást, kölcsönt rászoruló tagjaiknak. Ez különösen felér-
tékelődött akkor, amikor a gazdasági világválság családok ezreit hozta nehéz eg-
zisztenciális helyzetbe. 

A Turul Szövetség működésében és életében szinte szertartásjellegűek voltak 
az ún. táborozások is. Ezek között ma már komikusan hat a „bibendi” vagy vi-
galmi táborozás, amely tulajdonképpen a Turul-tagok „együttivásának” ceremó-
niája volt, ahol – mint ahogy a bajtársi élet más részében is – mindent szigorú 
előírások szabályoztak. Volt például „komoly pohár”, melyet egy olyan köszöntő 
vezetett be, ami „csak irredenta vagy fajvédelmi tárgyú lehet”, és „a bajtársi 
gondolat határai között mozog”, volt „víg pohár”, melynek célja a „jókedv meg-
teremtésére irányuló törekvések mellett az ötletes gondolkozáshoz való szokta-
tás, az elme kicsiszolása és a humor iránti érzék megteremtése”, vagy volt a 
„magasivás”, amikor a bibendi táborozás résztvevői teli pohárral felálltak a szé-
kükre, majd mindannyian a karjukat az asztal közepe felé emelték, végül „fené-
kig ürítették” a poharaikat. Az ilyen alkalmakkor fontos szerepe volt a „taligá-
soknak” is, aki elvezették vagy hazavitték a már részeg bajtársakat.329 

A debreceni Turul történetét jól elkülöníthetően három szakaszra bonthatjuk. 
Az első szakasz a megalakulástól, 1921/22-től az 1927/28-as tanévig tart: ekkor 
épült ki a debreceni kerület, bővült az egyesületek tagsága, száma, és ugyan né-
hány kisebb antiszemita jellegű fellépéssel nehezítették az egyetem életét, de a 
katonai gyakorlatozásokon és bálozásokon kívül nem fejtettek ki jelentős tevé-
kenységet. A második szakasz a numerus clausus módosításával kezdődik: ekkor 
felélénkült nemcsak helyi, hanem országos szinten is a bajtársi egyesületek tevé-
kenysége, évről évre tüntettek az eredeti törvény visszaállítása mellett, és az anti-
szemita demonstrációiknak újabb lendületet adott a gazdasági válság is, kirobba-
násaikhoz olykor banálisnak látszó okok is vezettek (például a Lovagias ügy cí-
mű film bemutatója vagy az egyetemi templom építése).330 

Az antiszemita megmozdulások az 1920-as években még a félévek kezdetén 
történtek, aztán a későbbiekben áttolódtak novemberre, aminek hátterét a szem-
tanú Némedi Lajos a következőképpen világította meg: „ha valaki 6 hetet hallgat 
                                                 
329  Táborozási ügyrend: a bajtársi élettel kapcsolatos egyéb határozatok, szabályok és tudnivalók. 

Összeállította: Lendvay Béla. Bp., 1929. 37–38., 56–67. 
330  A film elleni debreceni megmozdulásokban részt vett Bakó Elemér szavaival „a darab írója és 

rendezői a magyar társadalomban akkor hallgatólagosan »úri törvényként« elismert párbajozást 
gúnyoltatták ki a színészekkel”. „Mivel tartani lehetett attól” – folytatta Bakó a visszaemléke-
zésében –, hogy „a felháborodott egyetemi ifjúság esetleg a mozi épületében is kárt okozhat, a 
kivezényelt, megerősített lovasrendőri készültség hamarosan szétoszlatott bennünket”. Bakó 
Elemér, 2005. 148–149.; Szécsényi András: Lovagias ügy. Epizód az antiszemitizmus történe-
téhez az 1930-as években. = Múlt és Jövő, 2009. 1. sz. 133–138. – Az egyetemi templom építé-
se miatti megmozdulások hátterében az állt, hogy a kivitelezést az intézmény egy zsidó vállal-
kozóra bízta. Lásd Kerepeszki Róbert: Feszültségek az egyetemi templom építése körül 1938-
ban. = Gerundium, 2011. 1–2. sz. 125–134.  
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egy egyetemi félévből, akkor az egyetemi féléve érvényesnek számít. Ezt kell 
tudni ahhoz, hogy az időpontot értsük, tehát amikor a diáktüntetések, amik az 
egyetem bezárásához vezettek, elkezdődnek, az egyik meghatározója az volt, 
hogy 6 hét eltelt légyen a hivatalos kezdettől, ami szeptember 15. volt. Tehát no-
vember elején lehetett kezdeni, mert eltelt 6 hét, mert a félév akkor is érvényes 
volt, ha be is kellett zárni az egyetemet.”331  

Azonban nem csak az antiszemita jellegű tüntetések gyakorisága és nagyobb 
intenzitása indokolja, hogy külön szakaszként kezeljük az 1920–30-as évek for-
dulóját. Ebben az időszakban kezdtek ugyanis a bajtársi egyesületek igazán tár-
sadalmi szervezetekké válni: egyre többször szerveztek vitatáborokat, ahol a kor 
politikai és társadalmi problémáit vitatták meg, előadásokat, melyekre neves 
közéleti személyiségeket hívtak meg, és általában is komolyabb érdeklődéssel 
fordultak a társadalmi kérdések felé, melyekre sajátos, ideológiájukra, világkép-
ükre jellemző válaszokat adtak. Memorandummal fordultak többek között Deb-
recen polgármesteréhez a „panamázások” és az egyetemi tandíjak emelése ellen 
is332, illetve kiáltvánnyal a város társadalmához az „álláshalmozások” megszün-
tetése érdekében.333 Ezek mellett érdekes jelenség volt az a bojkott-mozgalom, 
melyet a magyar szépségkirálynő-választások ellen indított a Turul debreceni ke-
rülete.334 Ebben az időszakban váltak gyakorivá a Turul debreceni kerülete által 
szervezett különböző sportrendezvények, de a bajtársi egyesületek vezetősége 

                                                 
331  Interjú Dr. Némedi Lajossal. In. Tóth Pál Péter, 1983. 42. 
332  Debreceni Újság Hajdúföld, 1932. január 10.  
333  Az 1932-es év első napján a Turul kiáltványt adott ki, melyben „kérte” a „több állás boldog 

birtokosait, ne kényszerítsenek arra, hogy pellengérre állítsuk önző magatartásukat, amellyel az 
új generáció előhaladását, életét veszélyeztetik s akik ellen küzdeni a mai diplomás ifjúságnak 
nemcsak joga, hanem kötelessége is”. A kiáltvány szerint a debreceni Turul azt tekintette állás-
halmozónak, akinek „családi körülményei szerint 400–800 P-nél többet tesz ki havi összjöve-
delme fix állásai után”. A kerületi vezérség ezek szellemében felszólított minden „álláshalmo-
zót”, hogy legalább egy állásáról önként mondjon le, és azt jelentse be a Turulnak. Debreceni 
Újság Hajdúföld, 1932. január 1.  

334  1931 elején a debreceni Turul határozatot hozott, amelyben a „nacionalista ifjúsági szervezet 
megbélyegezte a Missválasztásokat [értsd szépségkirálynő-választásokat] és társadalmi bojkot-
tot proklamált ez üzleti versenyen résztvevő leányok ellen”. Az élesen jobboldali Debreceni 
Újság Hajdúföld szerint ez „a keményhangú, férfias határozat általános helyeslést váltott ki 
Debrecen magyar köreiben”, és országosan is komoly visszhangra talált. Ugyanis a „keresz-
tény-nemzeti”, jobb- és szélsőjobboldali szervezetek Budapesten és vidéken is csatlakoztak a 
debreceni Turulhoz, „a legnagyobb helyesléssel vették tudomásul az ifjúság mozgalmát”, és a 
„nemzeti erkölcs megszilárdítása érdekében” az „ízléstelen szépségbajnokságok” bojkottja 
mellé álltak. Debrecenben az Ébredő Magyarok Egyesülete, a Keresztény Nemzeti Liga, a Ma-
gyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége (MANSZ), a Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók 
Egyesülete, az Egyetemi Kör, a római katolikus hallgatók Szent László Köre és az Országos 
Frontharcos Szövetség helyi csoportjai csatlakoztak. Ugyanezt a társadalmi bojkottot 1931 te-
lén újra megismételték. Debreceni Újság Hajdúföld, 1931. február 1., március 3., március 16., 
március 19., március 28., december 20.  
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ekkor már komolyan törődött a tagsággal is. A tartalmasabb egyesületi élet, a 
szinte hetente ismétlődő közös vigalmi, törzsfői és vitatáborozások mellett igye-
keztek tagjaiknak segélyeket folyósítani, figyelmet fordítottak a tanulmányi elő-
menetelükre, jegyzetekkel, saját könyvtárak felállításával segítették azt, és ekkor 
kezdtek a falu, a vidék szociális problémái felé fordulni. 

A Turul történetének harmadik és egyben bomlása megindulásának szakasza 
az 1930-as évek utolsó harmadában kezdődött el. Jól szemlélteti ezt a hanyatlást 
a vitézi székkapitány 1936. novemberi helyzetjelentésében megfogalmazott le-
írás. Eszerint „a bajtársi egyesületek pásztor nélkül bolyongó nyáj benyomását 
keltik. Ennek a magyarázata az, hogy a tanárok nem törődnek az ifjúságnak a 
tárgyi ismeretek megszerzésén kívüli dolgaival. A bajtársi egyesületek prog-
ramm nélkül vannak, felvonulások és rendi gyakorlatok kimerítik minden tevé-
kenységüket”. Emellett súlyos, a bajtársi egyesületekre nézve végzetes körül-
mény volt, hogy „a vezetés nem mindig jut szerencsés kezekbe”. Berényi „feltét-
lenül megbízható jobboldali gondolkozású egyetemi hallgató informátorainak” 
szubjektív benyomása szerint „számos egyetemi hallgató – akik a bajtársi egye-
sületekben vezető tisztséget viselnek – kimondottan kommunista érzelműek és 
ilyen körökkel tartanak fenn érintkezést”.335 Ez a „züllés” a második világháború 
idején is folytatódott, és oda vezetett, hogy 1943 telén a debreceni Turul egy 
egységmozgalomban olvadt össze valamennyi még működő ifjúsági egyesülettel, 
mely a Debreceni Egyetemi Ifjúság (DEI) nevet viselte, amivel egyben a helyi 
egyetemi szervezetek széttagoltsága is megszűnt.336 

 
 

4.3. A bölcsészhallgatók Árpád Bajtársi Egyesülete 
 

A debreceni bölcsészek Turul-tagegyesülete csak eléggé vontatottan alakult meg. 
Ennek fő oka az volt, hogy 1920-as évek legelején a kar hallgatói között nemcsak 
az alap, hanem a motiváció is hiányzott a bajtársi egyesületük megszervezéséhez.  
A gátló tényező a világháború utáni viszonyokban keresendők. 1918-tól átrendező-
dött a hallgatóság szakmai megoszlása: megfigyelhető, hogy a „háborús évfolya-
mok”, amelyek a Turul megalakítói voltak, kevésbé preferálták a bölcsészkarokat. 
1919/20-ban, országos összevetésben a magyar felsőoktatási intézményekben tanuló 
hallgatóságnak csak 9,27%-a járt a bölcsészkarokra, ez az arány a következő években 
folyamatosan csökkent, 1920/21-ben 7,95%, 1921/22-ben már csak 7,05% volt.337 
                                                 
335  HBML, IV. B. 901/a, 13. d. 285–1936. eln.  
336  HBML, VIII. 1/b, 80. d. 3222–1941/42. etsz. – Kerepeszki Róbert: A Turul Szövetség debre-

ceni kerületének megalakulása és működése. In. Juvenilia II. Debreceni Bölcsész Diákkörösök 
Antológiája. Szerk. Pete László. Debrecen, 2008. 130–144. 

337  Ladányi Andor: Az egyetemi ifjúság az ellenforradalom első éveiben (1919–1921). Bp., 1979. 
13–15.  
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A motiváció hiányára pedig Schmitzer Béla, a debreceni Egyetemi Kör bölcsész-
szakosztályának titkárának 1921/22-es tanévről írott jelentése utal, miszerint 
ugyan a bölcsészek „felszólítást kaptak a bajtársi egyesület megalakítására, de 
ezt nem tartották szükségesnek, mert enélkül is sok egyesület van”.338  

A debreceni Árpád Bajtársi Egyesület alakuló gyűlését csak az 1922/23-as 
tanév elején, 1922. október 18-án tartották. A pontos körülmények, így a rendez-
vény helye és a résztvevők száma, nem ismertek. Az egyesület első vezére Nya-
kas János bölcsészhallgató lett. Megválasztása nem volt véletlen, hiszen koráb-
ban ő az Egyetemi Kör elnöke és annak bölcsész-szakosztályának vezetője volt, 
ezért személyében olyan vezető került először az Árpád Bajtársi Egyesület élére, 
akinek nagy tekintélye és befolyása lehetett a kar hallgatóinak körében. Mellé 
még négy tisztviselőt választottak: Török Péter alvezért, Kornya Sándor nádort, 
Halmy Endre darufőt, és a szervezet első vezérségében helyet kapott egy lány is, 
Lukács Laura, aki az egyesület első (női) nádora lett. Fontos ugyanakkor megje-
gyezni, hogy ekkor még az Árpád Bajtársi Egyesület tagjai nemcsak bölcsészek, 
hanem teológushallgatók is voltak.339  

Öt nappal a megalakulás után, 1922. október 23-án a bölcsészkar tanácsa 
Pokoly József, az egyetemes történelem professzorának javaslatára tudomásul 
vette az új szervezet létrejöttét, és hasonlóan a többi karhoz ideiglenesen engedé-
lyezte a bajtársi egyesület működését az alapszabályok miniszteri jóváhagyásá-
ig.340 Itt fontos rámutatnunk arra, hogy az akkori kari tanács 13 tagjából nem 
sokkal később heten lettek az Árpád patronusai (Láng Nándor, Pap Károly, 
Darkó Jenő, Pápay József, Rugonfalvi Kiss István, Huss Richárd, Hankiss János) 
és ketten a magisterei (Tankó Béla, Mitrovics Gyula – az 1920-as évek közepén 
mindketten, majd egyedül Tankó, később, az 1930-as évek második felében az ő 
visszavonulása után ismét Mitrovics).341  

Már ez is jelzi azt a sajátos viszonyt, amelyben az egyetem vezetői álltak a 
bajtársi egyesületekkel. A tanárok nem helyeselték, olykor élesen elítélték a 
módszereket, például az antiszemita tüntetéseket, verekedéseket. Hangsúlyozni 
kell azonban, hogy csak az egyetem rendjét felbolygató akciókat kifogásolták, 
azok céljait alapvetően többségük elfogadta, megértette, sőt olykor támogatta is, 
amelyre a korábbiakban már láttunk példákat. A professzorok ugyanakkor hatá-
rozottan kifogásolták azt, hogy ezek a szervezetek – alapszabályaik belügymi-
niszteri jóváhagyása miatt – nem tartoznak sem az egyetemi vezetés, sem a Val-
lás- és Közoktatásügyi Minisztérium fennhatósága alá, sőt, olykor személyesen 

                                                 
338  Évkönyv, 1921/22. 196–197. 
339  HBML, VIII. 8/b, 5. d. 75–1922/23. bksz.  
340  BTK Jk. 1922/23. tanév, III. rendes ülés (1922. október 23.), 16/c. szám.; HBML, VIII. 1/b, 12. 

d. 382–1922/23. etsz. 
341  HBML, VIII. 1/b, 16. d. 205–1924/25. etsz. 
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is konfliktusba kerültek a bajtársi egyesületekkel (például Huss Richárd).342 
Mégis hosszú évekig patronusokként vagy magisterekként készséggel szerepet 
vállaltak ezek életében. Ennek több oka lehetett. A tanárok közül többen, például 
Rugonfalvi Kiss István, Darkó Jenő vagy Huss Richárd is, töltöttek hosszabb-
rövidebb időt a fronton, így ugyanazok az élmények hatottak rájuk, mint a Turul 
tagjaira. Emellett szerepvállalásukkal olyan befolyást reméltek ezekben a bajtársi 
szervezetekben, amellyel meggátolhatják az 1920-as évek végén egyre sűrűbben 
ismétlődő, gyakran az egyetem ideiglenes bezárásához vezető tüntetéseket. Töb-
bük számára azonban hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy a patronusság nem 
több, mint kirakatszerep, és képtelenek hatni a Turulra és tagegyesületeire, így az 
1930-as években az első patronus tanárok közül már csak néhányan maradtak ta-
gok. A tanárok jelentősége és hatása nagyon csekély volt az Árpád életében, 
azonban önmagában a szerepvállalásuk már legitimálta a bajtársi egyesületeket 
szerepét az egyetemen.343  

Érdekes, hogy Pécsett is a bölcsészhallgatók bajtársi egyesülete szerveződött 
meg legkésőbb (1926-ban), és noha Budapesten az első nyolc egyetemi bajtársi 

                                                 
342  Huss nemcsak az 1930-as évek második felében került konfliktusba a debreceni Turullal. Épp 

dékáni éve elején, 1922 novemberében Huss több kollégájával (Bacsó Jenővel, Teghze Gyulá-
val, Iványi Bélával, Marton Gézával) és feleségeikkel egy vendégség után hazafelé tartva ösz-
szetalálkoztak az orvoskari Csaba Bajtársi Egyesület tagjaival. Ekkor Iványi Béla vallomása 
szerint a következő történt: „a városháza Kossuth utcai sarkán hazafelé tartva a túlsó sarokról 
egyensapkás ifjak libasorba [ezt nevezték a Turul szokásrendjében „szalamandernek” – K.R.] 
felénk tartottak s előttünk elvonulva a továbbmenésben akadályoztak. Már ekkor kérdést tet-
tünk hozzájuk, hogy miféle társaság ez? És nem tudják-e, hogy egyetemi tanárokkal van dol-
guk. Ennek dacára az ifjak még egyszer elénk kanyarodtak, még pedig elég impertinensen úgy, 
hogy az elől balszélen haladó[k] dr. Huss Richárdnét súrolták. Amint ezt észrevettem azonnal 
odaugrottam, és a következő ifjút ellódítottam onnan és Huss Richárdné mellett haladva az if-
jakat neveletlenségükért erélyesen rendreutasítottam. Közben Huss Richárd szintén leszidta őket, 
mire a városházi kerten keresztül szó nélkül távoztak.” A professzorok közül páran azt is állítot-
ták, hogy a „bajtársak” erősen ittasak voltak. Valóban, az egyesület tagjai egyik vigalmi táborozá-
sukról indultak haza, azonban az egyesület vezérsége szerint „ez alkalommal tekintettel a hónap 
végére, mikor is az ifjúságnak pénze nincs, igen kevés alkohol tartalmú ital” fogyott. Nem vélet-
len, hogy az ún. „szalamander-ügy” után Huss Richárd a következőképpen fogalmazott: „A baj-
társi egyesületek mindeddig a legjobb támogatásban részesültek az egyetemi hatóságoktól, mert 
az egyetemi hatóságok bennük hazafias intézményeket láttak, amelyek arra törekednek, hogy 
auto-edukatio [sic!] útján a hazának önérzetes, tisztességes és lelkes magyar hazafiakat nevel-
jenek, akik megcsonkított hazánkat majd kellő módon szolgálni fogják. Az ilyen viselkedések 
azonban egészen más szellemre engednek következtetni: olyan szellemre, amely annál a bajtár-
si egyesületnél, mely ezen inzultust elkövette, csak éretlen gondolkodás, neveletlenség és 
destruktio [sic!] mellett tanúskodik.” HBML, VIII. 1/b, 12. d. 659–1922/23. etsz. 

343  Megjegyzendő, hogy az Árpád Bajtársi Egyesület patronusa volt még ebben az időben 
(1924/25) Alföldi András, a később nemzetközi hírű ókortörténész is. Személye azért érdekes, 
mert zsidó származású volt, és jellemző példája annak, hogy egy egyetemi oktató világháborús 
katonai bajtársiasság miatt lett patronusa a Turul egyik szervezetének. HBML, VIII. 1/b, 16. d. 
205–1924/25. etsz.  
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egyesület között ott volt a fővárosi bölcsészek szervezete, mégis Béki Ernő, aki 
az 1930-as évek közepén lépett be az egyesületbe, így emlékezett vissza rá: „Bu-
dapesten az Árpád Bajtársi Egyesületbe nem érdemes belépni, mert nagyon ke-
vés a tagok száma, a bölcsészek túlnyomó többségétől idegen a turuloskodás. 
Előttük nincs tekintélye a Turulnak”.344 Hasonlót sugall a debreceni bölcsész baj-
társi szervezettel kapcsolatban Barcza Gedeon, aki 1933/34-ben volt az egyesület 
vezére: „A bölcsészek bajtársi egyesülete más összetételű volt, mint az orvosoké, 
vagy pláne a gazdászoké. Mérsékeltebb, és világosabb fejűek találkozó helye 
volt”.345 Ezekből úgy tűnhet, a bölcsészhallgatóktól általában távol állt a Turul 
ideológiája és tevékenysége, alig vettek részt az antiszemita megmozdulásokban 
és kevésbé hangoztattak politikai állásfoglalást, ami átkerült a szakirodalomba is. 
Ez a kép azonban – ahogy látni fogjuk – jóval árnyaltabb.346 

Az 1920-as évek utolsó harmadáig az Árpád Bajtársi Egyesület maradt a deb-
receni Turul leggyengébb tagszervezete. Szakhmáry Gyula, az egyesület 
1923/24-ban megválasztott vezetője arról panaszkodott az éves beszámoló jelen-
tésében, hogy a dísztáborozásokon és az egyszer megrendezett, „hazafias tárgyú 
pályamunkák” megvitatására szervezett táboron kívül más tevékenységet a „le-
hetetlen anyagi viszonyok” miatt nem tudott folytatni az egyesület. A mélypont 
azonban – Bertók Lajos alvezér jelentése szerint – a következő tanévben érkezett 
el: az egyesület „ez évben sem tudott kellő mértékben megerősödni. A tagok 

                                                 
344  Béki Ernő: Emlékek az 1934/35-ös egyetemi és főiskolai tandíjreform-mozgalomról. In. Emlé-

kek, adatok az 1930-as évek haladó egyetemi ifjúsági mozgalmairól. Szerk. Pintér István. H.n. 
1978. 48–49. 

345 Interjú Barcza Gedeonnal. In. Tóth Pál Péter, 1987. 113. 
346  Nem fedi a valóságot Mudrák József megállapítása sem, miszerint „a többi bajtársi egyesülettől 

eltérően az Árpád nem tartott politikai demonstrációkat, nem vett részt pl. revíziós nagygyűlé-
seken. Aktuálpolitikai események sem hatottak olyan erősen, mint más (pl. jogász) bajtársi 
egyesületnél.” (Mudrák, 2012. 171.) A szélesebb merítéssel megvizsgált források (levéltári do-
kumentumok, sajtótermékek, visszaemlékezések) más képet mutatnak. A Turul Szövetséghez 
tartozó egyesületek erősen revíziós hangulatú rendezvényeiket (például az évente megrendezett 
Trianon-megemlékezéseiket) nem külön-külön, hanem kollektíven tartották, ahol a bölcsészek 
nemcsak részt vettek, hanem rendszerint fel is szólaltak a többi kari bajtársi szervezet tagjaival. 
Ugyanakkor a politikai demonstrációk kapcsán látni fogjuk, hogy a bölcsészhallgatók nemcsak 
megjelentek antiszemita tüntetésekben (például a numerus clausus módosítása idején), hanem 
az Árpád Bajtársi Egyesület vezetői olykor hangadók is voltak (így ifj. Tankó Béla, Kovács 
Máté stb.). Ez már önmagában mutatja, hogy az aktuálpolitika igenis jelentősen hatott az ő te-
vékenységükre, világképükre és gondolkodásmódjukra, amit más rendezvényeik, például a 
Debreceni Diéták is jól példáznak, ahol az akkor legaktuálisabb társadalmi és politikai kérdé-
sek, problémák kerültek napirendre (például földkérdés, zsidókérdés, revízió stb.). Számtalan 
forrás bizonyítja továbbá azt is, hogy több bölcsészhallgató (így az ultraradikális Simon József) 
aktív tagja volt szélsőjobboldali pártoknak, sőt – ahogy említettük – az Árpád Bajtársi Egyesü-
letben vezető posztot betöltő Bakó Elemér visszaemlékezésében részletesen leírja, milyen bel-
ső, politikai hovatartozáson alapuló harcokat tapasztalt a szervezetben a nyilas érzelmű és a 
mérsékeltebb tagok között. 
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csekély száma miatt az idén még kevesebb munkásságot tudott kifejteni, mint az 
elmúlt években”. A meddő belső életet jól szemlélteti, hogy az Árpád Bajtársi 
Egyesület 1924. május 30-án tartott rendes évzáró közgyűlésén Szakhmáry vezér 
legfontosabb hozzászólása az volt, hogy az elsőévesek olykor köszönésre sem mél-
tatják az egyesület vezetőit, és hogy sokan nem jelentek meg az év utolsó rendez-
vényén. Ez jelzi, hogy a bajtársi egyesületekre jellemző katonás rend és fegyelem 
ekkor még nem valósult meg a debreceni bölcsészek között. Az Árpád Bajtársi 
Egyesület ebben az időszakban célul tűzte ki a „szegény sorsú Bajtársak” segé-
lyezését, illetve a vizsgákra való készülést megkönnyítő összefoglaló könyvek, 
jegyzetek beszerzését, és „a tagok tanulmányi téren való tájékoztatását”, azonban 
a szűkös anyagi viszonyok miatt nem tudta ezeket megvalósítani.347  

A lassú fejlődés ellenére az egyesület az 1925/26-os tanévben már hivatalos 
helyiséggel rendelkezett a Református Kollégiumban elhelyezett egyetem egyik 
termében. Ekkor kezdett az egyesület komoly figyelmet fordítani a tagok testne-
velésére. A tanév második felében a bölcsész bajtársak lehetőséget kaptak arra, 
hogy a Debreceni Torna Egyesület (DTE) tornacsarnokában hetente egyszer kü-
lön testnevelésórákat tartsanak. Ez főképp azért érdekes, mert a DTE közismer-
ten zsidó érdekeltségű helyi sportszervezet volt.348 

Az Árpád Bajtársi Egyesület addigi visszafogott, már-már passzív tevékeny-
sége akkor változott meg gyökeresen, amikor az egyesület élére az 1926/27. tan-
évben ifj. Tankó Béla, a karon tanító filozófiaprofesszor fia került. Ő és az irá-
nyítása alatt álló vezérség ekkor a bajtársi szervezet katonai jellegét tolta előtér-
be: az egyesület a Honvédség közreműködésével és segítségével a tanév során 
több alkalommal gyutacslövészetet tartott, és tervbe vették az éles lövés gyakor-
lását is, melyre végül nem került sor. Az év végi jelentésük szerint a dísztáboro-
zásaikon, illetve más rendezvényeiken is egyre több egyetemi oktató (köztük a 
rektor, a bölcsészkar szinte valamennyi tanára és más fakultások professzorai) 
vett részt. A vezérség ekkor már komoly figyelmet szentelt a tagok tanulmányi 
előmenetelére is, melyet igazol, hogy külön jegyzéket vezettek a leventék és a 
daruk vizsga-érdemjegyeiről. Nem volt véletlen tehát az, hogy ebben az időszak-
ban az Árpád Bajtársi Egyesület „fegyelmezettségben élére került” a debreceni 
Turulnak349, és az sem, hogy a komolyabb tevékenységnek és szigorúbb vezér-
ségnek köszönhetően a szervezet taglétszáma több, mint kétszeresére emelkedett 
a két évvel korábbinak. Ennek tudható be, hogy az 1926/27-es vezérség szinte 

                                                 
347  Évkönyv, 1923/24. 155–156.; Uo. 1924/25. 228.; HBML, VIII. 1/b, 17. d. 1658–1924/25. etsz.  
348  Évkönyv, 1925/26. 191. – A DTE-ről és a helyi sportéletről lásd még Szegedi Péter: Zsidók a 

debreceni sportegyesületekben. Asszimilációs és disszimilációs jelenségek egy magyar város 
sportéletében. = Múlt és Jövő, 1999. 1. sz. 104–120. 

349  HBML, VIII. 1/b, 24. d. 2803–1926/27. etsz.; Évkönyv, 1926/27. 275–277. 
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valamennyi tagját újraválasztották a következő tanévre, ifj. Tankó Béla pedig az 
újabb egyéves mandátuma után 1928/29-ben az első tiszteletbeli vezér lett.350 

A debreceni Árpád Bajtársi Egyesület megerősödése sajátos módon egybe-
esett a numerus clausus módosításával. A Turul Országos Fővezérsége és kerüle-
tei érzékenyen reagáltak már arra is, hogy a Bethlen-kormány a választások után 
bejelentette, az 1920. évi XXV. tc. helyére novellát terjeszt be az országgyűlés 
elé. 1928 februárjában az új törvény elfogadásakor az ország egyetemein tünteté-
sek kezdődtek, Debrecenben a bajtársi egyesületek tagjai tiltakozásul távol ma-
radtak az előadásoktól. Ahogy arról már szóltunk, 1928 őszén újabb zsidóellenes 
atrocitások kezdődtek a Tisza István Tudományegyetemen, amelyek során olyan 
események is lejátszódtak, amik korábban nem. Milleker Rezső bölcsészkari 
prodékán az Egyetemi Tanács ülésén arról számolt be, hogy a fakultásán a „ke-
resztény” hallgatónők lelkesen buzdították a zsidókat üldöző és megverő Turul-
tagokat, ami a jobboldali radikalizmussal egyébként szimpatizáló professzort is 
megbotránkoztatta.351 Október 24-én pedig a bajtársi egyesületek legradikálisabb 
tagjai megszállták a Kollégium udvarát, és az épületet körbezárta a rendőrség. A 
valamivel több, mint 120 igazoltatott tüntető között 16 bölcsész és 9 teológus-
hallgató volt (feltételezhetően mind az Árpád Bajtársi Egyesület tagjai), és meg-
találjuk köztük a bölcsész Turul-szervezet akkori vezérét, a francia–magyar sza-
kos Kovács Mátét is.352 

Az antiszemita tüntetéshullám ideiglenes lecsillapodása után az Árpád Bajtár-
si Egyesület tagjai komolyabb érdeklődéssel fordultak a társadalmi kérdések és a 
diákságot érintő problémák felé. Az 1929/30-as tanévben Végh László bölcsész-
hallgató vezérlete alatt a tisztikar – az éves beszámoló szerint – belátta, hogy „a 
fennálló kormányhatalommal a harc eredménytelen és nem célravezető”, ezért az 
egyesület táborozásain egyre inkább előtérbe kerültek a társadalmi és politikai 
problémák (revízió, nemzetiségi kérdés, zsidókérdés, modern irodalmi problé-
mák). Ettől a tanévtől kezdve a szervezet egyik legfontosabb feladatának tekin-
tette, hogy szorosabb kapcsolatot létesítsen nemcsak a helyi, hanem az ország 
többi egyetemi bajtársi egyesületével és más debreceni ifjúsági szervezetekkel 
is.353 Ez a későbbiekben azzal bővült, hogy 1930/31-ben az egyesület már „köze-
lebbi, szorosabb nexust akart teremteni a munkásság és a közép társadalom, kö-
zelebbről az egyetemi ifjúság között”. Ennek eredménye az 1931. március 15-i 
ünnepi felvonulás volt, amikor „együtt haladt ott a nemzeti eszme zászlaja alatt 
az egyetemi ifjúság mögött a frontharcos, a vasutas, a postás, az egyetemi tanár 

                                                 
350  HBML, VIII. 1/b, 28. d. 946–1928/29. etsz.  
351  Egyetemi Tanács jegyzőkönyvei, 1928/29. tanév, IV. rendkívüli ülés (1928. október 22.), 14. 

szám 
352  HBML, VIII. 1/b, 27. d. 625–1928/29. etsz.; Uo. 28. d. 1086–1928/29. etsz.  
353  Évkönyv, 1929/30. 384–386. 
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és a munkásság. Közös idea kapcsolta össze a szétszaggatott nemzet rétegeit. A 
társadalmi osztályok között hatalmas árkok, áthidalhatatlan mélységek felé akar-
tunk hidakat, átjárókat, pilléreket építeni”. Ebben a tanévben, 1931. május 3–5. 
között adott otthont a szervezet az első országos bölcsészkongresszusnak is, 
amely Végh László kezdeményezésére ült össze.354 A legnagyobb belső változást 
pedig az jelentette, hogy ekkor váltak ki a teológusok, és alakították meg saját 
Turul szervezetüket, a Bocskai Bajtársi Egyesületet.355 
 

 
Az Árpád Bajtársi Egyesület vitatábora (1936) 

 
Ebben az időszakban Magyarországon, a hétköznapokban és az egyetem életében 
már éreztette hatását a gazdasági válság, melyre a bajtársi egyesületek – főként a 
diplomás munkanélküliség miatt – ugyanolyan érzékenyen reagáltak, mint a nu-
merus clausus módosítására. Az 1931/32-es tanévben újra felszínre került a lap-
pangó antiszemitizmus, melyet jól példáz, hogy a Vetéssy Géza, az Árpád Baj-
társi Egyesület vezére és tisztikara beadvánnyal fordult a bölcsészkar vezetősé-
géhez a zsidó hallgatók felvételének korlátozását illetően.356 Emellett a Turul 
debreceni kerületébe tartozó szervezetek egységesen léptek fel az álláshalmozás-

                                                 
354  Debreceni Újság Hajdúföld, 1931. május 5. 
355  Évkönyv, 1930/31. 418–421.  
356  A beadvány szövege sajnos nem maradt fenn, csak a bölcsészkar iratainak iktató- és mutató-

könyveiből tudunk a létezéséről. Az irat iktatási száma: 346–1931/32. bksz. 
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ok ellen, illetve a fiatal diplomások munkalehetőségéért. Ezért az egyetemi ifjú-
ság, köztük a bölcsész bajtársi szervezet vezérsége és több tagja, 1931 decembe-
rében nagygyűlést tartott, ahol egy öt pontból álló memorandumot fogadtak el, 
melyben tiltakoztak a nyugdíjak és a fizetések csökkentése ellen, valamint köve-
telték az egyetemi tandíjak és beiratkozási költségek mérséklését. Ezt az iratot 
átadták Hegymegi Kiss Pálnak, Debrecen képviselőjének, hogy terjessze azt az 
országgyűlés elé.357 

Az 1930-as évek első felében az egyesület vezetői (előbb a magyar szakos 
Fazekas Jenő, majd a matematikát és fizikát tanuló Barcza Gedeon, a későbbi 
nemzetközi sakknagymester) kulturális irányban bővítették a szervezet tevékeny-
ségét. Ekkor alakult meg az Árpád harmincfős zenekara, mely több alkalommal 
adott hangversenyt, melyek „élénk és művészi zenekultúráról tettek tanúbizony-
ságot”. Emellett az egyesület nyelvművelő társaságot hozott létre, amely „az 
anyanyelvünket fenyegető idegenségek kiküszöbölését tűzte ki feladatául”. A 
szervezet akkori belső életét jól érzékelteti Barcza Gedeon visszaemlékezése: „A 
bölcsészeknél uralkodó szellemet lehet a leginkább pozitívnak mondani. […] 
Törzsi vitadélutánokat, rendes heti összejöveteleket tartottunk, olykor a Kis Pipa 
vendéglőben, de többnyire valamelyik egyetemi tanteremben. A törzsek heti ösz-
szejövetelének megtartása kötelező volt, havonta egyszer pedig törzsközi, vagyis 
egyesületi gyűlést kellett tartani. Az előbbit törzsi, az utóbbit egyesületi tábornak 
hívták. Időnként sor került táncos rendezvényekre, de ezeket is előadás és né-
hány szavalat vezette be”.358 

Noha a vezérség igyekezett gátat szabni a szélsőségeknek, ez kevéssé sike-
rült, mivel ennek a szervezetnek is több ultraradikális tagja volt.359 1932 novem-
berében újra felszínre tört az antiszemitizmus annak ellenére, hogy a Turul kerü-
leti fővezére elrendelte a tagoknak, hogy „az esetleges tüntetésekben részt ne ve-
gyenek. Azokat meggátolni tartsák bajtársi kötelességüknek s az egyes egyesüle-
tek fegyelmezett, komoly magatartással óvják meg az egyetem rendjét és fe-
gyelmét”. A parancs ellenére ezt a hónapot végigkísérték a tüntetések, és a böl-
csészkaron is történtek zsidóellenes atrocitások. 1932. november végén elsősor-
ban a bajtársi egyesületek tagjai memorandumot juttattak el az egyetemi tanács-

                                                 
357  HBML, VIII. 1/b, 39. d. 1101–1931/32. etsz.; Debreceni Polgár, 1931. december 15. 
358  Évkönyv, 1932/33. 396–397.; Interjú Barcza Gedeonnal. In. Tóth Pál Péter, 1987. 106–108.  
359  Barcza emlékei szerint az egyesület legszélsőségesebb tagjai Simon József és Bakó Elemér 

voltak. Utóbbi azonban saját visszaemlékezéseiben Barczát jelöli meg a zsidóellenes atrocitá-
sok egyik vezéralakjaként. Simon később szoros kapcsolatot ápolt a debreceni nyilasokkal, és a 
helyi Turul legszélsőségesebb szervezetének, az állástalan diplomásokat tömörítő Méhely La-
jos Bajtársi Egyesületnek is az alapítója volt. Interjú Barcza Gedeonnal. Tóth Pál Péter, 1987. 
100.; HBML, VIII. 1/b, 60. d. 752–1937/38. etsz. ill. HBML, X. 301.409, 187–1941.; 
Kerepeszki, 2012. 72–75, 134. 
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hoz és a kormányhoz, melynek első pontja az eredeti numerus clausus visszaállí-
tása volt.360 

De a bajtársi egyesületek nemcsak ennek a törvénynek a felélesztését és szi-
gorú betartását követelték, hanem tiltakoztak a kormány felsőoktatási politikája, 
szűkebb értelemben az egyetemcsonkítási tervek ellen is. Már 1933 tavaszán a 
bajtársi egyesületek lapja, az Új Vetés361 is kiállt az egyetem integritásának vé-
delmében, októberben pedig a debreceni egyetemi ifjúsági egyesületek memo-
randumokat fogalmaztak meg az egyetemcsonkítás ellen. Az iratot az Árpád Baj-
társi Egyesület részéről Simon László alvezér, az 1945 utáni szociáldemokrata 
(!) államtitkár írta alá.362 
 

 
Pillanatkép az 1933. őszi diákzavargásokról 

 
Az 1930-as évek elején felerősödött antiszemitizmust a Barcza Gedeon által irá-
nyított vezérség sem tudta féken tartani az Árpád Bajtársi Egyesületben, sőt, bi-
zonyos mértékben magával is ragadta. A tanévet végigkísérő tüntetéshullám élé-
re ugyanis éppen a bölcsész szervezet több tagja került, akik egyébként az egye-

                                                 
360  HBML, VIII. 1/b, 42. d. 1392–1932/33. etsz., 1402–1932/33. etsz.; Uo. 45. d. 1211–1932/33. 

etsz. Debreceni Független Újság, 1932. november 24, 25, 29, 30.; Debreceni Újság Hajdúföld, 
1932. november 30. 

361  A lap történetéről lásd Kerepeszki Róbert: Az egyetemi bajtársi egyesületek sajtója a Horthy-
korszakban. = Magyar Könyvszemle, 2009. 4. sz. 456–475. 

362  HBML, VIII. 1/b, 43. d. 2731–1932/33. etsz.; Uo. 46. d. 593–1933/34. etsz.  
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sületben is vezető tisztséget töltöttek be. Az egyetemi ifjúság ugyanis, a korszak-
ban egyedülálló módon, a megmozdulások koordinálására és követeléseik (me-
lyek élén a numerus clausus visszaállítása állt) érvényesítésére csúcsszervet, egy 
30-as bizottságot állított fel. Ennek egyharmadát csak bölcsészhallgatók adták: 
megtaláljuk köztük az Árpád Bajtársi Egyesület két alvezérét, Simon Lászlót és a 
szélsőjobboldali Simon Józsefet, Novák Józsefet, az egyesület későbbi vezetőjét, 
illetve Barcza Gedeon 1933/34. évi vezért is, aki a 30-as bizottság vezetője lett. 
A bizottság több röplapot bocsátott ki, melyben megfogalmazták a kormánnyal, 
az egyetemmel és a magyar társadalommal szemben támasztott elvárásaikat. 
Ezek között több lehetetlen igény található: például az egyetemi ifjúság képvisel-
tetése a felsőházban, a tandíj 50%-os csökkentése, de a leghihetetlenebb követe-
lés az volt, hogy az orvosi karon a zsidó hallgatók keresztény hullát ne boncol-
hassanak.363  

A bizottság kezéből azonban nagyon hamar kicsúszott az események irányítá-
sa, és hallgatók között sem volt teljes egység a megmozdulások támogatásában. 
Ráadásul a 30 fős testület vezetőjének, Barcza Gedeonnak a szerepe is ellent-
mondásos. A vele készült jóval későbbi interjú és más források is arról tanús-
kodnak, hogy igyekezett mérsékelni a megmozdulások radikalizmusát, sőt egé-
szen egyedülálló módon 1933. december végén interjút adott a Turul helyi „főel-
lenségének” számító liberális lapnak, a Debreceni Független Újságnak is, mely-
ben a Turul nézeteit próbálta magyarázni, és még a tüntetések idején is a zsidó 
barátaival sakkozott. Azonban más források szerint ő maga irányította a zsidóel-
lenes atrocitásokat. Az ekkor éppen elsőéves bölcsész, Bakó Elemér a követke-
zőképpen emlékezett vissza Barcza szerepére és az antiszemita akciók légkörére: 
„az egyik késő őszi estén néhány nem kollégiumbeli felsőéves bejött a főiskolai 
internátusba, és harsány hangon bejelentette, hogy megyünk »ablakokat beverni 
a Hatvan utcába«, ami köztudomásúan az ottani zsidó kereskedők kirakatainak a 
beverését jelezte. Mire a vacsoránkat befejeztük és indultunk volna vissza az ét-
teremből az internátusbeli szobáinkba, már egész nagy csoport »kintlakó« várt 
bennünket, élükön Barcza Gedeonnal, az akkori »Árpád« vezérrel. Még a szobá-
inkba is bejöttek, és valósággal kihajtottak bennünket a sötét éjszakába. Elöl 
mindenütt Barcza Gida hórihorgas alakja, amelyet még csak megnövelt a fejébe 
nyomott magas fekete báránybőr kucsma, amelyet erre a kivételes alkalomra a 
fejébe tett. Mi, elsőévesek csak mentünk egy darabig a csoporttal, amely lehetett 
                                                 
363  HBML, IV. B. 901/a, 10. d. 264–1933. eln.; Uo. 265–1933. eln.; Uo. 266–1933. eln.; Uo. 273–

1933. eln.; HBML, VIII. 1/b, 47. d. 744–1933/34. etsz. – Az akkori tüntetésekre Barcza a kö-
vetkezőképpen emlékezett vissza: „Ma már mulatságosan hat, hogy az egyetemi tüntetések ide-
jén a vidámabb kedvű hallgatók kiszaladtak a sorból, s heccelték, bosszantották a rendőröket, 
majd amikor azok utánuk eredtek, egyszerűen beugrottak az egyetem nyitott kapuja mögé. A 
rendőrök a kapu előtt, a diákok a kapu mögött, közöttük egy méternyi köz sem volt, de egy 
rendőr sem merte megkockáztatni, hogy benyúljon a belülről nyelvelőkért.” Interjú Barcza Ge-
deonnal. Tóth Pál Péter, 1987. 104. 
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vagy harminc–negyven főnyi, amikor mi, tanárképzősök egyszerre csak össze-
néztünk és behúzódtunk a Püspöki Palota nevű bérház bejárataihoz. A többiek 
észre sem vették, hogy eltűntünk. Onnan aztán hamarosan visszaszivárogtunk a 
Kollégiumba.”364  

1933. november utolsó napjaiban tulajdonképpen az egyetemi félév véget is 
ért, sőt, a 30-as bizottság elhatározta, hogy a következő szemeszterre bojkottot 
hirdet, azaz a testületet követő hallgatók addig nem iratkoznak be az egyetemre, 
amíg a követeléseiket nem teljesítik. A tüntetések ugyanakkor egy rövid időre 
megszűntek, noha az egyetemi igazolások és eltanácsolások a 30-as bizottság 
koordinálásával folytatódtak. Emellett új jelenség volt, hogy a bajtársi egyesüle-
tek tagjai megjelentek a zsidó boltok előtt, és megpróbálták lebeszélni a vásárló-
kat, hogy bemenjenek az üzletekbe.365 

 

 
Egy korabeli debreceni napilap tudósítása az egyetemi tüntetésekről  

és a 30-as bizottságról 

                                                 
364  Bakó Elemér, 2005. 148–149. 
365  Az egység hiányát mutatja, hogy a hittudományi kar hallgatói és a Bocskai Bajtársi Egyesület 

tagjai nem csatlakoztak a bojkotthoz. Néhány nappal később a kar folyosóján, Simon József 
bölcsész, az Árpád Bajtársi Egyesület alvezére így támadt a Bocskai vezérére: „áruló banda a 
theológus társaság, ki lesztek rúgva a Turulból”. HBML, VIII. 1/b, 48. d. 1734–1933/34. etsz.; 
Évkönyv, 1933/34. 101–105.; Debreceni Független Újság, 1933. december 2. 
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A 30-as bizottság hamarosan ketté is szakadt, a szélsőségesek, így Simon József, 
olykor még a rendőrökkel is összetűzésbe keveredtek, a testületből kilépők 
(Barcza és társai) pedig a társadalmi problémák megoldása felé igyekezték fordí-
tani az ifjúság figyelmét. A szakadást lényegében éppen Barcza említett 1933. 
december végi, Debreceni Független Újságnak adott interjúja jelentette. Végül a 
követelésekből semmi sem valósult meg, és a bizottság tagjai ellen fegyelmi eljá-
rás indult 1934 tavaszán, többeket (így Barcza Gedeont is) hosszabb-rövidebb 
időre ki is zártak az egyetemről.366  

Az 1930-as évek második felében a Turul debreceni kerületében elsők között 
az Árpád Bajtársi Egyesület reagált a korszak kihívásaira és problémáira, és be-
látták, ehhez kell igazítani a bajtársi feladatokat és gondolkodásmódot. Ezt bizo-
nyítják Simon László 1934/35. évi vezér szavai is: véleménye szerint „tudomásul 
kellett venni a vezetőségnek a tényeket, a magyar existenciális […] érdekek és a 
kor parancsait és ezeket hozzámérni a Turul eszmei hagyományához: a keresz-
tyén nemzeti gondolathoz”.367 Éppen ezért az Árpád Bajtársi Egyesület új tarta-
lommal kívánta megtölteni a saját és az egyetemi ifjúság életét. Ezt szolgálta az 
egyesület kezdeményezésére a katolikus hallgatók Szent László Körével és a 
protestánsok Soli Deo Gloria Szövetségével megrendezett első Debreceni Diéta 
is 1935 márciusában. A rendezvényen megjelentek a különböző felsőoktatási in-
tézmények küldöttei, az erdélyi ifjúság képviselői és a város érdeklődő közönsé-
ge, a diéta előadói között pedig népi írók és liberális értelmiségiek is részt vettek 
(Kovács Imre, Juhász Géza, Németh László). Ekkor fejtette ki a debreceni Turul 
mérsékeltebb tagjaival egyébként jó viszonyban lévő Németh László az egyik 
legmarkánsabb és a későbbiekben is nagy hatással bíró gondolatát a kapitalizmus 
és a szocializmus közötti „harmadik út” elméletéről, aminek alapjait korábban 
már megjelentette a helyi bajtársi egyesületek lapjában, az Új Vetésben „Debre-
ceni Káté” címmel.368 A diéta a parlamenti választások előtti feszült légkörében 
élénk érdeklődést és visszhangot váltott ki, mivel a program aktuális bel- és kül-
politikai problémákat feszegetett (pl. kapitalizmus, marxizmus, a zsidókérdés, 
agrárpolitikai feladatok, földkérdés, a Duna-völgy problémája, nemzetiségek 
magyar tükrökben, revízió, az ifjúság problémái).369 

Ugyanezek a kérdések szerepeltek az 1936 márciusában megrendezett máso-
dik Debreceni Diétán is, ahol már nagyobb szerepet kaptak a népi írók (Ortutay 
Gyula, Németh László, Veres Péter). A rendezvény a korábbinál is több érdeklő-

                                                 
366  HBML, VIII. 1/b, 47. d. 744–1933/34. etsz.; Uo. 49. d. 2137–1933/34. etsz.; Debreceni Füg-

getlen Újság, 1933. december 24, 31., 1934. január 11, 12. 
367  Évkönyv, 1934/35. 398. 
368  Németh László: Debreceni Káté. = Új Vetés, 1933. november 7. 1–3. 
369  Évkönyv, 1934/35. 386–388.; Bakó Elemér: A Debreceni Diéta eredményei. = Új Vetés, 1935. 

április, 3–6. 
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dőt és előadót vonzott, és még élesebben vetette fel a szociális kérdéseket, amit 
mutat az, hogy a programpontok többsége tulajdonképpen a társadalmi reform 
körül forgott. A legviharosabb téma a földkérdés volt, melynek vitájában felszó-
lalt a kommunista Zöld Sándor egyetemi hallgató is, aki baloldali reformokat tar-
talmazó határozati javaslat elfogadását szorgalmazta. Követelte „az általános, 
egyenlő, titkos választójog bevezetését, a gyülekezési és szervezkedési jog korlá-
tozásainak megszüntetését, a sajtószabadságot, az ipari munkásság szervezetei-
nek épségben tartását”, továbbá azt, „mondja ki a diéta, hogy a magyar mező-
gazdasági dolgozóknak emberi életet biztosítani csak úgy lehetséges, ha a ma-
gyar föld annak a rétegnek jut, amely e földet ma is megdolgozza”. Azonban az 
elnöklő Rugonfalvi Kiss István történészprofesszor, az Árpád Bajtársi Egyesület 
patronusa javaslatára nem foglalkoztak érdemben az indítvánnyal. A diéta törté-
netéhez tartozik, hogy a zsidókérdés kapcsán szónokolt a későbbi nyilas minisz-
ter, Rajniss Ferenc is, aki előadását durva nemzetiszocialista propagandának 
használta fel.370 

A harmadik – és egyben utolsó – Debreceni Diétára meglehetősen sokat kel-
lett várni, és csak 1940-ben került rá sor ugyanúgy az Árpád Bajtársi Egyesület 
rendezésében. Noha ez a rendezvény már kevesebb érdeklődőt vonzott és kisebb 
jelentőséggel bírt, mint a korábbiak, mégis megjelent Németh László, Móricz 
Zsigmond és Kodolányi János is, akik a nép- és nemzettudat, a nevelés, a revízió, 
illetve az ifjúsági mozgalmak témáiban adtak elő.371 A harmadik diéta eseménye-
iből Berényi István vitézi székkapitány rendes havi nemzetvédelmi helyzetjelen-
tésében Rugonfalvi Kiss István megállapítását tartotta fontosnak megemlíteni, 
melyben a történészprofesszor a hazai németségre utalt: „Amikor belső életünket 
egy zsidófertőzéstől kell megszabadítani, akkor nem indíthatunk harcot a köz-
tünk élő idegenek ellen. Aki nekünk dolgozni és áldozni kész, aki a magyar haza 
fiának tekinti magát, azt nekünk testvérünknek kell tekinteni.”372  

Az Árpád Bajtársi Egyesület által szervezett Debreceni Diéták jelentősége 
abban állt, hogy valóban minden politikai oldal és nézet megjelent rajtuk, ezáltal 
az egyetemi ifjúsági szellemi útkeresésének fontos fórumává váltak. Ugyanakkor 
a diéták rendező elve az volt, hogy az előadásoknak „magyarság egyetemes 
                                                 
370  A debreceni diákegyesületek elé terjesztett kommunista határozati javaslat a föld felosztásáról 

és a demokratikus szabadságjogokról, 1936. március. Közli: A magyar Népfront története. Do-
kumentumok 1935–1976. I. kötet. Főszerk. Szabó Bálint. Bp., 1977. 59.; Évkönyv, 1935/36. 
479–480. 

371  HBML, VIII. 1/b, 71. d. 2459–1939/40. etsz.; Udvardy Miklós: Debreceni Diéta. = Új Vetés, 
1940. február, 2–4.; Magyar Út, 1940. április 18. 

372  HBML, IV. B. 901/a, 17. d. 190–1940. eln. – Meg kell még említenünk, hogy bár az 1940-es 
rendezvény volt hivatalosan az utolsó a Debreceni Diéták sorában, a kerület 1942 decemberé-
ben Turul Diétát szervezett, melynek a témája csak a felekezeti kérdés és a keresztény feleke-
zetek közötti béke lett, mely kényes kérdésnek számított a református Debrecenben. HBML, 
IV. B. 901/a, 19. d. 14/1943. eln. 
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szempontjait és érdekeit” kellett tükrözniük, és a céljuk a „nézetek küzdelméből 
és harcából kiemelkedő problématisztázás és szintéziskeresés” volt. Ahogy a 
Magyar Szemle cikkírója megfogalmazta, a diéták legnagyobb előnye abban állt, 
hogy „nagy vonásokban beigazolódott az ugyanazon nemzedékhez tartozók él-
mény- és problémaegysége, vagyis az a képesség, hogy néha ellentétes jelszavak 
alatt is azonos eredményekhez képesek jutni, mert ha módszerekben vagy ké-
szültség tekintetében van is eltérés az egyes csoportok között, a magyar élet fájó 
pontjai tekintetében szinte teljes az egyetértés”. Ezért „nem lehetett tehát jobb- és 
baloldalról vagy közép-»pártról« beszélni az ifjúság tömegeit illetően a Diétával 
kapcsolatban, csak jobboldalról, azonban eme jobboldalon belül a műveltség, 
képesség, világnézeti tisztázottság, pártpolitikai beszervezettség szempontjai már 
jelentős szerephez jutottak”. Ugyanakkor ezek a rendezvények bizonyították, 
hogy a húszévesek generációja „nagy szellemi és erkölcsi fejlődésen esett át, lá-
tóköre tágult, nézőpontjai tisztázódtak, szellemi felkészültsége javult, vitatkozási 
készsége és modora kifinomult, tömegérdeklődése kiszélesedett”.373 

A diéták mellett az egyetem életében fontos szerepet játszottak az Árpád Baj-
társi Egyesület által szervezett egyéb kulturális rendezvények is. 1936 áprilisá-
ban az egyesület kerületi fakultásközi konferenciát is szervezett, melynek témái a 
teológus-, bölcsész- és tanítóképzés érintkezési pontjai, a lelkipásztor és a tanár 
hivatásának közös irányvonalai voltak. Az egyesület „A magyar diák külföldön” 
címmel kultúrdiplomáciai tanfolyamot is rendezett.374 Az ilyen rendezvények je-
lentőségét mutatja, hogy már nemcsak a bölcsészek, hanem a jogászok, orvosok 
és teológusok egyesületeiben is élénk viták folytak elsősorban a zsidókérdés, a 
földreform és a fasizmus kérdésében. Részben ezeknek az eseményeknek volt 
köszönhető, hogy a bajtársi egyesületek egyre inkább eltávolodtak a németbarát 
politikától, és Hitler pángermán ideológiájában a magyarságra nézve ugyanolyan 
veszélyeket láttak, mint a zsidóságban. A rendezvényeken gyakran megjelentek 
és előadást tartottak a bölcsészkar professzorai is. Az egyiken például Rugon-
falvi Kiss István, aki az ott kifejtett jobboldali radikális nézetei miatt a sajtó ke-
reszttüzébe került, az egyesület azonban kiállt a professzor mellett.375 

Ebben az időszakban az Árpád Bajtársi Egyesület szervezeti felépítése is át-
alakuláson ment keresztül, ugyanis a törzsek mellett a hatékonyabb társadalmi 
munka érdekében különböző szakcsoportok alakultak. A törzsek és a csoportok 
közötti különbség az volt, hogy „míg a törzsek a hagyományos törzs-szellem 
ápolását és a rokon-szakosok összetartását tűzték célul, addig a csoportok már 
meghatározott feladatok megoldására vállalkoztak tekintet nélkül a szakokra”. 
Ennek szellemében hat csoport működött az Árpád Bajtársi Egyesület keretében, 

                                                 
373  – cz. –: A második debreceni Diéta. = Magyar Szemle, 1936. 2. (106.) sz. 179–181. 
374  HBML, VIII. 1/b, 51. d. 865–1934/35. etsz.; Évkönyv, 1935/36. 479–480.  
375  HBML, VIII. 1/b, 61. d. 1539–1937/38. etsz. 
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amelyek tevékenységén jelentősen tükröződött az ekkor kibontakozó falukutató 
mozgalom hatása.376 A szociográfiai csoport arra vállalkozott, hogy elkészíti a 
debreceni Téglavető társadalomrajzát. A bajtársak „kérdőívekkel felszerelten 
rendszeres gyűjtő munkát végeztek”, melynek során képet alkothattak „a Tégla-
vető lakóinak anyagi és szellemi életéről”. A népművelési csoport Konyár köz-
ségben működött, és tartott előadásokat, melyek célja „a parasztság nemzeti ön-
tudatának elmélyítése, politikai és gazdaságtörténeti ismereteinek bővítése, to-
vábbá modernebb gazdálkodási ismeretekkel való ellátása volt”.377 A népnyelv-
kutató csoportot Csűry Bálint professzor vezette, melynek feladata az anyanyelv 
ápolása és az idegenségek kiküszöbölése volt. A természetrajzi csoport főleg bo-
tanikai kirándulásokat szervezett. A diákjóléti csoport intézte a tagoknak jutta-
tandó segélyeket, kedvezményeket, a jegyzetkiadó csoport pedig legépeltette a 
professzorok egyetemi előadásait, ezzel segítve a vizsgákra való készülést.378 
Azonban az egyesület hamarosan két pártra szakadt, ami gátolta a hatékony mű-
ködést, és a vezetést a szélsőjobboldali tagok ragadták magukhoz, akik az 1930-
as évek végén ismét bekapcsolódtak az egyetemi antiszemita tüntetésekbe.379 

Az 1938-as első bécsi döntés azonban még egyszer újra jelentős ifjúsági fel-
adatok felé fordította az egyesület figyelmét, melyet éves jelentésük jól tükröz: 
„Kulturális programjának középpontjában az állott, hogy az egyetemünkre került 
felvidéki hallgatóknak megadjon minden lehetőséget arra, hogy az anyaország if-
júságának életét megismerhessék. […] A Felvidék visszatértével kapcsolatban 
szerzett tapasztalatok alapján megkezdtük az erdélyi kérdés tárgyalását is, meg-
vitattuk Erdély visszatérésével kapcsolatos ifjúsági teendőket”.380 

Érdemes még röviden kitérni az egyesület tagságára is, noha erről csak szór-
ványos adatokkal rendelkezünk (lásd a 8. ábrát). Az első pontos létszámadat 
1924/25-ből származik, amikor az egyesület jelentése szerint a teljes taglétszám 
72 fő, ebből 14-en a hittudományi kar hallgatói voltak, 34-en bölcsészek, két ta-
nárelnök (magister), nyolc patronus, a maradék 14 fő dominus, azaz korábban 
végzett diplomás volt. Ezek szerint ekkor a tagok kétharmada egyetemi hallgató, 

                                                 
376  Lásd részletesebben Bartha Ákos: Egyetemi falukutatás a két világháború között Debrecenben. 

= Gerundium, 2010. 1. sz. 43–57. 
377  Az Árpád Bajtársi Egyesület népművelési és a szociológiai csoportjának tevékenységéről lásd 

Orosz István: A debreceni és a sárospataki falukutatás. = Zempléni Múzsa, 2004. 2. sz. 14–21. 
378  Évkönyv, 1936/37. 440–442. 
379  HBML, VIII. 1/b, 57. d. 1977–1936/37. etsz.; Uo. 2184–1936/37. etsz.; Uo. 2213–1936-37. 

etsz.; Uo. 2457–1936/37. etsz. 
380  Évkönyv, 1938/39. 430–431. – Azonban a feladatok megvalósítását gátolta a kultuszminiszté-

rium rendelete, amely megtiltotta a bajtársi egyesületeknek, hogy a felvidékieket beszervezzék, 
akik egyébként is idegenkedve szemlélték az itthoni egyetemi és ifjúsági viszonyokat. HBML, 
VIII. 1/b, 64. d. 855–1938/39. etsz. 
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és a bölcsészek 36,6%-át, a hittudományi kar tanulóinak pedig 15,4%-át tudta so-
raiban az egyesület.381 

 

 
8. ábra. Az Árpád Bajtársi Egyesület taglétszámának alakulása 

 
Ahogy a korábbiakban utaltunk rá ifj. Tankó Béla irányítása alatt az egyesület 
teljes taglétszáma több mint kétszeresére (151 főre) emelkedett. A részletes ada-
tok ismeretében (99 bölcsész-, 26 teológushallgató, 16 dominus, 9 patronus és a 
magister) megállapítható, hogy 1926/27-es tanévben bölcsészkar hallgatóinak 
már közel kétharmada (!), 65,1%-a volt tagja az Árpád Bajtársi Egyesületnek.382 

A következő évek taglétszámairól kevés adat maradt fenn. A jelentések sze-
rint 1927/28-ban az egyesület teljes taglétszáma 162 fő, a következő évben már 
217 fő volt. Ezt az előző évekhez képest kiugróan nagy létszámnövekedést egy-
részt a bölcsész- és a hittudományi kar hallgatói létszámának emelkedése magya-
rázza, másrészt pedig az, hogy ekkorra esett a numerus clausus módosítása, illet-

                                                 
381  A jelentés még egy adatot tartalmaz, melyből következtetni lehet az előző évi tagságra is. A 

beszámolóhoz ugyanis a vezérség csatolta az 1924. októberi évnyitó nagygyűlés jegyzőkönyv-
ét, melyen az új tagokat beiktatták, így a nevüket is felsorolták a dokumentumban. Ekkor 17 új 
daru került az egyesületbe, ebből következően 1923/24-ben 55 fő körül lehetett a teljes taglét-
szám. A bölcsészkar hallgatóinak névsora segítségével megállapítható, hogy az új tagok közül 
kilencen bölcsészek, nyolcan teológusok voltak. HBML, VIII. 1/b, 17. d. 1658–1924/25. etsz.; 
Uo. 25. d. 823–1927/28. etsz.; HBML, VIII. 8/b, 7. d. 217–1924/25. bksz. 

382  Évkönyv, 1926/27. 274. 
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ve az új törvény életbe lépése, így az ezt elutasító egyetemisták a bajtársi egyesü-
letek keretében találták meg a tiltakozás szerintük megfelelő lehetőségeit.383 

A numerus clausus elleni tiltakozás, a bajtársi egyesületek egyre hangsúlyo-
sabb szociális jellege a következő években is nagy húzóerőt jelenthetett, mivel a 
bölcsész-szervezet az 1929/30-as tanévben 82 új darut vett fel. Ezzel már 199 
egyetemi hallgató volt tag, a teljes létszám pedig 248-ra emelkedett. Arra vonat-
kozóan nincsenek pontos részadatok, hogy a bölcsész- és a hittudományi kar 
hallgatói közül mennyien voltak jelen az egyesületben, de a két fakultás hallgató-
ságának (összesen 430 fő) közel fele (46,3%) volt tagja a szervezetnek, a korábbi 
adatokból kiindulva a bölcsészek a kari hallgatói létszám kb. 60–65%-ában, a te-
ológusok kb. 20–25%-ában.384 

1932/33-ban érte el a legmagasabb ismert taglétszámot az Árpád Bajtársi 
Egyesület (253 fő), éppen akkor, amikor a teológusok kiválásával tisztán böl-
csész szervezetté vált. A tagságban 173-an voltak egyetemi hallgatók, és közülük 
mindössze 49-en daruk, ami jelzi, hogy ekkor már csökkent az érdeklődés az 
egyesület felé, noha az első- és másodévfolyamra, ahonnan a daruk döntő több-
sége kikerült, 169-en, az egész karra 319-en iratkoztak be. A visszaesést elsősor-
ban a gazdasági válság indokolhatja, mivel például a tandíjak miatt bizonyára 
többen nem vállalták a rendszeres egyesületi tagdíj fizetését. Ennek ellenére ek-
kor a bölcsészkar hallgatóinak több mint fele (54,2%) tag volt.385  

Az 1930-as évek végére láthatóan jelentősen visszaesett a szervezet taglét-
száma (1938/39-ben már csak 106 fő), és ugyanez tapasztalható a többi debrece-
ni bajtársi egyesület esetében is.386 A visszaesés okai elsősorban a hallgatóság 
létszámának és társadalmi összetételének változásában keresendők. Az 1937/38-
as tanévben iratkozott be a legkevesebb elsőéves a bölcsészkarra (43), ekkor – 
ahogy a korábbiakban már láttuk – nagymértékben csökkent az egyetem és a fa-
kultás hallgatói létszáma. Emellett a felsőoktatás-politika akkori irányelvei miatt 
változott a hallgatóság társadalmi összetétele is: csökkent az értelmiségi rétegből 
származók, illetve az állami és közigazgatási tisztviselők gyermekeinek száma, 
és nőtt a mezőgazdasági, ipari munkások, illetve a kisbirtokosok gyermekeinek 
aránya. A debreceni bölcsészkar esetében a legszembetűnőbb az értelmiségiek 
kevesebb száma, mely a tisztviselőkkel együtt a bajtársi egyesületek legfőbb bá-
zisa volt. Ugyanakkor a taglétszámok visszaesését magyarázza az is, hogy külö-
nösen az 1930-as évek második felében a debreceni bajtársi egyesületek felelőt-

                                                 
383  Évkönyv, 1927/28. 224.; Évkönyv, 1928/29. 183–185.  
384  Évkönyv, 1929/30. 381, 386.  
385  Évkönyv, 1932/33. 396–397.  
386  HBML, X. 301.409, 37–1939.; Évkönyv, 1938/39. 428–429. 
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len, költekező gazdálkodást folytattak, jelentős tartozásokat halmoztak fel, és a 
tagok sem fizették rendesen a tagdíjakat.387  

Az Árpád Bajtársi Egyesület tagságára vonatkozó utolsó adat az 1941/42-es 
tanév első félévéről származik, amikor a 91 tagból 75-en voltak bölcsészhallga-
tók. A kar hallgatói létszáma ekkor 228 fő volt, melynek tehát mintegy harmadát 
tudta soraiban a bajtársi egyesület. Hasonló nagyarányú visszaesést mutat a többi 
debreceni Turul-szervezet taglétszáma is: a Werbőczynek csak a jogászok 17%-
a, a Bocskainak a teológusok 35,4%-a volt tagja, egyedül csak a Csaba Bajtársi 
Egyesület tudta megőrizni valamelyest a monopolhelyzetét, mivel ekkor is még 
az orvostanhallgatók 58%-át tagjának tudhatta 1941 októberében.388 

Az Árpád Bajtársi Egyesület tagságának pontos társadalmi összetételére – tel-
jes tagnévsorok híján – csak a bölcsészkar hallgatóinak társadalmi megoszlásá-
ból következtethetünk, miszerint a legnagyobb arányban (kb. 60–65%-ban) az 
értelmiségi szülők gyermekei lehettek tagjai a szervezetnek. Hasonlóan nagy a 
bizonytalanság a tagság vallási összetételére és származására vonatkozóan, noha 
a kari adatok alapján a reformátusok lehettek döntő többségben. Éppen ezért a 
helyi bajtársi egyesületek élére általában református vezér került, és ez néha 
alapja volt a debreceni kerület és a budapesti Turul Fővezérség közötti szemben-
állásnak, mivel az országos központot többnyire katolikusok irányították.389 

Az Árpád Bajtársi Egyesület történetének kezdeti időszakában érdekes mó-
don sok lányt találunk a szervezetben. Ahogy erről már szó volt, az első vezér-
ségbe, a fegyelmi ügyekben illetékes nádori tisztségbe is nőt választottak. Az 
1924 októberében pedig a teljes, 22 fős vezérségben már kilenc lányt találunk. 
Emellett a jelentőségüket jelzi az is, hogy megalakult az egyesület női csoportja, 
a „Lórántffy Zsuzsánna” Leánytörzs.390  

Azonban az 1920-as évek második felében folyamatosan csökkent a nők lét-
száma, amit alátámaszt az is, hogy az 1926/27-es tanévre meg is szűnt a leány-
törzs. Ennek oka főként az volt, hogy az ekkor megválasztott ifj. Tankó Béla ve-
zér és tisztikara a bajtársi egyesület katonai jellegére helyezte a fő hangsúlyt, 
melyben érthetően kevesebb helyet kaptak a lányok. A női szerepvállalás háttér-
be szorulása a következő években is megmaradt, amit alátámaszt az is, hogy az 
1928/29-ben és az 1930/31-ben megválasztott teljes vezérségben egyetlen nőt 
sem találunk. De a lányok ebben az időszakban sem fordultak el az egyesülettől, 

                                                 
387  Az 1935/36-os tanévben például az Árpád Bajtársi Egyesülettel szemben 160 tag összesen 

több, mint 740 pengő tartozást halmozott fel. HBML, VIII. 1/b, 53. d. 1271–1935/36. etsz. 
388  HBML, VIII. 1/b, 77. d. 493, 504, 505, 506–1941/42. etsz. 
389  HBML, X. 301.409, 37–1939., 240–1939., 229–1940.  
390  HBML, VIII. 8/b, 5. d. 75–1922/23. bksz.; HBML, VIII. 1/b, 17. d. 1658–1924/25. etsz. 
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amit bizonyít, hogy a nyelv- és irodalom-szakosokat tömörítő, egyébként legje-
lentősebb csoport, a „Csokonai” Törzs 62 tagja közül 26 lány volt.391  

 

 
Pillanatkép az Árpád Bajtársi Egyesület báljáról (1936) 

 
Az Árpád Bajtársi Egyesület női csoportja – „Szilágyi Erzsébet” Leánytörzs né-
ven – csak az 1934/35-ös tanévben alakult újjá, Simon László vezérsége idején, 
aki a korábbi katonai jelleg helyett az egyesület társadalmi tevékenységét helyez-
te előtérbe. A törzs az 1937/38-as tanévben külön programokat, vitatáborokat 
rendezett, az egyiken „Nőnevelés középfokon, nők az egyetemen”, a másikon „A 
zsidóság előretörése a magyar életben” címmel hangzott el előadás. Emellett 
több alkalommal karitatív gyűjtést rendezett az egyik debreceni külváros, a Tég-
lavető szegényeiért. Nem mellékes, hogy ebben a tanévben a kerületi vezérség-
ben is helyet kapott (kerületi alvezérként) a bölcsész szervezet egyik lánytagja. 
Az Árpád Bajtársi Egyesület vezetőségébe már az 1937. októberi tisztújításkor 
visszakerültek a nők, és ettől az évtől kezdve szinte minden vezérségben helyet 
kaptak, az 1941-ben és az 1942-ben megválasztott tisztikarban pedig már az 
egyik alvezér mindig nő volt.392 Ennek ellenére a lánytagok tevékenységével és 
hozzáállásával olykor nem volt megelégedve az egyesület vezetősége. 1941 már-

                                                 
391  HBML, VIII. 1/b, 28. d. 2803–1926/27. etsz.; Uo. 946–1928/29. etsz.; Uo. 988–1928/29. etsz.; 

Évkönyv, 1930/31. 420.  
392  Évkönyv, 1934/35. 400.; Évkönyv, 1937/38. 440–442.; HBML, VIII. 1/b, 60. d. 752–1937/38. 

etsz.; HBML, X. 301.409, 37–1939., 240–1939., 401–1940., 187–1941. és 117–1942.  
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ciusában például a következőket írta panaszul a vezér az egyetem rektorának: „a 
látszat az, hogy hiába van annyi bajtársnő, ezek egyike se szereti a tisztaságot, 
rendet, hisz oly piszkos, poros minden” [t.i. az egyesületi helyiségben].393 

Megfigyelhető, hogy az Árpád Bajtársi Egyesület történetének kezdeti szaka-
szán, amikor a tagság alacsony volt, nagy szerepet játszottak a nők a szervezet 
életében és vezérségében. Ez a szerep erősen visszaesett az 1920–30-as évek for-
dulójára, amikor pedig a taglétszám dinamikusan növekedett. Az 1930-as évek 
közepén, amikor a taglétszám már leszálló ágban volt, visszakerültek a nők a ve-
zérségbe, és újra több lánytag lépett be az egyesületbe. Az, hogy a nők az 1930-
as évek második végén ismét vezető tisztségeket kaptak, bizonyítja, hogy lány-
hallgatók gondolkodásmódját ugyanannyira befolyásolta és meghatározta a kor-
szak egyre erősödő szélsőjobboldali ideológiája, mint a férfiakét. 

Érdekes kérdés, hogyan látta az egyesületet a nem Turul-tag bölcsészhallgató. 
Erre kiváló példa E. Kiss Sándor visszaemlékezése, aki az 1930-as évek második 
felében volt az egyetem hallgatója, és baloldaliként így írta le az egyesületet: 
„Viccet csináltunk abból, hogy mindig táboroznak. Ha ittak, akkor az bibendi-
táborozás volt, ha tanácskoztak, akkor az tanácskozási táborozás, ha báloztak, 
akkor az vigalmi táborozás volt”. A kívülállók tehát komolytalannak tartották az 
ilyen szervezeteket, így az Árpád Bajtársi Egyesületet is, holott ennek hatása is 
erős volt az egyetemi ifjúságra, és a politikai-társadalmi tevékenységét tekintve 
rendkívül aktív volt.394 

A bölcsész bajtársi szervezet jelentősége és hivatása – egyik korabeli vezér 
szavaival – abban állt, hogy a tagokat a fennálló rendszerhez lojálissá tegye, 
ugyanakkor elvárás volt velük szemben, hogy a kar „legkiválóbb hallgatói le-
gyenek, és mint Turul szellemben nevelt tanárok tanítsanak az iskolákban”. Te-
hát a végzett egyesületi tagok az ország különböző középiskoláiban elvethették a 
jobboldali radikális eszmék csíráit, és ezzel tulajdonképpen már a fiatal generá-
cióban megteremthették a Turul utánpótlását. Ugyanakkor az Árpád Bajtársi 
Egyesület tehetségesebb vagy befolyásosabb tagjai az egyetemi oktatói munkába 
is bekapcsolódtak díjas vagy díjtalan gyakornokként, lektorként vagy tanárse-
gédként. Kornya Sándor, a szervezet első tisztikarának tagja a Kísérleti Lélektani 
Intézetben, Novák József és Simon László a Történelmi Intézetben, Fazekas Je-
nő, az egyesület 1932/33-ban megválasztott vezére és Bakó Elemér a magyar 
nyelvészeti tanszéken kapott díjtalan gyakornoki állást. Kovács Máté, aki az 
1928. októberi diáktüntetések idején volt az Árpád Bajtársi Egyesület vezére, az 
1930-as évek közepén francia lektorként és tanársegédként dolgozott a karon, az 
1940-es évek végén pedig az Egyetemi Könyvtár igazgatója lett. Bakó és Simon 
is kapott díjtalan tanársegédi posztot az 1930-as évek folyamán. Darkó Jenő 

                                                 
393  HBML, VIII.1/b, 77. d. 2052–1940/41. etsz. 
394  Interjú E. Kiss Sándorral. In. Tóth Pál Péter, 1987. 122. 
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klasszika-filológus professzor lánya, Darkó Irén, a bölcsészkar utolsó kormány-
zógyűrűs doktoravatásra felterjesztett hallgatója, aki az Árpád Bajtársi Egyesület 
kulturális alvezére volt az 1941/42-es tanévben, a Népművelési Kutató Intézet-
ben lett díjtalan gyakornok. Éppen ezért nem volt véletlen, hogy 1945 után a 
debreceni Nemzeti Bizottság szorgalmazta, hogy az egyetemi alkalmazottak iga-
zoló eljárásai során vizsgálják azt is, ki volt tagja a bajtársi egyesületeknek. 

 
 

4.4.  Az ifjúság egyesületi tevékenysége  
 a második világháború után 

 

A második világháborút követően gyökeresen megváltozott az egyesületi élet. 
1944 végén a hadi viszonyok következtében valamennyi hallgatói szervezet be-
szüntette működését, és a front elvonulása után is csak egy, a Debreceni Egyete-
mi Kör alakult újjá 1945 januárjában. A bölcsészkar története szempontjából 
azért fontos ez a szervezet, mert vezetőségében és ezáltal arculatának, illetve te-
vékenységének alakításában döntő szerepet játszottak a fakultás (elsősorban 
kommunista érzelmű) hallgatói. 

A Kör újjáalakulásának közvetlen előzményei kapcsán fontos kiemelnünk a 
Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség debreceni csoportjának 1944. decem-
ber eleji megalakulását. A korabeli sajtótudósítás szerint a MADISZ „a munkás- 
és parasztifjúság széles rétegeire épül, s e kettőhöz szorosan csatlakozik az ér-
telmiségi ifjúság, mely haladó szelleméről fényes bizonyságot tett akkor, amidőn 
a reakciós kor legsötétebb hónapjaiban megteremtette az emlékezetes Márciusi 
Frontot”. A szövetség célja volt, hogy összefogja az „önhibáján kívül százfelé 
húzó magyar ifjúságot”, mert „eljött az idő, amikor […] az ifjúság önmaga akarja 
sorsát irányítani és nem kér többet a reakciós kor drótonrángatott »ifjúsági vezé-
reiből«”, és csatlakozásra szólította fel a MADISZ „Debrecen demokrata érzel-
mű ifjúságát”.395 

                                                 
395  Néplap, 1944. december 7. – A MADISZ célkitűzéseit 12 pontba foglalva közölte a szövetség 

hetilapjának, a Magyar Ifjúságnak az első száma. Ezek között követelték „a hazafias érzésű 
magyar ifjúság összefogását az új demokratikus Magyarország felépítésére, nemre, vallásra, 
társadalmi különbségekre való tekintet nélkül”, illetve „a közéletnek és termelésnek fasiszta 
elemektől való megtisztítását; harcot minden olyan intézmény ellen, amely a fiatalságot kiszol-
gáltatta az imperialista háborúnak, tudatlanságnak, nyomornak és gyűlölködésnek.” Fontosnak 
tartották a véleménynyilvánítás szabadságát, a választójog kiterjesztését, illetve a „demokrati-
kus ifjúsági politikát”, ami „iskolákból a nép- és nemzetárulók eltávolítása és megbüntetése” 
mellett „demokratikus szellemű tankönyvek és tanítási módszerek kidolgozását” is jelentette. 
1945 augusztusára a MADISZ Hajdú megyében és Debrecenben már mintegy 10 ezer, az or-
szág egész területén pedig 238 ezer tagot tudott soraiban. Magyar Ifjúság, 1945. május 1.; Do-
kumentumok az ifjúsági mozgalom felszabadulás utáni történetéből. 1. kötet: A MADISZ. 
Szerk. Rákosi Sándor. Bp., 1984. 5–7. 
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A nagyon hamar kommunista befolyás alá kerülő szervezet jelentős hatást 
gyakorolt a Debreceni Egyetemi Körre, ami visszatükröződik az újjáalakuláskor, 
1945. január 25-én megfogalmazott deklarációban is. A tagok ekkor kijelentet-
ték, hogy szervezkedésük „új alapjai az utolsó idők gyászos emlékű egyetemi 
megmozdulásaival ellentétben az egyetemi ifjúság történelmi, demokratikus tra-
díciói” lesznek. Az újjáalakult DEK fontosnak tartotta „a munkás- és paraszttö-
megekhez való kapcsolat szükségességét”, ugyanis „az egyetemi ifjúság moz-
galmai a múltban éppen azért voltak szektárius sikertelenségre kárhoztatva, mert 
nem volt kapcsolatuk a tömegekhez”. Ennek elkerülésére a Kör kimondta a csat-
lakozását a MADISZ-hoz. Az alakuló közgyűlésen részt vettek a Kör régi, 1937-
es vezetői is. A DEK első elnöke a hittudományi kar hallgatója, Komlóssy Sán-
dor, tanárelnöke pedig a bölcsészkar professzora, Szabó Árpád lett.396 

A Kör szervezetileg ekkor másképp épült fel, mint a két világháború között. 
Míg korábban a különböző karok hallgatói alkottak ún. szakosztályokat, 1945-től 
feladatkörönként működő ügyosztályok (kulturális, külügyi, gazdasági, sajtó, 
sport, később ehelyett szociális) és ezek vezetői irányították a Kör tevékenységét. 
A DEK első tisztikarában túlsúlyban a bölcsészek voltak (titkár, külügyi és kul-
turális osztály vezetője), két-két poszt jutott az orvosoknak és a teológusoknak, 
joghallgató viszont nem került be a Kör vezetőségébe. Fontos szerepe volt még a 
titkárnak, akinek a feladata a „szervezés, személyi ügyek, a munkaterv összeállí-
tása”. Az elnök, a titkár és az osztályvezetők alkották a DEK „elnöki tanácsát”, 
melynek „intézőszerve”, a háromfős elnökség (elnök, titkár, kulturális osztály 
vezetője) volt.397 

A Kör kezdeti tevékenységében az egyetem „demokratizálása”, azaz a „régi 
renddel” szimpatizáló, abban egykor szerepet vállaló oktatóktól és hallgatóktól 
való megtisztítása volt, ezért – ahogy a korábbiakban már láttuk – gyakran lépett 
fel a Horthy-korszakban kisebb-nagyobb mértékben exponált professzorokkal 
szemben a debreceni Nemzeti Bizottságnál és az igazoló eljárások során. Az 
utóbbit a DEK azért tartotta fontosnak, mert véleményük szerint „az igazolások 
rendezetlensége és a bizonytalan helyzet aláásta a professzori tekintélyt”, „a 
megoldatlanság [pedig] zavarta és veszélyeztette az egyetemen folytatandó ko-
moly munkát”.398 

                                                 
396  A Debreceni Egyetemi Kör újjáalakulása és a csatlakozása a MADISZ-hoz. Debrecen, 1945. 

január 26. In. Válogatott dokumentumok, 1980. 200–201. – A DEK újjáalakulásához az Egye-
temi Tanács csak azzal a kikötéssel járult hozzá, hogy az egyesület alapszabályait mielőbb be-
mutatja a vezetőség. Noha már 1945 tavaszán kész lett a Kör új alapszabályzata, azonban ezt 
1945 szeptemberéig, többszöri felszólítás ellenére sem mutatták be az egyetem vezetésének. 
HBML, VIII. 1/b, 91. d. 2245–1944/45. etsz. 

397  HBML, VIII. 1/b, 92. d. 321–1945/46. etsz. 
398  HBML, VIII. 1/b, 92. d. 469–1945/46. etsz. 



KEREPESZKI RÓBERT: A DE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK TÖRTÉNETE, 1912–1949  

 

166

A Kör az egyetem háború utáni újjáépítéséből is ki akarta venni a részét. 1945 
júliusában az egyesület indítványban kérte az Egyetemi Tanácsot, hogy a beirat-
kozott hallgatók számára tegyen kötelezővé három nap munkát az egyetem rend-
betételében, és ennek ellenőrzésére bizottság kiküldését javasolta, amit az intéz-
mény vezetősége el is fogadott. Emellett a DEK-nek sikerült elérnie, hogy az 
Egyetemi Tanács engedje át a részükre a bajtársi egyesületek korábbi helyiségeit 
a központi épületben.399 A munkás- és parasztifjúsággal való „egységet” is pró-
bálta erősíteni a Kör, amit mutat az, hogy az egyesület vezetői 1945 júliusában 
megállapodtak a szakszervezeti fiatalokkal abban, hogy gyűléseiken „ezentúl 
megjelennek munkásifjak, a szakszervezetin pedig egyetemisták”.400  

A Kör későbbi tevékenységében meghatározó volt az egyetemi és főiskolai 
hallgatók Balatonlellén tartott első országos konferenciája 1945 augusztusában, 
amelyen a debreceni egyesület nyolcfős küldöttséggel vett részt. A konferencia 
végén hozott elvi nyilatkozat többek között kimondta: „Végképp le akarunk 
számolni mindennel, ami a múltban az egyetemi ifjúság nagy részét a reakció és 
a fasizmus eszközévé tette. Szükségesnek tartjuk minden egyes hallgató igazolta-
tását. El kell távolítanunk az egyetemről azokat, akik felelősek az ifjúság félre-
vezetéséért, valamint azokat, akik még ma is tudatosan a reakciót támogatják. 
[…] El akarjuk tüntetni azt a kasztszellemet, amely az egyetemi ifjúságot a dol-
gozó néptől elválasztotta. Szükségesnek tartjuk, hogy a parasztság és munkásság 
fiai minél nagyobb számmal kerüljenek egyetemre. Ezentúl a tanulás lehetősége 
ne az anyagi helyzeten, hanem a tehetségen múljék. Meg kell valósítanunk a nők 
teljes egyenjogúsítását, az egyetemek minden karát meg kell nyitnunk előt-
tük.”401 Ez a nyilatkozat egybevágott a DEK legfontosabb célkitűzéseivel is. 
Ugyanakkor a Kör indítványára fogadta el a konferencia, hogy az egyetemeken 
és a főiskolákon – az átalakulást és a „megtisztulást” szolgálva – demokráciával 
foglalkozó előadásokat tartsanak. A DEK javasolta még azt is, hogy „minden 
egyetem ifjúságának fel kell vennie és ki kell építenie a kapcsolatot a szomszéd 
országok egyetemi ifjúságával”.402 

A balatonlellei konferencia határozatai alapján 1945. szeptember elején több 
beadványában is szorgalmazta a Kör a demokráciával foglalkozó előadások meg-
hirdetését. Az Egyetemi Tanácstól nem kérték „ennek a kollégiumnak kötelező, 
csupán kívánatos felvételét minden beiratkozott hallgató számára”. Az „előadások 
látogatásának az ellenőrzését” vállalta a DEK, és ennek alapján a félév végén „elő-

                                                 
399  HBML, VIII. 1/b, 91. d. 1933–1944/45. etsz.; Uo. 2334–1944/45. etsz. 
400  Néplap, 1945. július 26. 
401  A balatonlellei konferencia elvi nyilatkozata (1945. augusztus 12.). Közli: Egységbe ifjúság! 

Válogatott iratok a magyar ifjúsági mozgalom történetéből 1944. október – 1948. március. 
Szerk. Gál Lajos. Bp., 1973. 208–210.; Ifjúság, 1945. szeptember 22. 

402  HBML, VIII. 1/b, 92. d. 469–1945/46. etsz. 
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terjesztéssel” járulhatott volna „az egyes karok Dékánja elé a leckelátogatás igazo-
lása tekintetében”. A Kör többek között az Ideiglenes Nemzetgyűlés két debreceni 
alelnökét, Sántha Kálmánt, az orvosi és Juhász Nagy Sándort, a jogi kar professzo-
rait, illetve Kondor Imrét javasolta előadónak „Tudomány és demokrácia”, „Mű-
vészet és demokrácia”, „Irodalom és demokrácia”, „Nő a demokráciában” című 
témákkal.403 Az Egyetemi Tanács szeptember 5-i ülésén foglalkozott a DEK bead-
ványaival, és a demokráciáról szóló „felvilágosító” előadásokat „időszerűnek” tar-
totta. Két megoldás merült fel: az egyik – a Kör javaslata szerint – az volt, hogy 
karonként tartanák az előadásokat, a másik az, hogy „szabadegyetemszerűen” a 
rektor engedélyével, az ifjúság által felkért előadók foglalkoznának a demokrácia 
különböző kérdéseivel. Végül a DEK indítványának megfelelően járult hozzá a 
Tanács az előadásokhoz úgy, hogy ezek „az indexbe nem vezethető be”.404 

A DEK 1945. szeptember végén tisztújítást tartott, és ekkor Földes Vilmos 
orvostanhallgatót választották elnöknek, az egyesület tanárelnöke pedig ismét 
bölcsészkarprofesszor lett Karácsony Sándor személyében. Ekkor az orvosok ke-
rültek többségbe a szervezet vezetőségében (az elnök mellett még két ügyosz-
tályt vezetett orvostanhallgató), a bölcsészek két, a teológusok és a jogászok egy-
egy osztályt kaptak. A DEK célja ekkor is „a napi politikától mentes, az egyes 
pártpolitikákon felülemelkedő, a magyar nép és a demokrácia érdekeit szolgáló 
politikai állásfoglalás mellett – főleg a hallgatók tanulmányi, szociális és kulturá-
lis körülményeinek biztosítása és ezen érdekek képviselete” volt.405 

1945 őszére azonban meglehetősen feszült légkör alakult ki a DEK új vezető-
sége és az oktatók között, melyet több politikai színezetű tényező idézett elő. Az 
első az volt, hogy november elején a Kör egy rendkívüli közgyűlés engedélyezé-
sét és ennek ideje alatt az előadások, szemináriumok szüneteltetését kérte az 
Egyetemi Tanácstól. Ezen a közgyűlésen akarta ugyanis a DEK megválasztani a 
diákparlament debreceni képviselőit, azonban a rektor és a dékánok nem járultak 
ehhez hozzá.406 A feszültséget tovább fokozta az, hogy ekkor érkezett vissza hét 
olyan hallgató, akik a németországi Halle-ba is a „menekülő” egyetemmel tartot-
tak, és őket erős bizalmatlansággal fogadták. Ugyan a Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztérium még október elején utasította az Egyetemi Tanácsot, hogy „a Né-
metországba távozott egyetemi (főiskolai) hallgatók igazolását soron kívül bo-
nyolítsa le”,407 azonban az egyetem vezetése az igazoló eljárás mellőzésével fel-
vette őket. Az ügyet a debreceni rendőrség Politikai Osztálya is kifogásolta: „Te-
kintettel arra, hogy nevezett egyének kétségtelenül a demokratikus Magyaror-

                                                 
403  HBML, VIII. 1/b, 92. d. 32–1945/46. etsz. 
404  HBML, VIII. 1/b, 92. d. 80–1945/46. etsz. 
405  HBML, VIII. 1/b, 92. d. 470–1945/46. etsz. 
406  HBML, VIII. 1/b, 93. d. 833–1945/46. etsz. 
407  HBML, VIII. 1/b, 92. d. 704–1945/46. etsz.  
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szág legmegbízhatatlanabb tagjai, igen kínosan feltűnő, hogy a Rektorátus éppen 
ezen személyeket részesítette rendkívüli előnyben azáltal, hogy midőn már min-
den beíratási lehetőség megszűnt, soron kívül felvette ezen elmenekült egyetemi 
hallgatókat az egyetemi polgárok közé. Igen érdekes jelenség még az is, hogy ma 
midőn a reakció ellen kíméletlen harcot folytatunk és minden itt maradt egyént 
akár köztisztviselő, akár magán foglalkozású igazolási eljárásnak vetünk alá, 
ugyanakkor előzetes igazolás és vizsgálat nélkül idegenbe menekült és hosszú ide-
ig ott tartózkodó nyilván fasiszta beállítottságú egyetemi hallgatókat soron kívül 
felvette az egyetemi tagok névsorába a rektori hivatal.”408 Az „utolsó csepp a po-
hárban” az volt, hogy az Egyetemi Tanács elutasította a DEK kérését arra vonat-
kozóan, hogy – tekintettel a hidegre és a fűtőanyag hiányára – a félév korábban fe-
jeződjön be. Ezek miatt a diákság sztrájkot kezdett, és nem látogatta az órákat. 

Ahhoz, hogy a sztrájk körülményeit és tanulságait alaposabban megértsük, 
vissza kell térnünk a DEK alapszabályaihoz. Ennek első pontja szerint a Kör a 
debreceni felsőoktatási intézmények „önkéntes belépésen alapuló”, „pártpolitikától 
független demokratikus szervezete”, ezzel azonban gyökeres ellentmondásban volt 
több pont is. Rögtön a második, ami szerint a DEK célja „az egyetemi és főiskolai 
hallgatók kulturális, társadalmi, gazdasági és politikai [kiemelés tőlem – K.R.] té-
ren való irányítása, művelése és megszervezése”. A Kör közgyűlésének a döntés-
hozatal és az alapszabályok módosítása mellett legfontosabb feladata az volt, hogy 
állást foglaljon „a magyar közélet kérdéseiben”. De a DEK „legpolitikusabb” szer-
ve, az újjáalakuláskor létrehozott „választmány” volt, melynek nem voltak előz-
ményei a két világháború közötti Körben. Funkcióját tekintve ez a testület a DEK 
ellenőrző szerve volt, tagja az „egyetemi csoportokat is fenntartó négy politikai 
párt (Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt, Magyar Kommunista Párt, 
Szociáldemokrata Párt, Nemzeti Parasztpárt) egyetemi csoportja által kiküldött” 
két-két képviselő lehetett, így a választmány „pártközi értekezletként” is működött. 
Az alapszabályok nem zárták ki, hogy ily módon más politikai pártok is szerephez 
jussanak a DEK-ben. Noha a „választmány tagjai az elnöki tanácsban semmiféle 
minőségben nem vehetnek részt”, ennek a testületnek döntő szava volt a DEK éle-
tében, és komoly szerepe az 1945. novemberi diáksztrájkban. A választmány elnö-
ke Újfalusy József lett, aki a Nemzeti Parasztpárt tagja volt, de fontos szerep jutott 
benne a DEK elnökének Földes Vilmosnak, aki itt a kisgazdapártot képviselte, a 
Kör titkárának Lemhényi Jenő bölcsészhallgatónak, aki a kommunista párt tagja 
volt, és a szociáldemokrata Kósa Győzőnek, aki szintén az egyetem bölcsészhall-
gatója és a Néplap munkatársa volt.409 

Nem véletlen, hogy az 1945. novemberi diáksztrájk ügyében kiküldött egye-
temi vizsgálóbizottság arra a meggyőződésre jutott, hogy a sztrájkot „mindenek-

                                                 
408  HBML, VIII. 1/b, 92. d. 879–1945/46. etsz.  
409  HBML, VIII. 1/b, 92. d. 321–1945/46. etsz. 
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előtt a politikai pártoknak részben a DEK választmányában bírt képviseletük, 
részben a pártközi értekezletek útján az egyetemi hallgatóság ügyeiben kifejtett 
illetéktelen beavatkozása idézte elő”. Az Egyetemi Tanács úgy határozott, hogy 
eltekint a fegyelmitől, ha Lemhényi és Újfalusy lemond, Földes pedig „lelkiis-
meretesebben fogja szem előtt tartani a fegyelmi szabályokat és gondosabban fog 
őrködni az ifjúság érdekei fölött”. Érdekes, hogy a kisgazdapárti Földes később 
levélben kérte az Egyetemi Tanácsot, hogy a kommunista Lemhényi lemondatá-
sától tekintsen el, mert „az a munka és áldozatkészség”, melyet „a DEK érdeké-
ben kifejt, a Kör életének feltétlen hasznára van, s az ő munkájára a továbbiak-
ban is nagy szükség” lenne.410 

Ezzel azonban az ügy még nem ért véget. Noha az Egyetemi Tanács nem po-
litikai pártállás alapján hozta meg döntését, a Magyar Kommunista Párt ebben 
„olyan hajszát” látott, mely „valóban indokolatlan”, és „csak politikai zavarkel-
tésre alkalmas” épp az országgyűlési választások után. Emellett az MKP az 
Egyetemi Tanács más döntéseit is bírálta, és azokban – számukra – hátrányos po-
litikai megkülönböztetést látott. Például 1945 végén Szabó István történészpro-
fesszor vezetése alatt álló Diákjóléti Bizottság által megállapított, ösztöndíjban 
részesülő hallgatók névsorában – Lemhényi szerint – azok a hallgatók, akik a 
kommunista párt tagjai voltak, kevesebb ösztöndíjat kaptak, mint amennyit meg-
érdemeltek volna, ezért a lista felülvizsgálását kérte.411 Ezek a tényezők is hozzá-
járult ahhoz, hogy – elsősorban a kommunisták – az egyetemet továbbra is „re-
akciósnak” és célpontnak tekintették. 

A második világháború utáni Debreceni Egyetemi Kör működését – a nyíltan 
is hangoztatott párton kívüli volta ellenére – a politika, elsősorban a Magyar 
Kommunista Párt, ugyanannyira igyekezett befolyásolni, mint a korábbi, Horthy-
kori ifjúsági szervezetek esetében a jobboldali kormánypártok vagy a nyilasok. 
Az egyetemi ifjúsági egyesületek azonban sem 1945 előtt, sem azután nem vol-
tak politikamentesek. Bár a korábbiakhoz képest jelentősen kezdeményezőbb 
szellemű Debreceni Egyetemi Kör működésében valóban voltak a haladást és a 
demokratikus átalakulást szolgáló célok, azonban a módszerei sokban hasonlítot-
tak a két világháború közötti „reakciós” Turul Szövetségre. A Magyar Kommu-
nista Párt pedig amellett, hogy saját céljai érdekében nyomást gyakoroljon az 
egyetem vezetésére, hatalmának, befolyásának kiterjesztésére használta fel a má-
sodik világháború utáni első egyetemi ifjúsági szervezetet. Ugyanakkor az sem 
meglepő, hogy az átmenet éveiben a DEK is gyorsan elsorvadt, és 1949-ben az 
egyetemi hallgatóság egyesületi életében is a csak megbízható kommunista tag-
ságú Dolgozó Ifjúsági Szövetség került kizárólagos monopolhelyzetbe. 

 
                                                 
410  HBML, VIII. 1/b, 93. d. 898–1945/46. etsz.; Uo. 96. d. 2860–1945/46. etsz. 
411  HBML, VIII. 1/b, 95. d. 2342–1945/46. etsz. 



 



 

5. Az első három és fél évtized mérlege 
 

 
 
 
 
 
 

 
A debreceni bölcsészkar első három és fél évtizedét egyaránt jellemezték sikerek 
és kudarcok. Feltétlenül sikerként kell értékelnünk azt, hogy az olykor rendkívül 
viszontagságos körülmények (világháborúk, megszállások, Trianon, gazdasági 
válság) ellenére a fakultás folyamatosan bővült a 20. század első felében. Ugyan 
a budapesti rokonkar hegemóniáját nem veszélyeztette, a nehézkes kezdetek után 
mégis az ország második, a vidék legnagyobb bölcsészkarává nőtte ki magát eb-
ben az időszakban. Ezt támasztja alá a fakultás magas tudományos színvonala, 
amit jól mutat az, hogy az 1945 előtt meghívás vagy pályáztatás után idekerült 
professzorok (nyilvános rendes tanárok) több, mint felét a Magyar Tudományos 
Akadémia tagjává választották kinevezésük előtt vagy a pályafutásuk debreceni 
időszaka alatt (17 oktató a 32-ből), és az 1914–1950 közötti tanári karban össze-
sen 20 akadémikust találunk.412 

Abban az időszakban a bölcsészkar diákságának életét Trianon, majd a világgaz-
dasági válságból adódó egzisztenciális állapotok, a szellemi, társadalmi és politi-
kai útkeresést jelentő egyesületi tevékenység, a baráti és szerelmi kapcsolatok 
építése mellett – természetesen – a tanári vagy tudományos pályához szükséges tu-
dás és a képzettség elsajátítása határozta meg, amihez alapvetően kiváló képzési hát-
teret biztosított ez a magas tudományos szinten elismert oktatói testület. Beszédes az 

                                                 
412  Az akadémikus nyilvános rendes tanárok névsora akadémiai taggá válásuk időrendjében: 

Pápay József, Láng Nándor, Darkó Jenő, Szentpétery Imre, Csűry Bálint, Divéky Adorján, 
Szabó Dezső, Telegdi Róth Károly, Pukánszky Béla, Mitrovics Gyula, Fest Sándor, Bárczi Gé-
za, Szabó István, Kerecsényi Dezső, berei Soó Rezső, Varga Ottó, Budó Ágoston. Az utóbbi 
három professzor MTA-taggá választása csak a második világháború után történt (az előbbié 
1947-ben, az utóbbi kettőé 1950-ben). Hozzá kell tennünk, hogy a rendes tanárok mellett még 
két nyilvános rendkívüli tanár, Zsigmond Ferenc és Kniezsa István is akadémiai tagságot ka-
pott a korszakban, illetve Bodnár János, aki a bölcsészkaron a kémia szakelőadója, az orvosi 
kar nyilvános rendes tanár volt. A névsorból kitűnik, hogy a különböző tudományterületek kö-
zül a legtöbb debreceni bölcsészakadémikus, szám szerint nyolc filológus-nyelvész volt, mel-
lettük négy-négy történészt és természettudóst, két irodalomtudóst, illetve egy-egy matemati-
kust és pedagógus-professzort találunk. Meg kell még említenünk két ókortörténészt, Alföldi 
András és Szabó Árpádot, akiket pályájuk debreceni szakasza után választott tagjává az Aka-
démia (az előbbit 1933-ban, az utóbbit csak 1979-ben).  
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az adat is, miszerint 1950-ig összesen közel 1400 hallgató szerzett bölcsészokle-
velet, amivel a debreceni fakultás ebben a tekintetben is a második helyre került 
az országos összevetésben.  

 

 
Némedi Lajos kormányzógyűrűs (sub auspiicis Gubernatoris)  

doktoravatási ünnepége 
 

A kar másik hagyományos feladatát, a tudósutánpótlás kinevelését tekintve a 
doktorálások és a magántanári képesítések (habilitációk) is impozáns számokat 
mutatnak. 1916 és 1949 között összesen 527 doktori szigorlatot bonyolítottak le 
a fakultáson. A sikeres eljárások közül – a doktorálási főtárgyak szerint – a leg-
több (45%) érdekes módon a rövidebb múltú oktatásra visszatekintő természet-
tudományok tárgyköréből került ki (földrajz, növénytan, állattan, földtan, ás-
vány-kőzettan, meteorológia, illetve kémia, amelyet a legtöbben választottak). 
Ezt a humántudományok (ókori, egyetemes és magyar történelem, magyar iroda-
lom, nyelvészet, pedagógia, filozófia, művelődéstörténet, régészet, szociológia, 
diplomatika, esztétika – 31%), a klasszikus és a modern idegen nyelvek (18%), 
valamint a reáltudományok (matematika, fizika) követték (6%). 1915 és 1949 
között 78 magántanári képesítést bocsátott ki a kar, amik között már humántu-
dományi habilitációk voltak többségben (39%), utánuk a természettudományok 



AZ ELSŐ HÁROM ÉS FÉL ÉVTIZED MÉRLEGE 

 

173

(36%), a klasszikus és modern idegen nyelvek (18%), illetve a reáltudományok 
(7%) következtek.413 

Az eredményes szervezeti kiépülés, tudományos és oktatói munka mellett ér-
ték kudarcok is a kart a 20. század első felében. Az egyik ilyennek a természet-
tudományos képzés indításának hosszú vajúdását tekinthetjük. Az 1920-as évek 
folyamán a fakultás vezetői és professzorai folyamatosan küzdöttek az e tudo-
mányterületekkel foglalkozó tanszékek, illetve később az önálló kar létrehozása 
érdekében. Az évtized végén az előbbieket sikerült elérni, azonban ezeket a má-
sodik bécsi döntés után a tudomány- és oktatáspolitika akkori törekvései és érde-
kei, a kolozsvári egyetem újjászervezés miatt ideiglenes el is vesztette a kar. 

A másik, ennél szembetűnőbb kudarc az volt, hogy a fakultás nem tudta meg-
valósítani az 1915-ben elindított tudománypolitikai koncepcióját, a balkanológiai 
programot. Ennek okai elsősorban a Trianon utáni, majd a gazdasági válság mi-
atti súlyos pénzügyi-gazdasági helyzetben keresendőek, de más tényezőkkel is 
magyarázhatóak. Ehhez ismét ki kell tekintenünk a debreceni bölcsészkar falain 
túlra. A budapesti egyetemen ugyanis a balkanológiával kapcsolatos tudomány-
területek oktatása már jóval a debreceni intézmény megalapítása előtt nagy múlt-
ra tekintett vissza. Az ottani III. klasszika-filológia tanszék szinte rögtön az 
1895-ben történt felállítása után bizantinológiával foglalkozott, létezett keleti 
nyelvek tanszék, a sémi filológia oktatásának újjászervezése 1873-ban történt, a 
Modern Nyelvek és Irodalmak Intézeten belül pedig a szláv nyelvészet és iroda-
lom tanszék már 1849 óta, a román nyelv és irodalom, illetve általános roma-
nisztika tanszék 1862 óta, a horvát nyelv és irodalom tanszék pedig 1894 óta 
működött. Továbbá az első világháború után a budapesti bölcsészkar Történelmi 
Intézete is bővült balkanológiával foglalkozó tanszékekkel. A balkáni népek tör-
ténete tanszék felállítását a fakultás már 1910-ben, 1911-ben és 1914-ben is kérte 
a vallás- és közoktatásügyi minisztertől, aki csak az 1915/16-os tanév elején já-
rult ehhez hozzá, azonban a világháború közepette a tanszék végül nem jött létre. 
Erre csak 1928-ban nyílt lehetőség, amikor a Kelet-Európa története tanszék 
mellett felállították a Délkelet-Európa története tanszéket is. Az előbbit Lukinich 
Imre vezette, aki markánsan képviselte a magyar tudomány Balkán felé való for-
dulásának szükségességét. Fontos megemlíteni, hogy a budapesti egyetemen e 
tanszékek élén olyan neves tudósokat találunk, mint Pecz Vilmost, a bizantinoló-
gia egyik hazai megalapítóját, Vámbéry Ármint, a neves orientalistát vagy As-
bóth Oszkárt, aki a magyarországi szlavisztika, ezen belül az orosz nyelvtudo-
mányi kutatás megalapozója volt. Érdekes adalék ehhez az is, hogy 1850 és 1935 
között a budapesti egyetemen összesen 23 személy kapott magántanári képesítést 
                                                 
413  Az adatokat lásd Mudrák József: Bölcsészdoktorálások a Debreceni Tudományegyetemen 

(1916–1949). In. Emlékkönyv ifj. Barta János 70. születésnapjára. Szerk. Papp Imre, Angi Já-
nos, Pallai László. Debrecen, 2010. 347–352.; Uő.: Magántanárok a Debreceni Tudomány-
egyetem Bölcsészettudományi Karán. = Könyv és könyvtár, 2006. 269–272. 
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balkanológiával kapcsolatos tárgykörből (összehasonlító nyelvészet, horvát nyelv 
és irodalom, stb.), és ebben nincsenek benne azok, akik valamelyik korszak 
egyetemes történetéből habilitáltak.414 Ellentétben ezzel a debreceni egyetemen 
magántanári képesítést ilyen tárgykörből azokon kívül, akik végül állást is kap-
tak itt (Prőhle Vilmos, Fehér Géza), senki sem nyert el, sőt, a balkanológiát és a 
bizantinológiát nagyon szorgalmazó Darkó Jenőnél több, mint negyedszázados 
egyetemi tanári pályafutása során mindössze hárman írtak olyan témájú szakdol-
gozatot, mely ezekhez közelített.415 

Mint látható a balkanológiának komoly hagyományai és művelői voltak Bu-
dapesten, és az összes tanszék, amit a debreceni bölcsészkar 1915-ben megfo-
galmazott tudománypolitikai programja tartalmazott, az 1920-as évek végére tu-
lajdonképpen megvalósult a fővárosban. Igaz, hogy ez nem olyan alapos koncep-
ció keretében történt meg, mint ahogy azt Debrecenben elképzelték, azonban a 
trianoni békeszerződés által megcsonkított Magyarországon, ahol egyébként is 
bőven diplomás értelmiségi túlkínálat volt, igazából már nem lehetett szükség 
még egy egyetemre, mely széleskörűen előadja a balkanológiát, hiába igazította 
mindig a koncepciót kezdeményezője, Darkó Jenő az aktuális kultúrpolitikai tö-
rekvésekhez. 

Fontos szólnunk Debrecen és a kar kapcsolatáról is. A köztudatban és az em-
lékezetben elsősorban az él, hogy az akkor még a városon kívül eső Nagyerdőn 
történt elhelyezése és a korabeli széleskörű egyetemi autonómia miatt az egész 
egyetem elszigetelt intézménnyé vált, amiből kevés hatás, kölcsönhatás és érdek-
lődés következett. Erre utalt Barcza Gedeon is, aki szerint: „Az egyetem függet-
len, autonóm intézmény volt. Tanárai nagy hivatali tekintéllyel rendelkeztek, a 
városnak és az egyetemnek a kapcsolata egészen más volt, mint most. Az egye-
tem autonómiáját nagyon komolyan vették. […] Ez is jelzi, hogy az egyetem mi-
lyen hermetikusan elkülönülhetett a város társadalmától.”416 

Azonban ennél a kép jóval árnyaltabb. Az eddigiekben idézett források, kü-
lönböző korabeli sajtótermékekben megjelent cikkek, visszaemlékezések, bizal-
mas rendőri és vitézi széki hangulatjelentések azt mutatják, hogy a város az 
egyetemi autonómia ellenére élénk figyelemmel kísérte az intézmény életét. Erre 
utalt a korszakban a bölcsészkaron tanuló Barla-Szabó Ödön is, aki szerint bár 
„az egyetem eléggé önálló életet élt, komolyan kezelték az egyetemi autonómi-
                                                 
414  A budapesti bölcsészkar történetéhez lásd Szentpétery Imre: A Királyi Magyar Pázmány Péter 

Tudományegyetem története IV. kötet. A Bölcsészettudományi Kar története 1635–1935. Bp., 
1935.  

415  Lásd Módis László–Ember Ernő–Ludányi Valéria: A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészet-
tudományi Karához benyújtott pályamunkák, tanári szakdolgozatok és doktori értekezések bib-
liográfiája, 1914–1950. A Kossuth Lajos Tudományegyetem Évkönyve, 1954. 2. rész. Debre-
cen, 1955.  

416 Interjú Barcza Gedeonnal. In. Tóth Pál Péter, 1987. 104. 
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át”, de „a város lakossága nagyon büszkén nézett az egyetemre”. Úgy látta: „Az 
egyetemnek a szerepe, súlya nagyobb volt, mint Budapesten. Az egyetem épülete 
a horthysta politika egy kiemelkedő, reprezentatív alkotásának számított. […] 
Előnyt jelentett, hogy egy 120–130 ezer lakosú városban egyetem működik, 
méghozzá orvosokat is képeznek. […] Véleményem szerint Debrecenben meg-
határozónak mondható az egyetem jelentősége. A középiskolák hozzá igazodtak. 
Egyetemre bárki mehetett, aki megtehette. Emlékszem, egy gólyabálon micsoda 
rongyrázás ment a Bika termében. Akkor egy ilyen bál nagy eseménynek számí-
tott az egész város társasági életében.”417  

Debrecen az egyetemalapítás előtt és a későbbiekben is nagy áldozatokat ho-
zott az intézmény érdekében: telkeket ajánlott fel az épületek részére, kiépítette a 
villamos vonalát és a professzori lakások építéséhez is segítséget nyújtott. Ezen 
túlmenően – egy akkori debreceni lakos, Farkas László szavaival – „még az sem 
véletlen, hogy a központi egyetem épülete a kollégium épületét idézi”, ezért „az 
egyetemben a debreceni ember a kollégium szerepének és szellemének a kitere-
bélyesedését” látta. A szorosabb kapcsolat abból is adódott, hogy a hallgatók je-
lentős része debreceni, illetve hajdúsági születésű volt, és az egyetemen megje-
lent diáklapok (például az Új Vetés is) kaphatóak voltak a város újságárusainál 
is, ezért – a már idézett Farkas László szerint – „mindenki tudta, mi van, mi tör-
ténik az egyetemen”.418 Továbbá a két világháború között gyakori antiszemita 
egyetemi diákmegmozdulások jelentős része nem szorosan véve az intézmény-
ben, hanem a város utcáin történt (kirakatbeverések, demonstrációk), ami szintén 
hatást gyakorolt a debreceniek hétköznapjaira.  

A hallgatósággal ellentétben a bölcsészkar professzorainak többsége nem 
debreceni vagy hajdúsági származású volt. Az 1945 előtt kinevezett 32 nyilvános 
rendes tanár közül a legtöbben Erdélyben (8), a Felvidéken és Kárpátalján (7), il-
letve a Dunántúlon (6) születtek. Debreceni és hajdúsági származású mindössze 
egy-egy volt (Szabó István és Karácsony Sándor). Ennek ellenére a professzorok 
– ismét Farkas László szavaival – „szellemileg beilleszkedtek a város szellemé-
be”, ami összefüggésben volt azzal a városban is általános tapasztalható revíziós 
gondolkodással, ami a tanári kart is jellemezte (ebből a szempontból nem mellé-
kes körülmény az, hogy a professzorok közel 60%-a Magyarországtól elcsatolt 
területen született). Nem véletlen az sem, hogy az oktatók részt vettek, sőt gyak-
ran szónokoltak a város kulturális, revíziós és más jellegű rendezvényein, nemze-
ti ünnepélyein is. Ugyanakkor az intézmény és Debrecen kapcsolatában fontos 
szerepet töltött be az 1912-ben létrehozott Népszerű Főiskolai Tanfolyam is, 
amely a Református Kollégium kezdeményezésére a tudományok népszerűsítését 
és az érdeklődő laikus nagyközönséggel való megismertetésüket szolgálta. Ezen a 

                                                 
417  Interjú Barla-Szabó Ödönnel. In. Tóth Pál Péter, 1987. 312–313. 
418  Interjú Farkas Lászlóval. In. Tóth Pál Péter, 1983. 85–87. 
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többi fakultáshoz viszonyítva gyakrabban adtak elő a bölcsészkar professzorai (pél-
dául Hankiss János, Milleker Rezső, Huss Richárd, stb.), sőt az 1930-as években a 
Népszerű Főiskolai Tanfolyam elnöke is közülük került ki Darkó Jenő személyében. 
A város által anyagilag is támogatott előadássorozat minden évben egy őszi és egy 
tavaszi ciklusból állt, amelyek általában 10–12 kurzust tartalmaztak a legkülönbö-
zőbb tudományok köréből, és ezeket olykor rendkívül nagy érdeklődés kísérte (nem 
volt ritka az olyan előadás, amely több száz érdeklődőt vonzott). A város és a mai 
viszonyokhoz képest jóval kisebb kar kapcsolata, mint ahogy a fakultás struktúrája, 
személyi állománya, a liberális vonásokat is viselő, de alapvetően konzervatív és re-
formátus jellege a második világháború után fokozatosan kiépülő kommunista 
diktatúra hatására változott meg gyökeresen. 
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A bölcsészeti és természettudományi karok reformja. Bp., 1949. 
Csűry Bálint: Pápay József emlékezete. Debreceni Tisza István Tudományos Társaság 

Emlékbeszédek I. köt. 1. sz. Debrecen, 1935. 
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Monoszlay László: A debreceni Tisza István Tudományos Társaság kiadványai. = Deb-
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Páter Zadravecz titkos naplója. Szerk. Borsányi György. Bp., 1967.  
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Révész Imre: Pokoly József. Debreceni Tisza István Tudományos Társaság Emlékbeszé-
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1. A megtorpanás, illetve stagnálás évei  
(1949–1956) 

 
 
 
 
 
 
A Debreceni Egyetem életét az 1940/50-es évek fordulóján alapvetően meghatá-
rozó változások után – a Természettudományi Kar megalakítása (1949), a Jog és 
Államtudományi Kar tevékenységének szüneteltetése (1949), a Teológiai, (1950) 
majd az Orvostudományi Kar kiválása (1951), – az egyetem karai közül talán a 
Bölcsészettudományi Kar tudott többé-kevésbé folyamatosan tovább működni. A 
folyamatosság azonban távolról sem jelentett zavartalanságot. A magyar felsőok-
tatást alapjaiban átalakítani szándékozó, és valóban gyökeresen megváltoztató 
intézkedések – döntően politikai indíttatásokból és elvárásokból kiindulva – a 
Bölcsészettudományi Karra is kihatottak, általában kedvezőtlen következménye-
ket kiváltva.  

Az 1949/50. tanévet a kar még a korábbi szerkezeti keretek között kezdte. Ki-
lenc intézete volt, amelyeknek az élén az akkori oktatói hierarchia csúcsán álló 
nyilvános rendes egyetemi tanárok álltak. A Filozófiai Intézetet Kondor Béla, a 
Neveléstudományi Intézetet Karácsony Sándor, az Ókori Tudományok Intézetét1 
Járdányi-Paulovics István, a Magyar Irodalomtörténeti Intézetet Juhász Géza, a 
Magyar Nyelvtudományi Intézetet Bárczi Géza, a Modern Nyelvek Intézetét 
(orosz, angol, francia, német, olasz és román részintézetekkel) Országh László, a 
Történeti Intézetet Szabó István,2 a Földrajzi Intézetet Kádár László,3 a Néprajzi 
Intézetet Gunda Béla vezette.4 

 

                                                 
1  Az Intézet az 1426-1/1949.V.1. VKM rendelet alapján jött létre a Klasszika–Filológiai Intézet, a 

Régészeti Intézet és a Láng Nándor Múzeum összevonása révén, majd pedig a Kari Tanács 
1950. áprilisi döntése értelmében – minisztériumi jóváhagyással – a Történeti Intézet része lett. 
(BTK Jkv. 1950. szeptember 28.) 

2  A Történeti Intézet élére először Szabó Dezső egyetemi nyilvános rendes tanárt terjesztették fel, 
ő azonban maga helyett Szabó Istvánt javasolta az Intézet élére. 

3  A Földrajzi Intézet 1952-ben a Természettudományi Kar része lett. 
4  A Néprajzi Intézet létesítését a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 16/1949.V.1. számú 

rendelete engedélyezte. Ujváry Zoltán: Gunda Béla kinevezése a debreceni egyetemre és a Nép-
rajzi Intézet megalakulása. 50 éves a Néprajzi Tanszék. In. Folklór és Etnográfia 100. Debre-
cen, 1999. 25. (továbbiakban Folklór és Etnográfia 100.) 
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Kádár László a Földrajzi Intézet igazgatója 

 

Az önálló Bölcsészettudományi Kar első dékánja az 1949/50. és az 1950/51. 
tanévben Szabó István volt. A Kari Tanács ekkori szerkezete szintén az előző 
időszak összetételét mutatta. A Kari Tanács tagjai voltak: a már említett intézet-
igazgatókon kívül az egyetemi nyilvános rendes tanárok: Hankiss János, Mészá-
ros Ede, Pukánszky Béla, Szabó Dezső és Trombattore Gaetano,5 valamint Már-
ton Béla és Vekerdi Béla egyetemi címzetes rendkívüli tanárok. 

Az oktatás folyamatosságát látszott igazolni, hogy a tanévre felvételt nyert 
101 hallgatóból a Kari Tanács 1949. szeptember 27-i ülésén elhangzottak szerint 
84-en iratkoztak be. A beiratkozott hallgatók szakok szerinti megoszlása: ma-
gyar–történelem: 34, történelem–földrajz: 25, orosz:16, magyar–francia: 6, ma-
gyar–angol: 3 volt. Mivel a beiratkozások végső határideje ebben a félévben ok-
tóber 31-e volt, a Kari Tanács úgy vélte, hogy ez a szám még növekedhet.6  

Voltak azonban olyan jelenségek is, amelyek a változások, módosulások irá-
nyába mutattak. Ezek közül kettőt emelünk ki, azokat, amelyek rendeletként már 
megszülettek, s csak idő kérdése volt, hogy mikor kerülnek bevezetésre. 

A kart érintő változások közül talán a legjelentősebb annak a döntésnek a tu-
domásul vétele volt, amely az 1426–35/1949.V.1. számú vallás és közoktatásügyi 
miniszteri rendelet értelmében az angol, német, francia és olasz szakos tanárképzés 
megszüntetését írta elő, amelynek eredményeként a Modern Nyelvi Intézet lénye-
gében felbomlott. A képzésben érintett hallgatók két lehetőség között választhat-

                                                 
5  Trombattore Gaetano, aki az Olasz Intézetet vezette, már 1948 októberében Olaszországba uta-

zott, s onnan nem is tért vissza. 
6  A Bölcsészettudományi Kar Tanácsának jegyzőkönyvei. (továbbiakban BTK. Jkv.) 1949. szep-

tember 27.  
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tak: jelezhették, hogy Debrecenben mely más szakon kívánják folytatni tanulmá-
nyaikat, illetve azt is, hogy Budapesten szeretnék eddigi szakjukat elvégezni. A 
döntés 82 hallgatót érintett a karon. Közülük huszonhatan választották a fővárosi 
tanulmányokat, ötvenhatan pedig Debrecenben maradva az alábbi szakváltoztatá-
sok mellett döntöttek: 23 történelem, 23 orosz, 1 földrajz szakra átlépő hallgató 
mellett négyen átmentek a TTK-ra, két orosz–angol szakos hallgató pedig az angol 
szakját elhagyva orosz szakos lett. Három hallgató ügye csak később dőlt el.7 

Az 1400-228/1949. VI.1. sz. miniszteri rendelet szabályozta a tanulmányi 
osztályok feladatait. Eszerint a tanulmányi osztály a tudományegyetemeken a 
dékáni hivatal része. Feladata a korábbi adminisztratív funkciók fenntartása mel-
lett a hallgatók szakmai és politikai továbbfejlődésének biztosítása, az ehhez 
szükséges előfeltételek megteremtése, a hallgatók fejlődésének állandó figye-
lemmel kísérése, közülük a tudományos és oktatási munkára alkalmasak kivá-
lasztása, kiemelése, ezek továbbképzésének biztosítása, szociális ügyeinek inté-
zése. A tanulmányi osztály feladata és kötelessége ugyanakkor a tanszékeken fo-
lyó oktatási munka nyilvántartása is. Az osztályvezető esetleges észrevételeit a 
tanszékvezetőkkel kellett megbeszélnie, a dékán, vagy szükség esetén a kari ülés 
elé terjeszteni. E célból tájékozódó tárgyalásokat, egyeztetéseket folytathatott az 
oktató személyzettel, s az azok alapján szükségessé vált rendelkezéseket végül a 
tanszékvezető professzor vagy a dékán adta ki. A felmerülő és a megbeszélése-
ken nem tisztázható vélemények esetén a kari ülés, illetve végső fokon a minisz-
ter döntött. A Tanulmányi Osztály mellett működött a Személyzeti Osztály és az 
adminisztratív csoport is. 

A dékánnak intézkedései előtt az egyes osztályok vezetőit az osztály munka-
körébe vágó kérdésekben minden konkrét ügyben meg kellett hallgatnia. Abban 
az esetben, ha a dékán a Tanulmányi, illetve a Személyzeti Osztály vezetőjének 
véleményével nem értett egyet, ezt a döntést előkészítése során a Minisztérium-
nak küldött felterjesztésében részletesen indokolnia kellett. A Tanulmányi Osz-
tály vezetését a karon egészen sajátos, a korviszonyok által meghatározott mó-
don oldották meg. Az 1949. november végi tanácsülésen az egyetem 1. számú 
pártvezetőségének javaslatára a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériummal 
folytatott tárgyalások alapján a bölcsészkar Tanulmányi Osztályának vezetőjéül 
Avasán Jánost, a Gazdasági Igazgatóság asztalosműhelyének segédjét javasolták, 
úgy, hogy az akkori vezető, dr. Varga László egyetemi magántanár, az osztály 
helyettes vezetőjeként kapjon megbízást! Az előterjesztést a Kari Tanács – ter-
mészetesen – elfogadta.  Ez a megoldás azonban nem bizonyult igazán szeren-
csésnek, ezt követően Avasán János felmentésére az osztályvezetői tisztség alól 
alig két hónappal később, 1950 januárjában került sor, Lemhényi Jenő tanulmá-
nyi osztályvezetővé történt kinevezését követően, aki előbb részvételi, majd sza-

                                                 
7  BTK Jkv. 1949. november 11. 
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vazati jogot is kapott a Kari Tanács ülésein.8 A szavazati jogot a VKM rendelet-
ben biztosította a tanulmányi osztályok vezetői számára, amellyel tovább nőtt az 
a szerep, illetve befolyás, amelyet a minisztérium az osztályvezetők tevékenysé-
gén át érvényesített a karok működését illetően.9 A tanulmányi osztályok vezetői 
lényegében a minisztériumok delegált emberei voltak, akik ha a dékán döntésé-
vel nem értettek egyet, akkor a főhatósághoz fordulhattak, s így akár dékáni dön-
téseket is felülbíráltathattak.10 

Az orosz szakos képzés bevezetését követően az 1950/1951-es tanév őszi fél-
évének kezdetétől Valentyin Nyikolajevics Pokrovszkij, az Orosz Intézet igazga-
tója is résztvevője lett a Kari Tanács üléseinek. A szovjet professzor megjelenése 
tolmács jelenlétét is indokolta a Kari Tanács ülésein.11  

A Kari Tanács összetételében az 1950/51. tanév második félévében is követ-
keztek be módosulások. A Kari Tanács összetételét a 274/1950. sz. M.T. rendelet 
6.§. 2. – 6. bekezdése határozta meg. Az 1400-65-144/1950.VII.1. számú VKM 
rendelet előírta a párt, a szakszervezet, valamint a Dolgozó Ifjúság Szövetsége 
képviselőinek a meghívását. A pártszervezetet Kónya Sándor, a DISZ-t pedig – 
váltakozva – Hársfalvi Péter, Szendrey István és Berecz János képviselte. A szak-
szervezet képviselője Durkó Mátyás volt. Intézeti tanárok (a későbbi egyetemi do-
censek) Kádár Zoltán, Kardos Pál, Koczogh Ákos és Varga Zoltán voltak.12  

A Minisztertanács 274/1950. (XI.23.) sz. rendelete újból szabályozta az egye-
temek, illetve az egyetemi karok szervezetét. A kar dékánját a kar nyilvános és 
rendes tanárai közül a vallás- és közoktatásügyi miniszter nevezte ki egy évi idő-
tartamra, a kinevezésre a Kari Tanács előterjesztése alapján a rektor tett javasla-
tot. A dékánt feladatainak ellátásában előbb egy, majd két dékánhelyettes segítet-
te, akik közvetlenül a dékánnak tartoztak felelősséggel. A dékánhelyetteseket a 
kar tanszékvezetői és intézeti tanárai közül a Kari Tanács javaslata alapján szin-
tén a vallás- és közoktatásügyi miniszter nevezte ki egy évi időtartamra. A 
dékánhelyettesek az oktatási és a tanulmányi, illetve a tudományos munka terüle-
tén fejtették ki tevékenységüket. A dékán tanácsadó testülete és segítője a kar ve-
zetésében a Kari Tanács volt. Tagjai voltak a dékánhelyettesek, a tanszékvezetők, 
a Magyar Dolgozók Pártja Egyetemi Pártbizottságának képviselője, a Tanulmányi 
                                                 
 8  Avasán János kinevezése: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár. DE-BTK iratai. VIII. 8/b. 54. d. (A le-

véltár elnevezése 2012. október 1-től: Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltá-
ra.) (továbbiakban MNL HBML.) 

 9  Némedi Lajos: A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem 75 éve. Debrecen, 1988. 36. (to-
vábbiakban Némedi, 1988.)  

10  A magyar felsőoktatás évszázadai. (Szerk. Kardos József.) Bp. 2000. 143. (továbbiakban A ma-
gyar felsőoktatás évszázadai). 

11  A szlavisztika 50 éve a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Főszerk. Agyagási Klára. Debrecen, 
1999. 53. (továbbiakban A szlavisztika 50 éve). A tolmácsok ekkor Valkovics Emil és Juhászné 
Katona Erzsébet demonstrátorok voltak.  

12  BTK Jkv. 1950. december 20. 
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Osztály vezetője, továbbá azok az intézeti és magántanárok, illetve megbízott elő-
adók, akiknek a meghívásához a dékán javaslatára – oktatási és tudományos mun-
kájukra tekintettel – a rektor hozzájárult. A tanács üléseire az őket érintő kérdések-
ben a DISZ és az illetékes szakszervezet képviselőit is meg kellett hívni. A Tanul-
mányi Osztály vezetőjének az osztály munkájával kapcsolatban a dékán egyidejű 
tájékoztatása mellett a miniszter változatlanul közvetlen utasításokat is adhatott. 

Ezt követően az 1950. december 20-i tanácsülésen említik először a dékán-
helyettesi tisztséget a kar vezetői, illetve a Kari Tanács tagjai között.  

Az 1950/51. tanév tavaszi félévében az 1951. április 6-án tartott ülést vezeti 
először Szabó István dékán távollétében dékánhelyettesként Gunda Béla, s ő ve-
zette a félév hátralévő üléseit is. Szabó István dékánként már nem tevékenyke-
dett az adott félévben, jóllehet megjelent még a Kari Tanácsi ülésen. A történész 
professzor már az elmúlt tanév végén is tervezte, hogy megválik a dékáni tiszt-
ségtől, részben az őt ért politikai támadások, részben pedig egészségi állapota 
miatt, az 1950. augusztus 22-i dékánválasztáson azonban úgy érezte, hogy a Kar 
részéről megnyilvánuló bizalmat nem háríthatja el. A választáson egyébként két 
jelölt volt: Szabó István és Kádár László.  

Szabó Istvánt az 1951. augusztus 28-án megválasztott Gunda Béla követte a 
kar élén, aki a szeptember 5-i kari tanácsi ülésen vázolta azokat a feladatokat, 
amelyeket a legfontosabbnak tartott céljai eléréséhez. Néhány szóval kitért az 
adott időszak főbb vonásainak ismertetésére, amelyek közül a korviszonyok il-
lusztrálására néhányat idézünk is. A munkájukat olyan időpontban kezdik meg – 
mondta –, amikor a világpolitikai helyzetet a béketábor ellenségeinek mindin-
kább támadó fellépései jellemzik. Az imperialisták támaszpontokat igyekeznek 
szerezni maguknak a gazdaság és politika minden területén. Ügynökeik befér-
kőzni szándékoznak a társadalmi és a kulturális élet minden vonalára, hogy lerom-
bolják a népi demokráciák eredményeit, a Szovjetunió segítségével végzett építő-
munka szilárd falait. A feladatok kijelölése során idézte még Révai Józsefnek a 
Magyar Dolgozók Pártja II. Kongresszusán elhangzott beszédét, s leszögezte, hogy 
dékáni tevékenységét minden tekintetben az MDP útmutatásaira, tanácsaira és tá-
mogatására fogja alapozni. A nyilvánvalóan elvárt, kötelező penzum teljesítése 
után konkrét célkitűzéseket is megemlített, amelyek közül a legfontosabbaknak az 
alábbiakat tartjuk: növelni kívánta a működő intézetek, tanszékek számát. Ezek 
közül mindenképpen kiemelendőnek tartotta a Neveléstudományi Tanszék műkö-
dési feltételeinek javítását, új történeti tanszék szervezését a Történelmi Intézetben, 
az Irodalmi Intézetben pedig a Világirodalmi Tanszék létrehozását. Nagyban nö-
velné a marxizmus–leninizmus oktatás súlyát – fogalmazta meg –, ha professzor 
állhatna az intézet élén. Egyértelműen növelendőnek tartotta a „tanszemélyzet” 
számát is. Súlyos problémaként említette meg a kar intézeteinek berendezési és 
elhelyezési állapotát, amelyeken mindenképpen javítani kell véleménye szerint. 
Megemlítette a súlyos helyiséghiányt, ami a kari intézetek, tanszékek elhelyezé-
sét, illetve az oktatás feltételeit egyaránt negatívan érintette. 
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Egy év múlva, 1952 szeptemberében sor került a Kari Tanács összetételének 
újabb jelentős változására. A tanács tagjai lettek ekkor szavazati joggal: a dékán, 
dékánhelyettesek, tanszékvezető professzorok és docensek, az oktatói pártszerve-
zet titkára, a DISZ kari titkára, a szakszervezet titkára, a Tanulmányi Osztály veze-
tője. Állandó meghívottak voltak: a Marxizmus–Leninizmus Tanszék és a Katonai 
Tanszék vezetője, néhányan a kiemelkedő oktatók közül,13 valamint a Személyzeti 
Osztály vezetője. A Kari Tanácsnak ez a szerkezete lényegében 1956-ig maradt fenn. 

Változás következett be a Neveléstudományi Intézet élén is. Itt Karácsony 
Sándor 1950. március 28-án „megrongált egészségi állapotára való tekintettel” 
március 31-i hatállyal nyugdíjazását kérte, amelyet a Minisztérium elfogadott. 
Szabó István dékán április 6-án Gunda Bélát bízta meg a Neveléstudományi In-
tézet vezetésével. A nyugdíjba vonulási szándék mögött egyértelműen meghatá-
rozó szerepet játszottak azok a fellépések, amelyek Karácsony Sándor oktatói és 
tudományos tevékenysége ellen irányultak. Az elmarasztaló megjegyzések rend-
kívül súlyos vádakat fogalmaztak meg Karácsony Sándorral szemben, amelyek-
nek többsége a napi politikai elvárásokból és aktualitásokból származott. Vincze 
László szerint – aki az Intézet Budapestről lejáró megbízott oktatója volt ekkor, s 
kinevezésére 1950 nyarán került sor – Karácsony Sándor a pszichológiára építet-
te a maga elméletét, már pedig ez a pedagógia teljes csődjét jelentette. Passzivi-
tás elmélete burkolt támadás volt a népi demokrácia ellen, ő és Mérei Ferenc14 
tönkretették a magyar tanárképzést! Csontos Gábor szerint, aki az 1950/51. tan-
évben az Intézet tanársegédje lett, s egyúttal a Pártszervezetet képviselője is volt: 
a felszabadulás után reakciós egyének vették kezükbe a Neveléstudományi Inté-
zet munkájának az irányítását, amelynek a szelleme mélyen át volt hatva a na-
rodnyikizmussal, amely magát marxista mázzal vonta be, ezt a reakciós ideológi-
át gyökerestől ki kell irtani!15  

1950 decemberében merült fel az a változtatási szándék, amelyre Gunda Béla 
a szeptember tanácsülésen már utalt, hogy a Történelmi Intézet két meglévő tan-
széke mellé újabb két tanszéket szervezzenek, amelyekkel kapcsolatban Varga 
Zoltán intézeti tanári és Incze Miklós adjunktusi kinevezésére számított a kar ve-
zetése. A minisztériumi leirat decemberben végül a három tanszékből álló Törté-
nelmi Intézetről rendelkezett. Ugyanezen az ülésen foglalkoztak a felsőoktatási re-

                                                 
13  1952 szeptemberében az egy évvel korábban intézeti tanárként szereplő: Kádár Zoltán, Kardos 

Pál, Koczogh Ákos és Varga Zoltán docensek. 
14  Mérei Ferenc korábban a magyarországi pszichológia meghatározó képviselője volt, 1950-ben 

azonban minden tisztségétől megfosztották. Olyan tudományoknak, mint a pszichológia vagy a 
szociológia az adott időszakban nem volt létjogosultságuk Magyarországon. 

15  BTK Jkv. 1950. május 27. Orosz Gábor – Nyilas Bernadett: A neveléstudomány helyzete a Deb-
receni Egyetemen 1950−1957 között. In. A „Debreceni Iskola” neveléstörténeti vázlata. Szerk. 
Brezsnyánszky László. Bp. 2007. 265. (továbbiakban Debreceni Iskola, 2007.) BTK Jkv. 1950. 
április 26., október 28. 
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form kérdésével is. Felmerült ekkor az előadások rendszerének átalakítása, a köte-
lező irodalom csökkentése, a marxizmus–leninizmus határozottabb érvényesítése 
az oktatásban, az orosz oktatás kibővítése a képzés során, a hallgatói túlterheltség 
csökkentése érdekében a tananyag szűkítésének elvégzése egyaránt. Az előadások 
rendszerének átalakításával kapcsolatban Bárczi Géza sajnálkozását fejezte ki, 
hogy a minisztérium nem a vizsgák anyagát határozta meg, mert azok hiányában 
elég nehéznek tűnt a leadott anyag pontos számonkérése. Kardos Pál a kötelező 
olvasmányok csökkentésében ugyanakkor a minimalizmus megjelenését látta.16 

A hallgatói munka színvonalának emelése érdekében tanulókörök szervezését 
kezdték meg a karon, amelyekben a hallgatók részvétele kötelező volt, azok lá-
togatása alól csak indokolt esetben adhatott felmentést az illetékes professzor. A 
tanulókörök vezetőinek a megbízást a kar adta, s megerősítésre a minisztérium-
hoz kellett felterjeszteni. A tanulókörök feladata az volt, hogy az egyes előadá-
sokat a kollokviumok szempontjai szerint feldolgozzák, s az ismereteket elmé-
lyítsék. Minden hallgató számára az egyik szakján kötelező volt a tanulóköri fog-
lalkozás, javasolták ugyanakkor, hogy a tanulókört a hallgatók saját megítélésük 
szerint gyengébb szakjukon válasszanak, de nem zárták ki annak a lehetőségét 
sem, hogy önkéntes jelentkezés alapján mindkét szak valamelyik tanulókörét lá-
togathassa egy-egy hallgató. A tanulókörök vezetői és titkárai a kar felső évfo-
lyamos hallgatói voltak, akik közül többen a későbbiek során a kar oktatói lettek: 
Borsi Zoltán, Durkó Mátyás, Eördegh Béla, Für Lajos, Hársfalvi Péter, Jakab 
László, Módy György, Petrikás Árpád, Rácz István, Soós Pál, Szanyi Gyula és 
mások. A tanulókörök szervezésének az alapja az 1400-57/1949.V.1. VKM ren-
delet volt. Az átalakuló felsőoktatási rendszerben ezen a területen is több változ-
tatás következett be a későbbiekben. 1952 szeptemberében17 a tanulmányi cso-
portokat szervezték meg, egy évvel később már az ún. osztályfőnöki rendszer ki-
alakításán fáradoztak a karon, 1954 novemberében pedig évfolyamfelelősök 
megbízására került sor.  

1949 őszén rektori megkeresés érkezett a karra: a szovjet-orosz hadsereg 
Debrecenbe való bevonulásának (!) évfordulójáról megemlékezést kellett tartani, 
amelyek megtartására Szabó Dezső, Hankiss János és Országh László egyetemi 
nyilvános rendes tanárokat és Kardos Pál egyetemi intézeti tanárt kérték fel. Ok-
tóber végén döntöttek arról is, hogy az orosz nyelv oktatása a II. és III. éves hall-
gatók számára 25 fős csoportokban kötelező lesz. A hallgatók nagyobb részét Pa-
taki Sándor, kisebb részét pedig Dombrovszky József oktatta.18  

A napi politikának az egyetemi oktatásra történő rátelepedésének újabb eleme 
volt, amikor az 1950/51. tanévre felvehető hallgatók származás szerinti megosz-
lását írta elő az 1400-65-43/1950. VI. sz. miniszteri rendelet. Eszerint az adott 

                                                 
16  BTK Jkv. 1950. december 20. 
17  BTK Jkv. 1949. szeptember 27.  
18  BTK Jkv. 1949. október 26. 
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tanévre 200 hallgató vehető fel, amely létszám 20%-ának munkás, 25%-ának pe-
dig szegényparaszt származásúnak kellett lennie. Egy hónap múlva módosították 
az elvárásokat: a meghirdetett szakokat tekintve 24% munkás, 37,5% szegénypa-
raszt származású hallgató felvételére kellett a karnak törekednie. A felvételik so-
rán elért arányok: munkás: 23,5%, paraszt: 33,3%, egyéb kategóriájú: 43,2%, 
némileg azért elmaradtak az elvárásoktól.19 

Újabb megjelenése volt a politikai elkötelezettség kifejezésének, amikor 1950 
januárjában, az aktuális minisztériumi rendeletben (1480-97/1949.VI.1.) megfo-
galmazott elvárásoknak megfelelve Lemhényi Jenő, a Tanulmányi Osztály ve-
zetője az alábbiakat kérte a kari vezetéstől: „a tanulmányi fegyelem fokozása és a 
hallgatóság Népköztársaság iránti szeretetének elmélyítése érdekében” vala-
mennyi beiratkozott hallgató a II. félév elején ünnepélyes formában tegye le az 
alábbi esküt a Népköztársaság alkotmányára. (Én, …esküszöm, hogy a Magyar 
Népköztársaság Alkotmányát és alkotmányos jogszabályait megtartom. A Ma-
gyar Népköztársasághoz és annak dolgozó népéhez hű leszek, hazám megvédé-
sére mindenkor készen állok. Egyetemi elöljáróimnak engedelmeskedem. Min-
den erőmmel arra törekszem, hogy tanulmányaimat a tőlem telhető legjobb 
eredménnyel végezzem, a haladó tudomány és technika eredményeit a tőlem tel-
hető legjobb eredménnyel elsajátítsam és tudásomat a dolgozó nép szolgálatába 
állítsam.”) Az eskütétel tényét a hallgatók indexében rögzítették.20   

Sorra kapta a kar a minisztériumi utasításokat az 1949/1950. tanév tavaszi fél-
évében is. Miniszteri rendelet szabályozta a II–IV. éves bölcsészhallgatók félév 
végi vizsgakötelezettségeit. Ennek értelmében a magyar nyelv és irodalom szakon 
irodalomtörténeti (heti 4 óra) és egy nyelvészeti kollokvium (heti 1 vagy 2 óra) tel-
jesítése volt kötelező. Történelem szakon szintén 2 kollokviumot írtak elő egy-egy 
magyar és egyetemes történeti vizsgaként, heti 3-3 órás előadás hallgatását követő-
en. Latin és görög szakon egy társadalomtörténeti vagy egy irodalomtörténeti, il-
letve egy auktorolvasási kollokvium szerepelt az előírások között. A földrajz sza-
kon egy főkollégium mellett egy mellékkollégium is volt a vizsgakötelezettségek 
között, összesen heti 5 órás előadások hallgatását követően. Amennyiben a főkol-
légium önmagában 5 órás tárgy volt, a mellékkollégium követelményeit nem kel-
lett teljesíteni! Már az adott félévre vonatkozóan módosították a középiskolai taná-
ri szakcsoportokat is. Ezek szerint a bölcsészkarokon oktatható szakcsoportok az 
alábbiak lettek: magyar nyelv és irodalom – történelem, magyar nyelv és irodalom 
– modern nyelv és irodalom,21 magyar nyelv és irodalom–latin nyelv és iroda-
lom,22 történelem–földrajz valamint orosz nyelv és irodalom. 

                                                 
19  BTK Jkv. 1950.május 27. 
20  MNL HBML. VIII. 8/b. 55. d. Az esküt egyébként az oktatóknak is le kellett tenniük. 
21  Mint már láthattuk, ez a képzési forma csak Budapesten maradt meg. 
22  Ez a szakpár Budapesten és Szegeden volt felvehető. A szakosítási struktúra módosításait, korlá-

tozásait nevezték ekkor „profilírozásnak”, amely igen komoly mértékben érintette a kart. 
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A politika olykor-olykor igen határozottan avatkozott be az egyetemi oktatói, 
kutatói munka hétköznapjaiba. Ennek igen látványos bizonyítéka lehet „a debre-
ceni egyetemi összeesküvésnek” nevezett fellépés a kar négy oktatójával szem-
ben. Az érintettek Borosy András és Módy György (Történelmi Intézet, egyéb-
ként Szabó István tanítványai!), Bodolay Géza (Irodalmi Tanszék) és Papp Lász-
ló (Nyelvészeti Tanszék) voltak. A vád ellenük „a népi demokratikus rendszer 
megdöntésére irányuló szervezkedés” volt. Az 1950 augusztusának elején tartott 
tárgyaláson természetesen bebizonyították bűnösségüket, s Borosy András hét, a 
többi vádlott pedig hat-hat év börtönbüntetést kapott!23 

A karnak szinte menetrendszerűen kellett megfelelnie a minisztériumi elvárá-
soknak, igényeknek. A felülről megfogalmazott (ön)kritika alapvető célja az volt, 
hogy az intézményeket újabb és újabb erőfeszítésekre sarkallják az elvárt ered-
mények elérése érdekében. Az MDP II. Kongresszusának útmutatásai részben az 
adott időszak jellemző vonásait fogalmazták meg, természetesen kellő (ön)kri-
tikával, másrészt kijelölték az elvégzendő feladatokat.  

Az 1951. február 7-i kari tanácsülésen kellett szembesülnie a kari vezetésnek 
azzal a megállapítással, hogy „felsőoktatásunk fejlődése elmaradt a magyar nép 
államának általános fejlődése, politikai és gazdasági előrehaladása mögött.” 
Ahogyan ekkor fogalmaztak, a szocializmus győzelmes felépítése nem lehetsé-
ges a kultúrforradalom feladatainak megoldása nélkül: ebből következik, hogy új 
típusú szocialista szakemberek tízezreinek a képzését kell megoldani az élet 
minden területén. Az elmúlt években végrehajtott oktatási reform hozott ugyan 
néhány pozitív változást a felsőoktatás területén, de ez csak a kezdet volt, mély-
reható változásokat végrehajtani nem tudott. Érdemi változásként könyvelték el 
ekkor, hogy az egyetemeken a marxista–leninista oktatás kiszélesedett, lehetőség 
nyílt arra, hogy minden tudományág oktatásának a marxizmus–leninizmus le-
gyen az alapja. Ugyanakkor viszont csökkenteni kell a túlterhelést, jobban át kell 
gondolni a tananyagokat, az államvizsgák helyzetét, javítani kell a képzés szín-
vonalát – állapították meg. Némi szabadságot jelentett, hogy az I. évfolyamot ki-
véve fakultatívvá tették a tanulóköri foglalkozásokat, több időt hagyva az egyéni 
tanulásra, ami az egyetemi és főiskolai tanulás fő formája. Teljesen egyértelműen 
kari feladatként fogalmazták meg a tanulmányi színvonal emelésének rendszeres 
ellenőrzését, a hallgatók ideológiai szintjének javítását, a lemorzsolódás meg-
akadályozását. A kar a tavaszi félévi munkatervbe több olyan elemet is beikta-
tott, amelyek révén igyekezett részben az elvárásoknak megfelelni, részben pedig 
a karon valóban igényelt változásokat elérni. Hangsúlyos feladatnak tekintették a 
kezdő tanszemélyzet és általában a tanszemélyzet munkájának fokozott ellenőr-
zését és irányítását. Lényegesnek tartották a nem orosz szakos hallgatók orosz 

                                                 
23  Balogh István: Alkotás és tudományszervezés a politika szorításában. In. Szabó István Emlék-

könyv. Kovács Ágnes közreműködésével szerkesztette Rácz István. Debrecen, 1998. 41. 
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nyelvi oktatásának javítását. Elvárásként fogalmazták meg az előadások ideoló-
giai szempontból való ellenőrzését, hogy „a szocialista szakemberek nevelését” 
hatékonyan támogatni lehessen. Kiiktatandónak tartották a kollokviumokon ta-
pasztalt „egészségtelen jelenségeket”, a kari tanácsi üléseken tapasztalt „lazasá-
gokat.” Fontos feladatok vártak a kar oktatóira a tudományos munka területén is. 
Nem lehet ugyanis azt állítani – fogalmazták meg a bírálatot –, hogy a kutatók 
munkásságát már áthatja a marxizmus–leninizmus világnézete és módszere. A 
tudományos munkával foglalkozók számára is egyre inkább elkerülhetetlenné 
vált az orosz nyelv és a marxizmus–leninizmus ismerete. Meggátolandónak tar-
tották a bürokrácia elterjedését is, ez a jelenség ugyanis egyértelműen gátolta a 
tudományos munkát végzők tevékenységét!24 

Természetesen nem kerülhették el az adott időszakban az alapvető, lényegi 
változások a tanárképzés gyakorlatát sem. Az 1949. évi reform eredményeként lé-
nyegesen átalakult a tanárképzés rendszere is. Korábban a tanárképzősöknek alap-
vizsgát kellett tenniük a II., szakvizsgát pedig a IV. év végén. Az V. évfolyam be-
fejezését követően pedig pedagógiából vizsgáztak az Állami Középiskolai Tanár-
vizsgáló Bizottság előtt. Ezután gyakorlóév következett, majd újabb vizsgák, s 
ezek sikeres teljesítése után nyerték el a középiskolai tanári oklevelet. A Vallás és 
Közoktatásügyi Minisztérium 211.114/1949.VI. sz. rendelete azonban a tanárkép-
zés gyakorlatának radikális átalakítása céljával már 1949 februárjában előírta az 
eddig jelentős szerepet játszó Középiskolai Tanárképző Intézet megszüntetését, 
majd ugyanennek az évnek a májusában felszámolták a Középiskolai Tanárvizs-
gáló Bizottságot is. Mivel a még ebben az évben létrehozott debreceni Tanárkép-
ző Főiskola az 1949/50. tanévet már Egerben kezdte meg, a debreceni tanárkép-
zés kizárólag egyetemi feladattá vált, amelynek a feltételeit teljes mértékben újra 
kellett szervezni, amely feladat a Pedagógiai Intézetre várt.25 

Ugyanekkor a középiskolai tanárképzés ütemének meggyorsítása érdekében 
az eddigi ötéves tanulmányi időt már az 1949/50. tanév tavaszi félévében négy 
tanévre csökkentik. Az V. éves hallgatók némi módosítással még befejezhették 
tanulmányaikat, a IV. évesek pedig a nyolc félév alatt végezték el szakos tanul-
mányaikat, az V. év anyagából pedig átvették mindazt, ami a pedagógiai, elméle-
ti és gyakorlati képzésükhöz elengedhetetlenül szükséges, úgy, hogy júniusban 
szakvizsgát, szeptemberben pedig képesítő vizsgát tettek. Hospitálási kötelezett-
ségeiknek heti 4 órában kellett eleget tenniük. Szakdolgozatot ennek az évfo-
lyamnak nem kellett készítenie, csak az egyik szakjából kellett a hallgatónak 

                                                 
24  BTK Jkv. 1951. február 7. 
25  Bajkó Mátyás – Vaskó László – Petrikás Árpád: Vázlatok és tapasztalatok a pedagógiaoktatás és 

a neveléstudományi tanszékek történetéből. (1825–1980.) Acta Paedagogica Debrecina. 81. 
szám. Debrecen, 1981. 29. (továbbiakban Vázlatok és tapasztalatok) Orosz Gábor: A Középis-
kolai Tanárképző Intézet megszüntetése a Debreceni Egyetemen. In. Debreceni Iskola, 2007. 
291–294.  
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„kimerítőbb” szemináriumi dolgozatot írnia. A 600/1949. sz. reformrendeletre 
való hivatkozással a Vallás és közoktatási miniszter (Ortutay Gyula) a képzés 
rendszerének változásaival összefüggésben újabb elvárásokat fogalmazott meg 
az egyetemi oktatás ideológiai feladatait tekintve. A kötetlen tanmenet szerinti 
egyetemi oktatás megszűnt, s mivel minden hallgató „meghatározott társadalmi 
funkcióba készült” az egyetemek feladata olyan szakemberek képzése lett, akik 
az ott megszerzett tudásukat az ötéves terv során felmerülő feladatok ellátására 
fordítják. Azoktól a hallgatóktól, akiknél ez a szándék nyilvánvalóan nincs meg, 
írásbeli nyilatkozatot kellett venni, s a nevezettek listáját fel kellett küldeni a mi-
nisztériumba. Ezek a hallgatók további rendelkezésig vizsgára nem voltak bo-
csáthatók, s a későbbiekben a karra be sem iratkozhattak!26  

A gyakorlati képzés kétségtelenül meglévő problémáinak megoldására – 
egyebek között – az 1952. május 12-én született utasítás értelmében a III. évesek 
januárban négy héten át hospitáltak, napi öt órát eltöltve az iskolákban. A ne-
gyedévesek tanítási gyakorlata öthetes volt, amely február 1. és március 7. között 
zajlott, s amely során minimum 8, maximum 12 órát kellett tanítaniuk a hallga-
tóknak. Ekkor hozták létre a gyakorló középfokú iskolákat, amelyek azonban to-
vábbra is tanácsi felügyelet alatt álltak, a szakfelügyeletet azonban az ekkor lét-
rehozott kari módszertani kabinetek látták el. Feladataik az alábbiak voltak: a 
gyakorlóiskolák pedagógiai és módszertani irányítása, a tanárjelöltek óralátoga-
tásának és gyakorlótanításának előkészítése, ellenőrzése és értékelése. A kabine-
teknek kellett kidolgozniuk az egyetemi módszertani képzés programjait, vala-
mint a szakmódszertani oktatás és a gyakorló középiskolai vezetőtanárok munká-
jának biztosítását is!27 

A tanárképzés helyzetével elégedetlen minisztérium az esetleges változtatá-
sokat illetően véleményeket, javaslatokat kért az egyetemektől. A minisztérium 
szerint a középiskolai előképzettség és az egyetemi követelmények között nem 
volt meg a szükséges összhang. A két iskolatípus tantervei, tananyaga, főleg taní-
tási módszerei nem voltak megfelelően összehangolva. A kari reagálások közül a 
fontosabbakat idézzük: az I. évesek nyelvtani műveltsége nem eléggé szilárd, bár 
igazán kirívó esetekkel nem találkoztak. A magyar nyelvtan tanításának javításá-
ra mind az általános iskolában, mind a gimnáziumban nagyobb gondot kellene 
folytatni. Az eddiginél jóval többet kellene gyakorolni a nyelvtani elemzéseket, s 
szükség lenne arra is, hogy a gimnáziumban némi nyelvtudományi ismeretet is 
adjanak a diákoknak, mert ezen a téren az egyetemre kerülők tájékozatlansága 
igen jelentősnek mondható. A történelem szakosoknál a latin nyelvű előtanul-
mányok hiányát látták a legnagyobb gondnak. A középiskolai oktatás iskolák 
szerinti eltérései miatt, mivel az egyetemi oktatás teljesen más módszerekkel 

                                                 
26  MNL HBML. VIII. 8/b. 55. d. 
27  Ladányi Andor: A középiskolai tanárképzés története. Bp., 2008. 93. (továbbiakban Ladányi, 2008.) 
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dolgozik, a különbségek kiegyenlítésének feltételeit kell megteremteni. Földrajz 
szakon az elméleti és gyakorlati fizikai és matematikai képzettség mérsékelt vol-
tát, illetve a felvételt nyertek csekély topográfiai ismereteinek a szintjét emelték 
ki.28 Elkerülhetetlen feladat volt a gyakorló iskolák megszervezése, s az új viszo-
nyoknak, elvárásoknak megfelelő képzési program kialakítása is. A tanár szako-
sok az 1950-es évek elejétől az 1952-ben államosított Kossuth Lajos Leánygim-
náziumban és a Fazekas Mihály Gimnáziumban végezhették hospitálásukat és 
gyakorló tanításukat, azonban mindkét gimnázium tanácsi irányítás és felügyelet 
alatt állt még ezekben az években! A négyéves képzés időtartama rendkívüli mér-
tékben leszűkítette az iskolai munkára fordítható időt, amely így alig-alig biztosít-
hatta a végzős hallgatók megfelelő felkészítését a tanári munkára.29 További 
problémákat jelentett, hogy ezekben az években a középiskolai tanárképzés lé-
nyegesen meghaladta a tényleges társadalmi szükségleteket. A végzett hallgatók 
közül 1954-ben 21, 1955-ben 60, 1956-ban 77% az általános iskolákban tudott 
csak állást találni, amelyet szinte természetes módon követett a tanárszakra felvett 
hallgatók létszámának csökkenése országos viszonylatban. 1954-ben még 1322, 
1955-ben már csak 439, 1956-ban pedig csak 437 hallgatót vettek fel tanársza-
kokra! Nem elhanyagolható kérdés volt ugyanakkor az sem, hogy az egyszakos 
hallgatókat a középiskolák egy része nem tudta megfelelően foglalkoztatni.30 

A kétszakos tanárképzést hosszas huzavona után 1954-ben állították vissza az 
egyetemeken. Ez azonban a négyéves képzési idő alatt, illetve miatt nem tudott 
igazán magasabb szintű tanári ismereteket biztosítani, s ezért (is) egyre indokol-
tabbnak látszott a képzési idő öt évre történő felemelése. Emellett szólt egyéb-
ként az a szakmai törekvés is, hogy a tanárképzésen belül a gyakorlati képzés sú-
lyát is növelni kellene. Jausz Béla szerint a két részre szabdalt 4–5 hetes „bekuk-
kantás” az iskolai munkába messze nem alkalmas arra, hogy az elvárt igények-
nek és feladatoknak meg tudjanak felelni a hallgatók. Bajkó Mátyás még kritiku-
sabban fogalmazott: a fő problémát még mindig az okozta, hogy a pedagógiai 
oktatás keretében a gyakorlati oktatás aránya meg sem közelíti az elméleti kép-
zések nagyságrendjét. Nem azért, mintha sok lenne az elméleti órák száma, ha-
nem mert nagyon alacsony a gyakorlati képzésre fordítható tantervi keret.31 

Az adott időszak viszonyainak illusztrálására egy 1956. januári, Jausz Béla 
által készített jelentés néhány jellemző adatát idézzük. A korábbi évekhez képest 
ugyan némi javulás volt kimutatható a hallgatók iskolai munkájának feltételeit il-
                                                 
28  MNL HBML. VIII. 8/b. 56. d. 
29  Holik Ildikó: A debreceni egyetem tanárképzése és gyakorló iskolái. A Debreceni Iskola. Acta 

Pedagogica Debrecina. CIII. Szerk. Brezsnyánszky László, Fenyő Imre. Debrecen, 2004. 
215/216. (továbbiakban Debreceni Iskola, 2004.) 

30  Ladányi, 2008. 98. 
31  Bajusz Bernadett: Kelemen László munkássága a 6. sz. főirányon belül. In. Debreceni Iskola, 

2007. 328–329. 
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letően, ideálisnak azonban távolról sem lehetett nevezni azokat. A Fazekas Gim-
náziumban a díszteremben helyezték el a tanárjelölteket, s csak a két új cserép-
kályha építtetését követően a vált a terem fűthetővé. Az osztálytermekben az 
egyetemistákat sok helyen csak lócákra tudták leültetni, s kevés volt a hely az 
órákat értékelő megbeszélések számára is. Nem sokkal volt jobb a helyzet a Kos-
suth Gimnáziumban sem. A tanári dolgozó szoba kicsi, általában csoportokkal 
zsúfolt volt.  A jelöltek tartózkodási helye a szünetekben és az órák alatt általá-
ban a tanári szoba előtti folyosó volt. A tantermek felszereltsége mindkét helyen 
elmaradt az elvárható szinttől. Nem sikerült megoldani a tanárjelöltek tankönyv-
ellátását, s nem volt megfelelőnek mondható a szertárak ellátottsága sem. A két 
gimnázium tanácsi felügyelete olykor-olykor sajátos szituációkba sodorta az 
egyetemet. Ilyennek tartotta a jelentés pl. az igazgatóváltást, amikor Kálmánchey 
Tibort Forgács József váltotta a Fazekas Gimnázium élén, amelyről az egyetem 
csak utólag szerzett tudomást. Előfordult az is, hogy megfelelő képesítés hiányá-
ra hivatkozva leváltottak vezetőtanárt, akit viszont a helyére neveztek ki, szintén 
nem rendelkezett az előírt képesítéssel. Ezzel együtt is az új vezetőtanárok kine-
vezésével az egyes szakokon a zsúfoltság némileg enyhült, de még mindig sok 
jelölt tartozott egy-egy vezetőtanárhoz. A leírtakon kívül is súlyos kritika érte a 
gyakorló tanítás rendszerét. A tanárképzésnek (gyakorlásnak?), ezt a „futószalag 
formában” való lefolytatását tiszta formalizmusnak minősítette a jelentés, ame-
lyet nem tudtak tanárképzésnek nevezni, illetve elfogadni. Ez csak annyi, hogy a 
jelölt megpróbálkozik azzal, hogy vajon milyen próbatanítást tud majd produkál-
ni öt-hat óra tanítás után. Az iskola életéről, a tananyag önálló beosztásáról, tá-
gabb és szélesebb nevelői célok kitűzéséről, a tantárgyi koncentrációról még a 
saját tárgyán belül sem képes tájékozódni! A továbbiakat illetően a gimnáziumok 
több javaslatot is előterjesztettek a tanárképzés színvonalának emelése érdeké-
ben. Mivel a végzett hallgatók egyre nagyobb része került általános iskolába, ja-
vasolták, hogy az általános iskola felső tagozatában meglévő hospitálás mellett a 
gyakorlótanítás lehetőségét is biztosítsák. Kérték, hogy egy vezetőtanárra négy-
nél több jelölt ne jusson, ahol pedig mégis több lenne, emeljék a vezetőtanárok 
számát. Lehetőséget kértek arra, hogyha egy hallgató gyengén tanít, tovább gya-
korolhasson. Múlhatatlanul szükségesnek tartották az öthetes tanítási gyakorlat 
időtartamának növelését, s javítandónak tartották a szakdidaktikai oktatás szín-
vonalát is. Jausz Béla összegző értékelésében két lényeges elemet hangsúlyozott, 
amelyek megvalósulása nélkül illúziónak nevezte, hogy érdemben javítani lehes-
sen a tanárképzés helyzetén. Álláspontja szerint a gyakorló gimnázium (gimná-
ziumok) szervezetileg tartozzanak az egyetemhez, általános iskolával kiegészít-
ve. A tanárképzés elképzelhetetlen megfelelő pedagógiai műhelyek nélkül. A kü-
lönállás csak fékje a jobb, érdemi munkának. Példaként kiemelte, hogy a klini-
kákat senkinek nem jutott az eszébe leválasztani az Orvostudományi Egyetemről. 



BÁRSONY ISTVÁN: A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR  TÖRTÉNETE  1949–1999 KÖZÖTT  

 

202

Külön kiemelte, hogy a tanárképzés öt évre emelendő, s ezzel a gyakorlótanítás 
ideje legalább fél évre nőjön.32 

Az 1950/51. tanév őszén a beiratkozást követően komoly mértékben nyugta-
lanította a kart, hogy a beiratkozásra várt hallgatók közül 31 fő nem kezdte meg 
a tanulmányait. Közülük 3−3 fő családi okokra hivatkozva nem jelent meg, illet-
ve betegség miatt halasztottak egy évet, két felvett férjhez ment, más ösztöndíj 
hiányában nem tudta megkezdeni a tanulmányait. A tanulmányok meg nem kez-
désének okai között szerepelt még: „tanítói állásba került”, ezért nem kezdi meg 
a tanulmányait, „mivel nem a szakját tanulja” hazament, „családos ember”, csa-
ládi okok miatt abbahagyja tanulmányait. Egy másik felvételt nyertről menet-
közben derült ki, hogy az apja kulák, őt kizárták a karról, egy hallgató ellen pe-
dig az AVH indított eljárást. Természetesen nem minden be nem iratkozott került 
ki a felsőoktatásból: tizenheten más felsőoktatási intézménybe kerültek felvétel-
re, illetve átvételre. Közülük kilencen a budapesti bölcsészkarra, ketten az Orosz 
Intézetbe Budapestre, illetve egy-egy fő az Állatorvosi Karra (Budapest), Ipar-
művészeti Főiskolára (Budapest), a debreceni Orvoskarra, Egerbe a Pedagógiai 
Főiskolára, illetve a szegedi bölcsészkarra, valamint a Katonai Akadémiára (Bu-
dapest) távoztak a karról. A kar vezetése már-már kétségbeesett kísérletként a 
környező megyék MDP pártszervezeteihez fordulva kért segítséget a be nem 
iratkozottak jobb belátásra bírásához. Mint írják nagyon sok diák és diáklány 
van, akik bár felvételt nyertek, de időközben vagy állásba, vagy férjhez mentek, 
vagy az ellenség agitációjának hatása alá kerültek, így nem akarják tanulmányai-
kat folytatni. „Kérjük az elvtársakat”, hogy küldjenek népnevelőket az érintet-
tekhez és szüleikhez és győzzék meg őket arról, hogy továbbtanulásuk feltétlenül 
szükséges. Mindenkinek anyagi és szociális helyzetétől függően juttatunk vala-
milyen ösztöndíjat – ígérték. „Ha ekörül lennének problémák, mondják meg az 
elvtársak, hogy a diák bejövetele után a kérdést megtárgyaljuk, tisztázzuk, s a le-
hetőségekhez képest kedvezően fogjuk rendezni!”  A helyi pártszervezetek meg-
keresése mellett tudunk olyan esetről is, amikor a Tanulmányi Osztály vezetője 
írt levelet a beiratkozni nem szándékozó hallgatónak, amelyben az alábbiak ol-
vashatók: mi úgy látjuk, hogy nehézzé vált családi körülményeid ellenére is to-
vább kell tanulnod. A 325 forintos leendő ösztöndíjad tanulmányaid folytatását 
anyagi gondoktól mentessé teszi, még szüleidet is tudod támogatni, amit ha állást 
vállalnál, nem biztos, hogy meg tudnál tenni! Egy másik hallgatót, aki lemondott 
a továbbtanulásról, szintén a Tanulmányi Osztály vezetője keresett meg levélben. 
Az abban olvashatók szerint, a hallgató álláspontja nem vehető tudomásul. Aki-
nek az édesapja a megyei pártbizottságon gépkocsivezetőként dolgozik, s akinek 
az édesanyja párttag, annak egészen világosan kell látnia, hogy mit vár tőle a 
párt! „Neked tovább kell tanulnod – fogalmaznak a levélben –, hogy magasabb 

                                                 
32  BTK Jkv. 1956. április 13. 
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képzettséggel, magasabb rendű munkát tudj végezni. Ezt kívánja tőled az épülő 
magyar szocialista társadalom érdeke, de az egyéni érdeked is. Pártunk az olya-
noktól, mint te vagy, azt kívánja, hogy a kishitűeket, és a csüggedőket biztassa, 
nem pedig azt, hogy maga csüggedjen el. Azt várjuk tőled, hogy te magad is 
azok között légy, akik a továbbtanulás érdekében felvilágosító munkát végeznek, 
nem pedig azok között, akik maguk sem akarnak továbbtanulni.” Az utóbb emlí-
tett esetet némileg bonyolította, hogy időközben kiderült: a helyi pártbizottság 
szerint a lány szülei szektások (jehovisták), az apa már nem is dolgozik náluk. 
Az érintett szeptember elején két levelet is írt a karra, szeptember 8-án még a 
karra történő visszatérését helyezte kilátásba, szeptember 15-én azonban végleg 
lemondott a továbbtanulásról.33  

A lemorzsolódással kapcsolatos problémák nem szűntek meg a következő 
félévben sem. 1950. május végén az alábbi okokat sorolták fel a hallgatói lét-
számcsökkenés okaiként. Volt, aki hazautazott Csehszlovákiába, más betegség 
miatt nem tudta megkezdeni a tavaszi félévi tanulmányait. Az egyik I. éves orosz 
szakos hallgató a Szakszervezetek Országos Tanácsa megyei szervezetének titká-
raként dolgozott, nem tudta az órákat látogatni. Beiratkozott ugyan az őszi félév-
re, az órákra azonban már akkor sem tudott járni egy másik hallgató. Volt, aki 
felvételt nyert az orvosi karra, tanulmányait ott folytatta. Másról kiderült, hogy a 
„felszabadulás” előtt az apja katonatiszt volt, ezért tanulmányait természetesen 
nem folytathatta. A családjuk anyagi helyzete miatt tanulmányaikat megszakítani 
tervező hallgatókat az őszi félévhez hasonlóan levélben kereste meg a Tanulmá-
nyi Osztály, s többeket sikerült is rábírni tanulmányaik folytatására. Hasonlóan 
jártak el azoknak a hallgatóknak az esetében is, akik munkába állás miatt nem 
tudtak az órákra járni. A megkeresettek között volt gépkocsivezető, nyomdász, a 
TTK Tanulmányi Osztályán előadóként dolgozó korábbi hallgató, s volt olyan is, 
aki hívatásos színésznő lett, s ezért nem tudta a tanulmányait folytatni. Termé-
szetesen most is többen voltak, akik más felsőoktatási intézménybe jelentkeztek 
át (Budapestre és Szegedre), s voltak néhányan olyanok is, akik még a nyugati 
nyelvszakok megszűnése miatt maradtak ki az egyetemről.34 

A felsőoktatás sajátos, egyedi színfoltját képezték ezekben az években a 
szakérettségi vizsgát tett hallgatók. A szakérettségis tanfolyamok egyéves képzé-
si idővel 1948-ban indultak azzal a céllal, hogy ez által is jelentősen javuljon az 
egyetemi hallgatóság származás szerinti összetétele, s biztosítani lehessen a ki-
épülőben lévő rendszer az új értelmiségi rétegét. A tanfolyamok hallgatóinak kö-
zel 90%-a munkás- és parasztszármazású volt. Az egyéves tanfolyamok időtar-
tama, amelyre előképzettség nélkül lehetett jelentkezni 1951-ben kilenc hónapos 
esti képzés volt, 1952-ben tíz hetes nyári előkészítővel bővült. A hallgatók tanfo-

                                                 
33  MNL HBML. VIII. 8/b. 56. d.  
34  BTK Jkv. 1950. május 27. 
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lyam előtti előképzettsége igen változatos volt, jelentős részük még az általános 
iskola nyolc osztályát sem végezte el, vagy legfeljebb a dolgozók esti iskolájában 
szerezte meg ismereteit. A tanfolyamokon általában csak azokat a tárgyakat ta-
nulták, amelyeken tanulmányaikat a felsőoktatásban folytatni szerették volna. 
Mivel azonban az előírt tananyag elsajátítása még így is komoly nehézségeket je-
lentett, ezért a tanfolyamok ideje 1953-ban két évre bővült, 1955-ben pedig meg 
is szüntették azokat.35 

1950 tavaszán az MDP II. Kongresszusának útmutatásait tárgyalta meg a kari 
vezetés az oktatás színvonalának emelése érdekében, s fogalmazta meg azokat a 
feladatokat, amelyek révén a kongresszus által megfogalmazott célok elérhetők, 
megvalósíthatók. A főbb területeket az alábbiakban jelölték meg: hatékonyabbá 
kell tenni az oktatásszervezést és irányítást a karon. Növelni kell a kezdő okta-
tókkal, általában a tansegédszemélyzettel való foglalkozást munkájuk hatékony-
ságának növelése érdekében. Szigorú tanulmányi fegyelmet és rendet kell terem-
teni a karon, küzdeni kell a munkás és a parasztszármazású hallgatók lemorzso-
lódása ellen. Mivel nem lehet azt állítani, hogy a kutatók munkásságát áthatja a 
marxizmus–leninizmus világképe és módszere, el kell érni, hogy a tudományos 
kutatást végzők számra elkerülhetetlenné váljon az orosz nyelv és a marxizmus–
leninizmus meghatározó ismereteinek elsajátítása.36 

A korábbi oktatási struktúra átalakulása kihatott az intézetekben foglalkozta-
tott „tansegédszemélyzet” számára, státusára is. Az ekkor működő intézetekben 
az alábbi személyi állapotokat tükrözik az egykori iratok a tansegédszemélyzetet 
illetően 1950 nyarán. 

Filozófia Intézet: Erdélyi Gábor tanársegéd. Földrajzi Intézet: Eördegh Béla 
adjunktus, Borsy Zoltán tanársegéd, Balla György demonstrátor. Neveléstudo-
mányi Intézet: Bajkó Mátyás demonstrátor. Ókori Tudományok Intézete: Kádár 
Zoltán intézeti tanár. Magyar Irodalomtörténeti Intézet: Kardos Pál intézeti tanár, 
Koczogh Ákos adjunktus, Durkó Mátyás tanársegéd, Kiss Endre és Debreceni 
Tibor demonstrátorok. Magyar Nyelvészeti Intézet: Bartha Katalin tanársegéd, 
dr. Papp Lászlóné Hídvégi Andrea demonstrátor. Néprajzi Intézet: Kónya Sán-
dorné Szathmári Judit demonstrátor. Orosz Intézet: Valkovics Emil, Juhászné 
Katona Erzsébet demonstrátorok. Történeti Intézet: Veress Géza tanársegéd, 
Hársfalvi Péter, Kónya Sándor és Máté Sándor demonstrátorok.37 

Viszonylag sok problémával kellett megküzdenie a karnak a jegyzetkészítést 
illetően is. 1950 őszén került sor a Kari Tanulmányi Bizottság létrehozására, 
amelynek az egyik fő feladata a kari jegyzetek elkészíttetése volt, illetve a sok-
                                                 
35  Dokumentumok a magyar oktatáspolitika történetéből. (Összeállította: Kardos József és Korni-

desz Mihály.). Bp., 1990. II. k. 40. (továbbiakban Dokumentumok) 
36  BTK Jkv. 1951. február 17. 
37  MNL HBML VIII. 8/b. 56. d. 
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szorosítás előtt annak ellenőrzése, hogy a jegyzet terjedelemben, szerkezetében és 
módszertanában megfelel-e az aktuális elvárásoknak. Az oktatók általában időben 
elkészítették a jegyzeteket, mivel azonban egy minisztériumi rendelet „elvitte” a 
karról a sokszorosítást, ez önmagában kéthetes csúszást jelentett, s a korábbiaknál 
sokkal körülményesebb, nehézkesebb volt a korrektúrák elkészítése is.38 

A karon folyó tevékenység általános jellemzőit foglalja össze Lemhényi Jenő, a 
Tanulmányi Osztály vezetője. A húsz pontban megfogalmazott terjedelmes jelen-
tés az alábbi területekre terjedt ki, bemutatva a kar munkájának mindennapjait. 

A tanulmányi fegyelmet illetően az elmúlt tanév őszi félévében javult a hely-
zet. Némileg kirívónak a húsvét körül történtek számítottak, amikor a hallgatók 
jóllehet „a szombatot is megkapták a hallgatók szünetnek”, sokan már pénteken 
elutaztak Debrecenből, s még a húsvétot követő kedden is 18%-os volt a hiány-
zás aránya. Volt olyan professzor a karon, aki az órára késve érkező hallgatókat 
be sem engedte az előadásra. Akadt a karon néhány olyan fegyelmi ügy is, ame-
lyek a korviszonyokat tükrözik. Ilyen volt az az eset, amikor hamis adatokkal 
próbálták félrevezetni a kart, így akarva meg nem érdemelt juttatásokat kapni. 
Más a karon megkapott családi pótlékot nem adta át özvegy édesanyjának, ezt 
követően a családi pótlékot közvetlenül a szülőnek juttatta el a kar. Indult eljárás 
az I. félévi vizsgák elhanyagolása miatt is. Külön feladatot jelentett a végzős 
hallgatókkal való foglalkozás is, amelyet a szakonként létrehozott bizottságok, il-
letve az ezek munkáját összefogó „csúcsbizottság” végzett el. Külön sajátosság 
volt, hogy a legkiválóbb végzős hallgatókat az elhelyezéssel foglalkozó bizottság 
a Pártközpont figyelmébe ajánlotta, alkalmasság esetén magasabb funkcióba való 
beosztás céljából.  

A vizsgák rendjét illetően március végén tisztázták, hogy a félév végén mi-
lyen vizsgakötelezettségeik lesznek a hallgatóknak, s közölték a szigorlati tema-
tikát, s a kötelező irodalomjegyzékeket is. A folyamatos tanulás általános igény-
ként, elvárásként volt jelen az egyetemi tanulmányi munkában. A különböző te-
rületeken folyó képzéseknél komoly különbségek voltak tapasztalhatóak. Az el-
várásoknak leginkább azok a tárgyak feleltek meg, amelyeknél a számonkérés 
rendszeres és folyamatos volt. Ilyenek az orosz, a katonai órák, a politikai gazda-
ságtan, a marxizmus–lenizmus és a szakszemináriumok órái. A többi tárgyból 
nem mindig volt meg a folyamatos tanulás. Az ezeknél is elvárható javulás érde-
kében a már említett tanulóköri rendszer mellett az egyéni és csoportos, valamint 
szabad konzultációs rendszert vezettek be. A jelentés írója azt azért megjegyzi, 
hogy a módosítások csak részben váltották be a hozzájuk fűzött reményeket.  

Az említett katonai oktatást az 1950/51. tanév tavaszi félévének kezdetén ve-
zették be, amelyet a hallgatók, közöttük a nőhallgatók is a korban elvárt „egyön-
tetű lelkesedéssel” fogadtak. Az 1950 decemberében kelt hallgatói előterjesztés 
                                                 
38  BTK Jkv. 1950. szeptember 7. 
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javasolta, hogy a következő félévtől a katonai tudományok elsajátításával fogla-
kozhassanak. Véleményük szerint a „passzív békevágy helyett a békeharc aktív 
folytatására kell áttérni, s ennek egyik része: felkészülni a szocializmusnak, for-
rón szeretett hazánknak, a munkásosztály hatalmának fegyverrel való megvédé-
sére.”39 A jelentkezések idejére azonban a hallgatónők aránya már nem érte el az 
50%-ot, „szüleik és környezetük kispolgári, sőt ellenséges befolyása miatt”. 

A marxizmus–leninizmus oktatása terén lényegesnek tartotta a jelentés meg-
említeni, hogy az oktatók kissé lebecsülték a hallgatókat az oktatott tárgyukat il-
letően, akik azonban a vizsgákon bebizonyították, hogy fel tudják dolgozni az 
anyagot. Ki kellett azonban mondani azt is, hogy a tanulás nem eléggé elmélyült. 
A hallgatók az anyagot tantárgyszerűen tanulják, a marxizmus–leninizmus taní-
tásait, mint világnézetet nem sajátították el. Az életre való nevelés jegyében a 
marxista tanszék tanulmányi kirándulást szervezett a Járműjavító Vállalathoz, s 
tervezték a Debrecen környéki termelőszövetkezeti csoportok meglátogatását is. 

Némileg árnyalta a képet az orosz oktatásról az a tény, hogy az óralátogatás 
terén időnként komoly fegyelmezetlenségek voltak tapasztalhatók, ezért itt is 
szigorítani kellett a számonkérést, s szükség esetén bevezették a minden órán tör-
ténő osztályozást. Az orosz tanulás fontosságára ugyanakkor minden tanszéknek 
fel kellett hívnia a figyelmet. 

A Minisztériumtól való teljes függés mutatkozott meg a következő tanévre 
történő beiskolázás területén is. A már ismert felvehető hallgatói létszám ismere-
tében a kar felvette a kapcsolatot a Hajdú megyei Tanács, illetve a szomszédos 
megyék Oktatási Osztályaival a felvehető 100 bölcsész és 75 leendő orosz sza-
kos hallgatóval számolva. 1950. május 4-én kelt az a VKM rendelet, amely az 
egyetemi és főiskolai felvételi propaganda javítása érdekében „Nyílt hét” meg-
tartását írta elő, amely során az érettségiző tanulók meglátogathatták az egyete-
met, részt vehettek egy-egy órán, megismerhették a gyakorlati munkát, a tanárok 
és a hallgatók beszélgethettek a középiskolai diákokkal, felvázolták előttük to-
vábbi tanulmányaik perspektíváit.40 Néhány héttel később azonban kiderült, hogy 
az új tanévben felvehető hallgatói létszám jelentősen, 60 bölcsész és 40 orosz 
szakos hallgatóra csökkent. 

Utasításokat fogalmazott meg a kar a vizsgáztatások vonatkozásában is. A 
hallgatói teljesítmények elbírálása során hangsúlyozottan tekintettel kellett lennie 
a vizsgáztatónak a szakérettségisek, a munkás és parasztszármazású hallgatók „ki-
fejezési készségbeli” problémáira. Az I. éven enyhébb, a felsőbb évfolyamokon 
egyre szigorúbb követelményeket kellett támasztani a vizsgákon. Elégtelen osz-
tályzatot egy minisztériumi utasítás értelmében nem volt szabad az első alkalom-
mal az indexbe beírni, a vizsgáztatónak csak az utóvizsga tényét kellett közölnie 
                                                 
39  BTK Jkv. 1950. december 14. 
40  MNL HBML. VIII. 8/b. 55. d. 
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hallgatóval, amelyre 10–12 nappal később kerülhetett sor. Ügyelni kellett ugyan-
akkor arra is, hogy a jobb, hogy illetve a gyengébb jegyek megállapítása során az 
oktatók nehogy a maximalizmus vagy a minimalizmus „hibájába essenek”!41 

A felvételi eljárás az 1950-es évek során több esetben is változott, módosult. 
1950 tavaszán előírták, hogy biztosítani kell minden főiskolai tanulmányokra al-
kalmas munkás- és szegényparaszt-származású tanuló tovább tanulását, ugyan-
akkor egyéb, a munkásosztályhoz közelálló kategóriák számára is lehetővé kell 
tenni az egyetemre, illetőleg főiskolára való bejutást. Meg kell viszont akadá-
lyozni az osztályellenségnek az egyetemekre és a főiskolákra való „behatolását”, 
súlypontokat képezve kell a felsőoktatási intézményekben a helyes szociális 
arányszámot kialakítani. Az országos szinten tevékenykedő felvételi bizottság és 
felvételi iroda mellett, a karokon is létre kellett hozni a felvételi bizottságokat. A 
kari bizottság elnöke a dékán volt, tagjai a VKM küldöttje, a MEFESZ kari titká-
ra, egy a minisztérium által kijelölt egyetemi tanár, az egyetemi (kari) pártszer-
vezet képviselője, valamint a Tanulmányi Osztály vezetője. Az országos felvételi 
bizottság döntése alapján a felvételi iroda közölte az egyetemekkel, hogy osz-
tálykategóriákként hány hallgatót vehetnek fel, s hányat irányíthatnak más felső-
oktatási intézménybe. A felvételi vizsga anyagát a karok javaslatának felhaszná-
lásával a minisztérium állította össze. 

Az egyetemi hallgatói létszám biztosítását számos tényező alakította, formál-
ta. Az 1951. júniusi minisztériumi irányelvek előírták, hogy felvételi vizsgákon 
el kell érni a karra megadott keretszámot. Ezen belül fontos szempont volt annak 
érvényesítése, hogy megfelelő legyen a szociális összetétel és a nők aránya. A 
tanulmányi eredményeknek csak akkor vált jelentőssé a szerepe, ha a jelentkezők 
száma érdemben felülmúlta a keretszámokat.42 

Az 1955/56. tanévre történő felvételik előkészületei során már azt fogalmaz-
zák meg 1954 novemberében, hogy a legjobb képességű és felkészültségű jelent-
kezők felvételére kerüljön sor, ugyanakkor azt is biztosítani kellene, hogy a 
munkás-paraszt származású hallgatók aránya a 60, de legalább az 55%-ot elérje. 

A nappali tagozatra történő jelentkezések esetén az alábbi feltételeket írták 
elő: a közepes vagy elégséges tanuló jelentkezése csak akkor fogadható el, ha a 
tanuló a választott kar (szak) alaptárgyaiból tartósan legalább jó eredményt ért el. 
Osztályidegen származású tanulók közül csak azok javasolhatóak felvételre, akik 
kiváló tanulmányi eredményt értek el és magatartásukkal is kiérdemelték azt. 
Felvételi vizsgát kellett tenni minden jelentkezőnek, kivéve a Rákosi Mátyás ta-
nulmányi verseny országos döntőjében I–III. díjat nyert hallgatókat, ha arra a 
szakra jelentkeztek, amelynek a tárgyából díjat nyertek, s az érettségi évében 
kérték felvételüket. A felvételi vizsgán az 5 fokozatú osztályozási rendszer sze-

                                                 
41  BTK Jkv. 1951. január 6. 
42  Dokumentumok, I. k. 359., 405–406.  
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rint külön kellett pontozni az írásbeli dolgozatokat, illetve a szóbeli feleleteket. A 
nappali tagozaton az azonos eredményt elért hallgatók közül előnyben kellett ré-
szesíteni a munkás-parasztszármazású hallgatókat. Azokat a jelentkezőket, akik-
nek a szüleit a Szocialista Munka Hőse, Kossuth díjjal, a Magyar Népköztársa-
ság Érdemrendjével, a Vörös Zászló Érdemrenddel tüntettek ki, továbbá, akik 
olimpiai vagy világbajnokságot nyertek, a minimális pontszám elérése esetén fel 
kellett venni. Osztályidegen vagy minimális pontszámot el nem ért jelentkező 
csak az egyetem felett felügyeletet gyakorló minisztérium hozzájárulásával volt 
felvehető. A szakérettségis tanfolyamok végzős hallgatói közül közepes vagy 
elégséges tanulmányi eredményű diákokat a nappali tagozatra nem vehették fel. 
A levelező tagozatra a felvételüket – kérésükre – biztosítani kellett.43 

Az intézetek, tanszékek munkatervi feladatok alapján végezték tevékenysé-
güket: az egyéni és csoportos konzultációkat, az esedékes konferenciák szervezé-
sét, az intézeti/tanszéki gyűléseket, folyóirat beszámolókat, stb. Az oktatási egy-
ségek zöme nem kedvelte az adminisztrációs feladatokat. Beszámolót csak há-
rom intézet: az Irodalmi, a Néprajzi és a Földrajzi Intézet nyújtott be a karra. A 
Néprajzi Intézet beszámolója lakonikusan tömör volt: „a munkatervet a lehetősé-
gekhez képest elvégeztük.” 

Utaltunk már rá, hogy a lemorzsolódás elleni küzdelem állandó feladata volt a 
karnak. A legtöbb gond ekkor az orosz szakon volt, amelyre olyan hallgatókat 
irányítottak át a felvételi eljárás során, akik egyébként a közgazdasági, a mű-
egyetemre vagy pl. magyar–történelem szakra szerettek volna bekerülni. A sza-
kon a legnagyobb gonddal változatlanul a szakérettségis hallgatók küzdöttek. 
Olykor egészen speciális esetek is előfordultak. Volt olyan hallgató, aki 1951. 
március végén minden előzetes bejelentés nélkül elhagyta az egyetemet, s kato-
nának jelentkezett. Az egyetem a párt Városi Végrehajtó Bizottságától kérte, 
hogy nyújtson segítséget a hallgató elbocsátásához a hadseregtől. Említést tet-
tünk már a szakérettségis hallgatók helyzetéről. A karon azzal együtt is, hogy az 
igazán jó teljesítményt nyújtó hallgatók között is találhatunk szakérettségis hall-
gatót, jelentős részük komoly problémákkal küzdött. A Tanulmányi Osztály és az 
intézetek/tanszékek rendszeresen foglalkoztak velük. Az egyik héten az orosz, a 
másik héten pedig a magyar–történelem és a történelem–földrajz szakos hallga-
tók számára tartottak segítő, támogató konzultációkat, megbeszéléseket. 

Gyakran visszatérő kérdés a karon a hallgatói túlterhelés problémája. 1951 
márciusában különösen az I. és II. éves magyar–történelem szakos hallgatók je-
lentkeztek ilyen jellegű panaszokkal. A dékán és a Tanulmányi Osztály által kö-
zösen tartott megbeszélésen kiderült, hogy nem akkora a probléma, mint amek-
korának beállították. Megállapítást nyert ugyanakkor az is, hogy a túlterhelés el-
sősorban a hallgatók idejének szétforgácsolódása következtében állt elő. Ennek 

                                                 
43  Uo. II. k. 59–61. 
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megszüntetésére a Tanulmányi Osztály heti minta beosztást készíttetett a hallga-
tók számára. A túlterhelésről szóló híreket ugyanakkor részben az ellenséges 
propagandának tudták be. A kivizsgálás során kiderült, hogy egy átlag hallgató-
nak heti 4–5, a különböző funkciókat betöltőknek pedig heti 6–8 óra mozgalmi 
munka jellegű elfoglaltságuk volt. Egyesek szerint a túlterhelés főleg az orosz, a 
marxizmus–leninizmus és a katonai oktatásból fakadt. Nyilvánvalónak látszott 
akkor, hogy a fenti tárgyakat érintő megjegyzések a korabeli felfogás szerint az 
„ellenséges agitáció” termékei. Valószínűleg ennek volt köszönhető az is, hogy a 
városban már olyan hírek terjedtek el, hogy a hallgatók idegkimerültség miatt 
tömegesen esnek ki a tanulásból, ami a valóban előfordult néhány esethez képest 
azért igen jelentős túlzásnak volt mondható. 

Néhány szót ejt a jelentés az ekkor még megtartott március 15-i ünnepségről 
is, amely egyértelműen a korviszonyokat tükrözve „az orosz és a magyar nép kö-
zötti barátság, a szovjet–magyar barátság szellemében zajlott le.” A megemléke-
zést a BTK és TTK közösen tartotta meg. 

A hallgatókkal való foglalkozásnak fontos területe volt az oktató évfolyamve-
zetők és a hallgató állami csoportfelelősök tevékenysége. Az utóbbiak rendkívül 
kiterjedt adminisztratív és napi politikai szintű tevékenységet végeztek. Ők tar-
tották például nyílván a hiányzásokat, erre a célra külön katalóguscédulát kaptak 
a Tanulmányi Osztályról. Tapasztalataikról kéthetente küldtek jelentéseket. Ők 
vették át és osztották szét a kari jegyzeteket, s szedték be az értük járó pénzt. Ők 
látták el a tanulmányi fegyelem javításával kapcsolatos teendőket is, mint politi-
kai feladatot. Az „ellenséges agitációval” szemben felvilágosító munkát végez-
tek. Mindehhez tegyük még hozzá a DISZ-szel való együttműködés különböző 
formáit is. A Tanulmányi Osztály vezetője minden hétfőn reggel hét és nyolc óra 
között megbeszélést tartott a DISZ kari titkárával és a három DISZ alapszerveze-
ti titkárával. A megbeszélések fő témái: a tanfegyelem, folyamatos tanulás, a 
szakérettségis és a munkás-paraszt származású hallgatók problémái, a már emlí-
tett lemorzsolódás elleni küzdelem feladatai, stb. voltak. 

Az oktatói állomány ideológiai fejlődésének érdekében – a jelentés szavai 
szerint – a professzorok és tanársegédek „már hosszú ideje várták a megígért 
ideológiai oktatás megkezdését.” A Mód Aladár által a dialektikus materializ-
musról tartott előadáson a teljes professzori és oktatói személyzet megjelent.44 

Gunda Béla dékánságának három éve alatt még nem sok minden változott a 
karon a politika és az egyetemi élet viszonyában. Jelentős, közel félévszázadra 
kiható jelentősége volt viszont annak a bejelentésnek, amely szerint 1952. szep-
tember 19-étől a debreceni egyetem Kossuth Lajos nevét viseli a jövőben.45 A 
dékán szinte elvárásként fogalmazta meg ekkor, hogy „olyan erővel és lelkese-
                                                 
44  MNL HBML. VIII. 8/b. 56. d.  
45  Nagy Zoltán: Hogyan lettünk mi KLTE? = Debreceni Szemle, 1994. 299–306. 
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déssel viszonyuljunk mi is a feladatainkhoz, mint amilyen erővel és lelkesedéssel 
állt Kossuth Lajos mellett és mögött a nép!”46 

A Közoktatási Minisztérium 1952-ben rendelte el, hogy a polgári iskolai és 
általános iskolai tanári oklevéllel rendelkezők két év alatt szerezhessenek egy-
szakos középiskolai tanári oklevelet magyar nyelv és irodalomból, illetve törté-
nelemből. A képzés késedelmes meghirdetése miatt az oktatás 1952 őszén csak 
nehézkesen indult meg. Ezt mutatják legalábbis azok az adatok, amelyek a kon-
zultációkon való részvétel viszonylag alacsony arányait mutatják, a 60–70%-os 
megjelenési aránnyal. A felvételt nyert hallgatóknak félévente három dolgozatot 
kellett készíteniük, a követelményeknek azonban legfeljebb a hallgatók fele volt 
képes megfelelni. Nehéznek bizonyult a hallgatók számára a megfelelő szakiro-
dalmi tájékozódás, s mint a vizsgákon kiderült, távolról sem rendelkeznek „nap-
rakész ismeretekkel”. Felkészültségük az esetek többségében nem terjedt túl a 
középiskolai tankönyvek szövegén. A kar szerint a levelezős hallgatók csak úgy 
emelhetők fel az egyetemi színvonalhoz, ha egy legalább tíz napos nyári tanfo-
lyamot szerveznek számukra. Külső igényként jelent meg ugyanekkor, hogy az 
orosz szakon is tegyék lehetővé a levelező oktatást.47 

Az 1952. november 27-i kari tanácsülés egyik napirendi pontja a Szovjetunió 
Kommunista Pártja XIX. Kongresszusa jelentőségének megvitatása volt. A ta-
nácsülési jegyzőkönyv szerint a Kari Tanács tagjai kilenc oldalas előterjesztésből 
ismerhették meg mindazokat a sikereket, amelyeket a Szovjetunió az elmúlt 
években elért. A kongresszus anyagának megismertetése a hallgatókkal kötelező 
feladata lett az oktatóknak. Néhányan azok közül, akikre az a „megtisztelő” fel-
adat jutott: orosz szakon: Nagy Klára, Karancsy László, történelem szakon: Ká-
dár Zoltán, Niederhauser Emil, Ormos Mária, Szabó István, magyar szakon: Bán 
Imre, Juhász Géza. Az 1953. március 12-i tanácsülésen Sztálin haláláról emlé-
keztek meg, a megemlékezést a tanács tagjainak állva kellett végighallgatniuk. 

Az oktatók politikai színvonalának javítása érdekében az 1952–53. tanévben 
állami ideológiai oktatás keretében kilenc témában tartottak előadásokat, illetve 
azokat követően konferenciákat, amelyek jelentősen előmozdították az ideológiai 
képzést. A programokon való megjelenés aránya elérte a 85%-ot! A valamivel 
későbbi kari, az adott időszakban megszokott pozitív értékelés szerint az ideoló-
giai oktatás eredményeként az oktatók között csökkent a nevelői közömbösség, a 
pártonkívüli oktatók közelebb kerültek a párthoz, emelkedett a materialista tu-
domány színvonala, az egyetemi előadásokat egyre inkább áthatotta a történelmi 
materializmus szelleme. A közeljövő egyik legfontosabb feladatának a korszak 
egyik hangzatos jelszavának kiemelését tartották: hozzá kell fogni a legnagyobb 

                                                 
46  Bársony István: Gunda Béla dékáni tevékenysége a karon. = Ethnica, 2009/3. 74–77. 
47  BTK Jkv. 1953. július 10. 
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fogyatékosságunk felszámolásához, „fejleszteni kell a bírálat és az önbírálat szel-
lemét a kar életében”!48 

Az 1953/54-es tanévben foglalkozni kellett a kormányprogramnak a kar éle-
tében történő alkalmazási lehetőségeivel, állást kellett foglalni az egyetemi és fő-
iskolai típusú képzés szabályozásának kérdéseiben, véleményt lehetett formálni a 
tanárképzés tervezett időtartamának négyről öt évre történő felemelésével kap-
csolatban. A napi teendők ellátása mellett folytatódtak a különböző jelentések 
meghallgatásai, megvitatásai. Néhányat cím szerint idézünk ezek közül:  

– A rendszeres tanulás kérdései a karon (Varga Zoltán). 
– Jelentés a karon folyó állami ideológiai oktatásról (Kardos Pál).  
– A karon folyó szemináriumi oktatás problémái (Szabó István). 
– A kari oktatás minőségi értelemben történő megjavításának feladatai 

(Papp István). 
– Jelentés a kar hallgatóinak szociális problémáiról (Hársfalvi Péter). A je-

lentés különösen fontos részproblémaként említi az ösztöndíjkeretek szű-
kösségét, illetve a diákotthoni elhelyezés igen alacsony színvonalát. Kü-
lön foglalkoztak a hallgatók tanulmányi és fegyelmi helyzetének aktuális 
kérdéseivel, ismételten kiemelve a szakérettségis hallgatók helyzetét, il-
letve a még mindig jelentős mértékű lemorzsolódás által okozott feszült-
ségeket. 

 
Az 1954. március 16-i tanácsülésen reagálni kellett arra a hallgatók körében el-
terjedt nézetre, hogy a tanárszakon végzők közül többen várhatóan nem középis-
kolában, hanem általános iskolában kapnak majd állást tanulmányaik befejezése 
után. A felső állami- és pártvezetés igyekezett cáfolni a hírt, de a hallgatókat nem 
sikerült igazán megnyugtatni. Szembe kellett néznie a karnak azzal is, hogy a 
minisztériumból érkező információk szerint a felvehető hallgatói létszám lénye-
gesen alacsonyabb lesz, mint az elmúlt két évben volt. (Ez egyébként be is kö-
vetkezett!) 

Utaltunk már arra, hogy a kar szerkezetében, irányítási rendszerében és még 
sok más vonatkozásban milyen változások következtek be az 1940/50-es évek 
fordulóján. A változások természetesen nem hagyták érintetlenül a kutatások 
folytatásával kapcsolatos területeket sem. Még az is kérdéses volt ekkor, hogy 
egyáltalán feladata-e az egyetemi oktatóknak a kutatói tevékenység folytatása, 
vagy maradjanak meg csupán a tanárképzéssel, oktatással kapcsolatos elvárások 
teljesítésének területén. Az idő aztán eldöntötte, hogy az egyetemi oktatóknak 
kutatniuk is kell, s az egyetemi minősítési rendszerben történő előrelépést tekint-

                                                 
48  Uo. 
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ve egyre inkább meghatározó tényező lett, akkor is, ha a korviszonyokból szár-
mazóan nem feltétlenül volt döntő minden alkalommal. 

Láthattuk, hogy a kar az 1949/50. tanévben milyen intézeti keretek között te-
vékenykedett, s kik voltak a vezetőik. Sajnos, az oktatási-kutatási feltételeket 
vizsgálva azt kell megállapítani, hogy folytonosságról alig beszélhetünk a koráb-
bi időszakhoz viszonyítva. Az ekkori intézetvezetők közül Kondor Imre már 
1949-ben a Műszaki Egyetemi Könyvtár munkatársa lett Budapesten, Mészáros 
Edét 1950-ben nyugdíjba küldve eléggé méltatlan helyzetbe hozták, Pukánszky 
Béla ugyanebben az évben elhunyt. Bárczi Gézát 1952-ben a budapesti egyetem-
re helyezték át, Járdányi-Paulovics István pedig ebben az évben halt meg. A 
nyugati nyelvek oktatásának „szüneteltetése” miatt a kar kénytelen volt lemon-
dani Országh László, Hankiss János tevékenységéről. Karácsony Sándor sorsát 
már megismerhettük. A karon folyó oktatói és kutatói tevékenység szempontjá-
ból meghatározónak tekinthetjük, hogy a kar folyamatosan és érdemben Gunda 
Béla, Juhász Géza, Kádár László és Szabó István munkásságára számíthatott az 
intézetek vezetői közül. Mindez azt jelentette, hogy mind az oktatás, mind pedig 
a kutatás feltételeit tekintve lényegében újra kellett építeni mindazt, ami az egye-
temen elvárható oktatási és kutatási feltételeket jelentette.  

Az előbb felsoroltak közül Kádár László 1952-től a Földrajzi Intézetnek a 
Természettudományi Karra történő átkerülése után a TTK-n folytatta tovább 
munkásságát.  

A karon tovább tevékenykedő említett oktatók, illetve az 1950-es évek elején, 
első felében a karra került oktatók olyan szakmai tevékenységet nyújtották az el-
következő években, évtizedekben, amely biztosította a kar tudományos munká-
jának a magas színvonalát, részben saját tevékenységük révén, részben pedig az-
által, hogy tanítványok egész sorát biztosították tudományáguk, illetve a kar 
számára. 

Szabó István munkássága meghatározó jelentőségűnek mondható a magyar 
agrár- és településtörténetre, illetve a történeti demográfiára vonatkozó kutatáso-
kat illetően. Elsőként foglalkozott a középkori magyar mezőgazdaság fejlődését 
meghatározó tényezőkkel, kezdeményezte a parasztság kapitalizmus kori történe-
tére vonatkozó kutatások megindítását. Szabó István korának legrangosabb tör-
ténetírói közé tartozott, aki kutatásai során a történetírás határterületeit addig tá-
gította, ameddig a történetírói teljesítőképesség ezt megengedte, és a tudományos 
munkamegosztás ezt igényelte, s minden adandó és elvárt alkalommal támaszko-
dott a társtudományok (pl. nyelvészet, néprajz, régészet) eredményeire is. Egye-
temi előadásainak anyagát természetesen nem másodkézből merítette, hanem 
maga is alkotó módon járult hozzá szaktudománya megállapításaihoz. Emellett 
önálló témafelismerései és újszerű módszertani megoldásai révén egyéni monda-
nivalója is volt. Az ideálisnak távolról sem nevezhető körülmények között törté-
netírói iskolát is tudott teremteni, amely tagjainak a felsorolását ma is egyértel-
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műen indokoltnak tartjuk. Tanítványai közé tartozott Balogh István, Borosy 
András, Für Lajos, Gyimesi Sándor, Hársfalvi Péter, Kováts Zoltán, Módy 
György, Oláh József, Orosz István, Rácz István, Simonffy Emil és Varga Gyula. 
A felsoroltak közül többen hosszabb-rövidebb ideig a BTK Történelmi Intézeté-
nek oktatói is voltak. Magánemberi és oktatói, kutatói tartását egyaránt jellemzi, 
hogy saját, következetesen vallott értékrendszerét semmilyen formában nem volt 
hajlandó az adott időszak politikai és más elvárásainak alárendelni, emiatt nem 
kevés ellene irányuló fellépésnek volt kitéve.49 

Gunda Béla a magyar etnográfiában, elsősorban a tárgyi kultúra kutatásában 
az összehasonlító szemléletű, etnológiai kutatás megteremtésével játszott komoly 
szerepet a néprajzi kutatásokban. A magyar nép kultúrájának jelenségeit mindig 
a szomszéd-, és az európai népek kultúrájának tükrében, összefüggésében vizs-
gálta. Foglalkozott a magyar nép és a környező népek (románok, szlovákok), a 
Kárpát-medence és a Balkán kulturális kapcsolataival is. Több tanulmányában 
tárgyalta a magyar és az eurázsiai népek kultúrájának összefüggéseit. Munkássá-
ga a néprajz széles területére terjedt ki, főleg a pásztorkodás, vadászat, a gyűjtö-
gető gazdálkodás és az építkezés területére. Több tanulmányában kitért a néprajz 
elméleti problémáira, a funkcionalizmus és a műveltségi áramlatok kérdéseire is, 
s beletartozott kutatási területébe a folklór is. Gunda Bélának meggyőződése 
volt, hogy az élő népi kultúrák vizsgálata csak megfelelő történeti szemlélettel 
végezhető, s ebben a történeti szemléletben benne kell, hogy legyen a változások, 
funkciók, a belsőösszefüggések vizsgálata is. A funkcionális vizsgálatokat az 
elmélyült terepmunka teszi lehetővé, a történeti jellegű vizsgálatokhoz pedig ala-
pos filológiai tevékenység szükséges.50 

Juhász Géza tudományos tevékenységének súlypontját az általunk vizsgált 
időszakban a Csokonai-kutatások jelentették, amelyekben azonban legfeljebb 
részsikereket tudott felmutatni, s az 1968-ban bekövetkezett halála megakadá-
lyozta abban is, hogy az általa is szorgalmazott Csokonai kritikai kiadás első 
eredményeit is megérhesse.51 

Rendkívül fontosnak nevezhető, hogy 1951-ben a Magyar Irodalmi Intézet 
oktatója lett Barta János, a következő évben pedig Bán Imre, akiknek a tevé-
kenysége a későbbiekben meghatározónak bizonyult az intézet életében.  

                                                 
49  A Magyar Tudományos Akadémia tagjai, 1825–2002. Főszerkesztő: Glatz Ferenc. Bp., 2003. 

1181. (továbbiakban Az MTA tagjai, 2003.), Rácz István: Szabó István emlékezete. = Debreceni 
Szemle, 1999. 96–103., Für Lajos: Szabó István. In. Szabó István: Jobbágyok-parasztok. Érteke-
zések a magyar parasztság történetéből. Bp., 1976. 7–30. 

50  Ujváry Zoltán: Gunda Béla kinevezése a debreceni egyetemre és a Néprajzi Intézet megalakulá-
sa. In. Folklór és Etnográfia, 27–28., Az MTA tagjai, 2003. 437/438. 

51  Juhász Béla: Juhász Géza emlékezete. = Debreceni Szemle, 1996. 226. Debreczeni Attila: Ju-
hász Géza Csokonai kutatásairól. Uo. 229. 
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Barta Jánosnak nyitott szemlélete és bátor emberi-szakmai kiállása miatt az 
ötvenes években folyamatosan ütköznie kellett a dogmatikus marxista irodalomtu-
domány képviselőivel, éles szakmai viták elindítója és főszereplője volt. A marxis-
ta esztétika művészi visszatükrözés elméletével szemben azt vallotta, hogy a mű-
vészetekben az ábrázoló funkció mellett a kifejező funkciónak is alapvető szerepe 
van, s ezek egész skáláját állította össze: agitatív, játék, katartikus, vallomás, pro-
vokatív, gyönyörködtető, elidegenítő és pejoratív funkciókat egyaránt felsorolva. 
Elméleti tanulmányaiban a lírai szituáció fogalmának kidolgozása, az összehason-
lító irodalomtudomány fogalmi alapvetése, az avantgard esztétikai sajátosságainak 
mérlegelő számbavétele éppúgy úttörő jellegű eredmény volt akkor, mint a stílus-
történeti szempont kidolgozása vagy az értékelmélet irodalomtudományi alkalma-
zása. Tudományos munkássága során az alapvető esztétikai normák (őszinteség, 
hűség, eredetiség), valamint a tükröztetett esztétikai értékek (valószerűség érték, 
bensőség érték), és a speciális esztétikai értékek (egységes átformáltság, a viszo-
nyítások gazdagsága, anyagszerűség) egész rendszerét dolgozta ki. Álláspontja 
szerint az értékek ontológiai rangsora a materiális és biológiai értékekkel indul, 
amelyekre gazdasági és társadalmi értékek épülnek, ezekre pedig az eszmei (mo-
rális és esztétikai) értékek. Az adekvát rangsor azonban Barta János szerint ép-
pen fordított, hiszen az értékek természetéből indul ki, abból hogy egy érték 
mennyiben önérték és mennyiben eszközérték. A szellemi értékekben (művészi, 
lelki, etikai) értékekben a leginkább uralkodó érték az önérték.52 

Bán Imre tudományos tevékenységét egyszerre jellemezte a magas szintű for-
rásismeret, a szövegek tisztelete és szakszerű kezelése mellett a szintetizáló 
munkák iránti vonzalom is. Magyar irodalomtörténeti munkásságának két ki-
emelkedően fontos területe volt: a protestáns irodalom és művelődés kutatása, il-
letve a barokk fogalmának, megjelenési formáinak interdiszciplináris és kompa-
ratív elemzése. Komparatív szemléletmódja (és kiterjedt nyelvtudása révén) a 
magyar jelenségeket is mindig európai kontextusban szemlélte. E tekintetben ki-
emelendőnek tartotta az irodalom történetírás a magyar–olasz irodalmi kapcsola-
tok kutatását, az olasz reneszánsz és a barokk művészetelméleti gondolkodás 
vizsgálatát, valamint a Dante-kutatást. Komoly érdemei voltak Bán Imrének a 
magyar irodalomtudomány eredményeinek külföldi megismertetésében angol, 
francia, német és olasz nyelven megjelent tanulmányai által.53 

Említettük már, hogy szintén 1951-ben kapott kinevezést a Pedagógiai Intézet 
élére Jausz Béla, akire az a szinte reménytelen feladat várt, hogy rendezze az In-
tézet helyzetét, megoldást keressen a tanárképzés egyetemi és országos problémáira.  
                                                 
52  Az MTA tagjai, 2003. 101. Görömbei András: Létérdekű irodalomszemlélet. In. Barta János: 

Arany János és kortársai. I. (Szerk. Bitskey István és Görömbei András. Csokonai Universitas 
Könyvtár. Debrecen, 2003. 17–19., Imre László: A magyar szellemtörténet válaszútjai, feltételei 
és következményei. (Barta János pályája és a szellemtörténet) Pécs, 2011. 148. 

53  Bitskey István: Bán Imre életműve és szellemisége. = Debreceni Szemle, 1997/3–4. 452–454. 
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Szabó István  

történész 
 

Gunda Béla 
 néprajztudós 

Barta János  
irodalomtörténész 

 

  
Bán Imre 

irodalomtörténész 
Jausz Béla 

 neveléstörténész 
 

Az ötéves egyetemi tanárképzés visszaállítását célzó törekvések egyik meghatá-
rozó személyiségeként tartotta őt számon a korabeli szakmai vélekedés. Az alap-
vetően neveléstörténeti kutatások mellett kiterjedt a figyelme a neveléselméletre 
és a didaktikára is. Jausz Béla a pedagógiai gyakorlat kutatójaként, a nevelés rea-
lista művelőjeként fejtette ki tevékenységét.54 

Az 1950-es évek első felében is oktatott szakokat tekintve viszonylag gyorsan 
sikerült megoldani az 1952-ben létrehozott Magyar Nyelvtudományi és a Finn-

                                                 
54  Bajkó Mátyás: Jausz Béla élete és pedagógiai munkássága. In. Jausz Béla Emlékkötet. Szerk. 

Bajkó Mátyás. Debrecen, 1976. 13., 22. 
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ugor Nyelvtudományi Tanszék vezetését is, s ezáltal a tanszéki oktatói és kutatói 
tevékenység irányítását Papp István, illetve Kálmán Béla személyében.55  

Papp István tudományos érdeklődése, munkássága az általános és magyar 
nyelvészetre, valamint a finnugrisztika területére egyaránt kiterjedt. Foglalkozott 
a hangtannal, leíró nyelvtörténettel, majd a szótan és a mondattan került az ér-
deklődése középpontjába. Pályafutása során mindig lépést tartott a nyelvtudo-
mány új irányzataival, szakmai, tudósi önállóságát azonban mindig megtartotta. 
Leíró magyar hangtan című egyetemi tankönyve az addig megjelent legteljesebb, 
leghasználhatóbb leírása volt a magyar hangrendszernek és e rendszer törvény-
szerűségeinek. A mondat részeit például az egyoldalú logikai szempontot képvi-
selő hagyományos grammatikával szemben úgy fogta fel, hogy azokban a stilisz-
tikai, illetőleg az érzelmi természetű viszonyulások is elférjenek. Finnugor, első-
sorban finn nyelvészeti dolgozataiban egyfelől a finn nyelvtudomány módszereit  
 

 
Papp István professzor (a szemüveges, a képen jobbra)  

Dobi István magyar és Urho Kekkonen finn köztársasági elnök (középen) 
 társaságában, akinek kérésére Debrecenben közösen meglátogatták  

a hallgatók kollégiumát. A kép 1954-ben készült. 
 

                                                 
55  A kialakult helyzet sajátossága (pikantériája?) volt, hogy a karról távozó Bárczi Géza ajánlotta 

Papp Istvánt és Kálmán Bélát a két tanszék élére, először azonban fordítva, mint amit a végleges 
megoldás jelentett, majd a Zsirai Miklóssal folytatott konzultációkat követően került sor a tény-
leges megoldásra. Sebestyén Árpád: Kálmán Béla hetvenéves. Magyar Nyelvjárások XXV. 
Szerk. Sebestyén Árpád. Debrecen, 1983. 6. (továbbiakban Sebestyén, 1983.) 
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elemezte, másrészt a finn nyelv struktúráját és történetét vizsgálta. Több műve a 
hazai finnugrisztika régi mulasztásait pótolta, amelyek közül kiemelkedik a 
Finn–magyar szótára. Tevékenysége az említetteken kívül kiterjedt a nyelvtörté-
netre, a nyelvművelés és a nyelvi nevelés, nyelvi kultúra kérdéseire is.56 

Kálmán Béla sokoldalú nyelvészként került a tanszék élére, kutatásaiban a 
prioritást a finnugor nyelvészeti kutatások jelentették számára, elsősorban a vo-
gul nyelvé, illetve Munkácsi Bernát vogul hagyatékának tanulmányozása, illetve 
feldolgozása. A magyar nyelvészetet illetően legkorábban a nyelvjáráskutatás 
iránti érdeklődés mutatható ki Kálmán Béla tevékenységében, ezt követték a 
nyelvtörténeti, majd pedig a nyelvműveléssel, illetve a névtannal kapcsolatos 
vizsgálódásai. A magyar nyelvészetet illetően legnagyobb feladatot talán a 
nyelvjáráskutatás területén vállalt, különös figyelemmel a nyelvatlaszok szerepé-
re, fontosságára. Jelentős nyelvművelő, tudományos ismeretterjesztő tevékeny-
séget is kifejtett pályafutása során.57 

1955-ben lett az Orosz Intézet oktatója Papp Ferenc, aki harminc évet töltött 
el ott, s tudományos tevékenységével és oktatói munkájával elérte, hogy Debre-
cen nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi russzisztikának is központjává vált. A 
magyarországi számítógépes nyelvészeti kutatások egyik meghonosítójaként is 
meghatározó tevékenységet fejtett ki. Jelentősek voltak a magyar nyelvészeti ku-
tatásai is. Munkássága fordulatot hozott a magyar leíró nyelvészetbe, elsősorban 
a morfológiába, a morfonológiába, és lexikográfiába, mind szemléletmódját, 
mind módszereit, mind pedig eredményeit illetően.58 

 

  
Kálmán Béla  

nyelvész akadémikus 
Papp Ferenc 

 nyelvész akadémikus 

                                                 
56  Jakab László: Papp István 70 éves. Magyar Nyelvjárások. XVII. Debrecen, 1971. 8–10. 
57  Az MTA tagjai, 2003. 622. Sebestyén, 1983. 12–14. 
58  Kiefer Ferenc: Papp Ferenc. = Magyar Tudomány, 2002. 2. sz. 216. 
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Külön kell utalnunk arra, hogy az adott időszakban a szakmai felkészültség és 
igényesség, az adott tudományág iránti elkötelezettség, a széleskörű tájékozott-
ság nem volt feltétlenül elég ahhoz, hogy a kor elvárásainak megfeleljen egy-egy 
kutató, a korszak ideológiai elvárásainak teljesítését is elvárták. A kar meghatá-
rozó oktatói – mint láthattuk – igen gyakran kerültek konfliktusba a szaktudomá-
nyokat illetően is megfogalmazott, elvárt hivatalos álláspontokkal. 

Az egyetemen oktató tanárokkal szemben elvárt követelmény volt a tudomá-
nyos munka folytatása, azonban ezen a területen is igen sok volt a megoldatlan, 
rendezetlen kérdés. Közismert, hogy 1950-ben bevezették a kandidátusi fokoza-
tot, 1951-ben megszüntették az egyetemi doktori és az egyetemi magántanári 
címeket, viszont bevezették a tudományok doktora címet, amelyet az Országos 
Tudományos Minősítő Bizottság, 1951-től Tudományos Minősítő Bizottság ítél-
hetett oda az arra érdemeseknek. Az Elnöki Tanács 1950. évi 44. számú törvény-
erejű rendelete határozta meg azokat a feltételeket, amelyek teljesítése esetén a 
tudományos utánpótlás biztosítása céljából kandidátus-képzésre, aspirantúrára 
lehetett jelentkezni. Erre jogosult volt, aki a negyvenedik életévét még nem töl-
tötte be, egyetemet vagy főiskolát végzett, s amennyiben esetleg nem rendelke-
zett diplomával, a választott tudományágában „komoly eredményt ért el”.59 Az új 
minősítési rendszerhez való alkalmazkodás eredményeként írta doktori disszertá-
cióját Kálmán Béla és Papp István, s nyerte el a címet Barta János. Az egyetemi 
docensi cím elnyeréséhez előírt kandidátusi értekezését ekkor írta például And-
rássyné Kövesi Magda, Angyal Endre, Bán Imre, Benigny Gyula, Jausz Béla, 
Julow Viktor, Kádár Zoltán, Kardos Pál, Koczogh Ákos, Papp Ferenc. Aspirán-
sok voltak a karon ekkor Kiss Ferenc, Kovács Kálmán és Sebestyén Árpád. 

A BTK-n 1954. március 26-án a Tudományos Akadémia I. és II. Osztálya tit-
kárainak részvételével került sor vitaülésre, amely eléggé feszült hangulatban 
zajlott le, jelezve a tudományos munka folytatásának, illetve elismerésének 
számtalan megoldatlan kérdését.60 

Az 1954 szeptemberében tartott kari tanácsülésen már jelentkezik némi válto-
zás a korábbi időszakhoz viszonyítva. A kiindulópontot ezzel együtt is az MDP 
III. kongresszusának határozatai, s a jórészt ezeken alapuló kormányprogram je-
lentették. Egyértelmű eredményként könyvelték el a következőket: emelkedett az 
egyetemi oktatás és a hallgatók önálló munkára nevelésének színvonala. Valame-
lyest javult az egész felsőoktatási rendszer stabilitása is. Megjelentek a több évre 
szóló tantervek, vizsgarendek. Bekövetkezett az egyszakos rendszer felülvizsgá-
lata, s a korábbi időszakban jól bevált kétszakos rendszer szükségességének új-
bóli felismerése. A kétszakos képzésre történő áttérés során komoly bírálatok is 
elhangzottak egyúttal. Utalások történtek a nem megfelelő előkészítettségre, a 
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nem kellően átgondolt tantervekre, a hallgatói túlterheltség várható növekedésé-
re. A hallgatók szinte egyetlen pozitívumot láttak az új rendszerben: a végzés 
utáni elhelyezkedési lehetőségeik esetleges javulását. Az I. éves hallgatók lét-
számának a népgazdaság tényleges szükségleteihez való méretezését, a hallgató-
ság szociális helyzetének jelentős javítását is sikeresnek tartották ekkor, s meg-
növekedett az elméleti, főleg a politikai kérdések iránti érdeklődés is.61 

Az 1954/55. tanévre szóló alapvető feladatokat pedig a következőkben hatá-
rozták meg: tovább kell emelni az oktatás színvonalát, ügyelve ugyanakkor a fo-
kozatosságra. Szem előtt tartandónak tekintették azt elvet is, hogy a hallgatói ön-
állóságra nevelés nagyobb pedagógiai segítségnyújtást kíván meg az oktatók ré-
széről. Biztosítani kell az előrelépést a nevelés területén is, hogy „a munkáját és 
a hívatását szerető, hazájához hű, szilárd jellemű és erkölcsű ifjúság formálód-
jék” az egyetemeken. Biztosítani kellett ugyanakkor az egyetemi oktatók tovább-
fejlődését, a tudományos munka fokozottabb fellendítését, az egyetemi oktató és 
tudományos munka egységét, továbbá az egyetemi kádermunka javítását. Maga-
sabb szintre kell emelni a vezetés színvonalát az egyszemélyes felelősség foko-
zott érvényesítése, s az ügyintézés egyszerűsítése és meggyorsítása révén. A po-
zitívumok említése mellett komoly problémák is felszínre kerültek ugyanekkor. 
Kiderült, hogy a marxizmus–leninizmus oktatása során a IV. éves szemináriu-
mokon „valóságos anarchia” uralkodott el. A szemináriumvezetők rendkívül 
gyengék, a hallgatóknak semmi kedvük nincs az órák látogatására, ezért a szak-
tárgyi oktatók segítségét kérték a helyzet javítására. A hallgatók között ebben az 
évben is komoly feszültségeket szült az elhelyezkedések körüli nagyfokú bizony-
talanság is.62 A kétszakos képzéssel kapcsolatos kérdéseket a kar Módszertani 
Bizottsága részletesen megvizsgálta 1954 őszén, s 1955 januárjában a Kari Ta-
nács is megvitatta az általuk elkészített jelentést. A jelentés szerint nem volt 
olyan egyetemi oktató, aki ne helyeselte volna a kétszakos képzésre történt visz-
szatérést, a megszüntetetése volt néhány évvel korábban súlyos hiba. Nemcsak 
népgazdasági szempontok, a tanárok várható jobb foglalkoztatási lehetőségei in-
dokolták, hanem a szélesebb látókör elvi szempontjai is: a két tudományágban 
való elmélyedés lehetősége műveltebb, nagyobb áttekintéssel rendelkező tanáro-
kat biztosít a középiskolák számára. Nem lehetett ugyanakkor elmenni azok mel-
lett a nehézségek mellett sem, amelyek kétségtelenül jelen voltak a képzési rend-
szerben. Ilyennek tartották például a rendszeren belüli tantárgyi egyenetlensége-
ket. A magyar–történelem szak I. évfolyamán az ókortörténet öt órás főkollégi-
uma mellett a régi magyar irodalom két órás főkollégiuma szerepelt például. Az 
előadások „vázlatszerűek” lettek, egyes tárgyakat az adott keretek között lehetet-
len volt megfelelő színvonalon előadni, az órák jó része a legegyszerűbb tudo-
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mányos bevezetésre is alig volt elegendő. Nehezen tartották megmagyarázható-
nak ugyanakkor, hogy a marxista órák száma az 1950-es heti két óráról négy órá-
ra emelkedett. A korábbi egyszakos tankönyvek anyagának elvárt megrostálását 
szakmai szempontok alapján elfogadhatatlannak tartották. A hallgatók részéről 
felvetett kérdések közül érdemes megemlíteni, hogy egy részük a másik szakjuk 
által támasztott túlzott követelményeket emlegeti, ami miatt például az irodalmá-
rok nem tudnak eleget olvasni. Ugyanakkor a történészek az irodalmi olvasmá-
nyok nagy számára panaszkodnak, de általában is soknak tartják a nagymennyi-
ségű történelmi szakirodalmat. Az orosz szakon is tanulók idejének túlnyomó ré-
szét az oroszhoz kötődő stúdiumok teszik ki. Különösen sok gondjuk volt a 
szakérettségivel az egyetemre kerülteknek a kétszakos rendszerben. A szeminá-
riumok és a nyelvtanulás igen nehéz követelmények elé állította őket.63 

 

 
 
A karon mindvégig komoly figyelmet fordítottak arra, hogy a hallgatókat fel-

készítsék a tudományos munkára. Folyamatosan írtak ki különböző kutatási té-
mákat, amelyekre pályamunkákkal lehetett jelentkezni. Korszakunkat tekintve az 
első nyertes pályamunkát 1949-ben Béres András készítette. A VKM egyik ren-
delete (1400-68-3/1950.) tudományos ösztöndíjat hozott létre, amelyet azok kap-
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hattak meg, akik az MTA tudományos „tervmunka közösségében” tevékenyked-
tek, de még sem belföldi, sem pedig külföldi ösztöndíjban nem részesültek. Az 
egyetemen ugyanakkor nem részesülhettek az ösztöndíj folyósítása alatt szociális 
támogatásban, s nem lehettek állásban. A kari előterjesztés 500 forintos ösztön-
díjra javasolta Bőgel Józsefet, 400 forintot javasolt Cseh Irén, Deme István, 
Földényi László, Jámbor Ilona, Kiss Ferenc, Kovács Kálmán, Nagy Benjámin 
Nagy Erzsébet, Papp József, Rácz István, Szendrey István, Tálas Margit és Var-
ga Gyula, 200 forintot Bódor Sándor és Nagy Klára részére.64 

Azonban mint minden területre, erre is igen határozottan rányomta a bélyegét 
a kor meghatározó ideológiai szemlélete, felfogása. Ennek igazán látványos ele-
me volt, amikor 1952-ben létrehozták a Rákosi Mátyás ösztöndíjat, illetve a Rá-
kosi Mátyás Tanulmányi Érdemérmet. Az ösztöndíjra azok pályázhattak, akik 
kiváló tanulmányi eredményt (általában jeles, legfeljebb két tárgyból jó), továbbá 
legalább egy tárgyból kimagasló tudást tudtak felmutatni, tanulmányi fegyelmük 
pedig példás volt. Elvárás volt az is, hogy a társadalmi munkából tevékenyen ki-
vegyék a részüket, magatartásukkal bebizonyítsák „szeretetüket és hűségüket 
Népköztársaságunk és dolgozó népünk iránt”. A Tanulmányi Érdemérem elnye-
résének az alábbi feltételei voltak: az egyetem utolsó évfolyamának összes vizs-
gáin jeles, az utolsó előtti évfolyamán a vizsgák legalább 70%-án jeles, a többi 
vizsgán pedig jó eredményt értek el. Egy tárgyból különösen kiemelkedő tudást 
mutattak fel, például tudományos munkával pályadíjat nyertek, kimagasló szak-
dolgozatot írtak, tudományos diákkörben végzett munkájukkal, vagy más módon 
bizonyították kiemelkedő tudásukat. Az egyetemi tanulmányok folytatása alatt 
fegyelmezettségben, tanulótársaikhoz való viszonyukban példamutató magatar-
tást tanúsítottak, – s mint már az ösztöndíj elnyerésének feltételei között is láthat-
tuk – magatartásukkal bebizonyították „szeretetüket és hűségüket Népköztársa-
ságunk és dolgozó népünk iránt”. A kar általában három helyet kapott a Rákosi 
ösztöndíj-keretből, az Érdemérmet pedig az adott tanévben végzett hallgatók kö-
zül egy fő kaphatta meg, amit „a végzett hallgatók számára odaítélhető legna-
gyobb kitüntetésnek” tartottak azokban az években.  

1954 decemberében hangsúlyozottan tértek ki a hallgatóság tudományos 
munkával való foglalkoztatottságára, amelynek fő keretét a tudományos diákkö-
rök jelentették, de ide sorolták a szakszemináriumokat, a hallgatóknak az intéze-
ti/tanszéki kutatómunkába való bekapcsolódását, ajánlott speciálkollégiumok lá-
togatását, az intézeti napokon a hallgatók szakmai szerepeltetését is.65 Hivatalo-
san a 85-111/1952. sz. miniszteri utasításhoz köthető Magyarországon a diákköri 
tevékenység kezdete, több felsőoktatási intézményben, így – mint láthattuk – a 
KLTE BTK-n is folyt ilyen jellegű tevékenység. A Tudományos Diákkörök első 
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Országos Konferenciáját 1955 áprilisában Budapesten tartották, amely még kö-
zös konferencia volt, valamennyi tudományág képviseltette magát. Az 1956. évi 
konferencia helyszíne Debrecen volt, amelyen az állam- és jogtudományok kivé-
telével minden társadalomtudomány együtt szerepelt még.66 

1955-ben külön tervet dolgoztak ki a munkás és parasztszármazású, valamint 
a szakérettségit tett hallgatókkal való foglalkozás különböző formáira, amelyek 
az alábbiak voltak: magasabb tudományos képzésre való felkészítés, tudományos 
diákköri, intézeti munka, tanulmányi segítés, rendszeres konzultáció és tanuló-
párok létrehozása, helyesírási oktatás. A tudományos diákköri, intézeti munkát 
segítő oktatók névsora önmagában komoly garanciát jelentett arra, hogy valóban 
érdemi tevékenységet folytattak az oktatók és a hallgatók. Az oktatók névsora: 
Andrássyné Kövesi Magda, Angyal Endre, Bajkó Mátyás, Durkó Mátyás, 
Dombrovszky József, Jausz Béla, Juhász Géza, Kádár Zoltán, Kálmán Béla, 
Kardos Pál, Király Gyula, Koczogh Ákos, Papp Ferenc, Papp István, Szabó Ist-
ván, Varga Zoltán. A többi említett foglalkozási formákban részt vevő oktatók: 
Andrássyné Kövesi Magda, Angyal Endre, Bajkó Mátyás, Dombrovszky József, 
Durkó Mátyás, Erdei Ferenc, Für Lajos, Irinyi Károly, Jakab László, Jausz Béla, 
Julow Viktor, Kádár Zoltán, Karancsy László, Kardos Pál, Király Gyula, Papp 
Ferenc, Rácz István és Szabó István. Így utólag azt hisszük, nyugodtan megálla-
pítható, hogy ha nem is kis ideológiai és aktuálpolitikai színezetet kapott az 
egész tevékenység, talán nem tévedünk nagyot, ha egyfajta korabeli tehetség-
gondozásként értékeljük az egész folyamatot!67 

Egyértelműen szakmai elismerésnek tarthatjuk ugyanakkor a rendelkezésére 
bocsátott akadémiai jutalomban való részesítését a karon jelentős szakmai telje-
sítményt nyújtó hallgatóknak. A felosztható összeg 1954-ben, 1955-ben és 1956-
ban 2000–2000 forint volt, s amely összegből 1954-ben Beke Albert, Juhász Im-
re, Sebestyén Árpád és Vincze Imre, 1955-ben Cservenyák László, Veress Jó-
zsef, Fülöp Lajos, Juhász Béla és Veress József, 1956-ban pedig Orosz István, 
Székelyhídi Ágoston és Tóth Gabriella részesült.68 

1956 tavaszán az Egyetem ötéves tervével kapcsolatban fogalmazott meg a 
kar számos olyan elképzelést, amelyek már több pozitív változást magában hor-
dó elemet is tartalmaztak. Ezek közé tartozott az Irodalomtörténeti és a Történeti 
Intézet javaslata, amely a Klasszika–filológiai Tanszék létrehozását javasolta az 
ott folytatandó képzés nélkülözhetetlensége miatt. Mindkét intézet javasolta a 
modern nyelvi tanszékek visszaállítását is, amelyek egyúttal átvehetnék a világ-
irodalmi oktatás feladatait is, s biztosíthatnák a lektori órák ellátását is. A kar 
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képzési szerkezetét tekintve a történelem–földrajz, valamint a magyar–latin, ma-
gyar–idegen nyelv, latin–történelem, illetve a történelem–idegen nyelv szakpá-
rok visszaállítást szorgalmazták. Elképzelhetőnek tartották, hogy néhány hallgató 
egyik tanárszakja mellett könyvtárosi, muzeológusi vagy levéltárosi képzésben 
részesülhessen. A Pedagógiai Intézet javasolta a tanárképzés időtartamának öt 
évre történő felemelését. A Történeti Intézet az 1952 óta tervezett, de létre nem 
hozott Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék létrehozását szorgal-
mazta. Feltétlenül javítandónak tartották az oktatás technikai körülményeit, illet-
ve a könyvtárak helyzetét. A szakmai továbbképzéshez feltétlenül szükségesnek 
tartották a külföldi szakmai utak biztosítását, kapcsolatok kiépítését.69 Korábban 
ritkán tapasztalt határozott véleményt, kiállást fogalmaznak meg a kar részéről a 
végzős hallgatók elhelyezkedési problémáinak megoldását illetően. Az akkor ér-
vényben lévő elosztási rendszert általában és részleteiben is helytelennek tartot-
ták. Javasolták, hogy a minisztérium vizsgálja felül az egész elhelyezési, elhe-
lyezkedési rendszert. Vizsgálják meg a középiskolákban és az általános iskolák 
felső tagozatában dolgozó tanárok diplomáit, s mindenkit a végzettségének meg-
felelő munkahelyen helyezzenek el. Ennek eredményeként akár több száz állás-
hely is felszabadulhatna a frissen végzettek számára, így akár a tudományos pá-
lyára is alkalmas szakemberek nem kényszerülnének a városoktól távoli közsé-
gekben elhelyezkedni. A kari vélemény szerint nagyobb szerepet kellene biztosí-
tani az elhelyezkedésben az egyetemeknek, sőt, nem zárták ki a szaktanszékek 
véleményének meghallgatását sem! Az előterjesztés összeállítói szerint a megyei 
oktatási osztályok eléggé önkényesen jártak el az elhelyezések során. Az Oktatá-
si Minisztérium és az egyetemek vizsgálják ki a megyéknél „elhallgatott álláshe-
lyeket,” s ezeket nyilvános pályázat keretében hirdessék meg és töltsék be, egye-
dül a rátermettség, a képességek legyenek döntőek az álláshelyek betöltésében. 
Amíg nem jön létre a nyílt pályáztatási rendszer, addig a munkahelyek elosztását 
központi nyilvántartás alapján az Oktatási Minisztérium végezze.70 

A kart érintő változások közül mindenképpen meg kell említenünk, hogy 
rendkívül szűk képzési struktúrában 1955-ben és 1956-ban jelenik meg két új 
szak, előbb a néprajz,71 ezt követően pedig a népművelés indításának lehetősége. 
A Durkó Mátyás nevéhez köthető szakindítási kérelem alapján a Népművelési 
Minisztérium támogatását is megszerezve az Oktatási Minisztérium az 1956/57. 
tanévtől kezdve engedélyezte a népművelés szakképzés megindítását a KLTE-n. 
Mindkét képzés két tanárszakhoz kapcsolódóan harmadik szakként volt felvehe-
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71  Voigt Vilmos: A debreceni egyetem Néprajzi Tanszéke és kapcsolatai. Folklór és Etnográfia. 

100. 62. Az első „etnográfus” oklevelet harmadik szakos végzést igazolva 1959-ben adta ki a 
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tő, a népművelés szak oktatásával és szervezésével kapcsolatos tevékenység irá-
nyítását a Pedagógiai Tanszék felügyelete alá helyezte.72 

1956 tavaszán újraszabályozták a felvételi vizsgák rendszerét, amelyek sze-
rint a jövőben változatlanul biztosítani kellett az egyetemeken a munkás- és pa-
rasztszármazású hallgatók hozzávetőleg 60%-os arányát. A felvételik során 
ugyanakkor a munkás-, dolgozóparaszt származásúakkal egyenlő elbírálásban 
kellett részesíteni a munkásmozgalomban a felszabadulás előtt is részt vett, ér-
demeket szerzett szülők, a vezetőállású párt-, társadalmi és állami pártfunkcioná-
riusok, a szocializmus építése során kimagasló érdemeket személyek (műszakiak, 
tudósok, művészek, pedagógusok) gyermekeit. Őket a felvételi során az adott ka-
ron kialakult minimális pontszám elérése esetén fel kellett venni a felsőoktatási 
intézménybe. A fentieken kívül az értelmiségi származásúakat is támogatni kel-
lett a felvételik során. Közülük is külön kiemelendőnek tartották azokat, akiknek 
a szülei politikai magatartásukkal, társadalmi munkájukkal (párt, tanács, béke-
mozgalom, Magyar–Szovjet Baráti Társaság keretei között, stb.) bizonyságot tet-
tek a népi demokráciához való ragaszkodásukról. A felvételeknél a tanulók szár-
mazását szüleik (eltartóik) 1938-as vagyoni helyzete és foglalkozása alapján kel-
lett megítélni, tekintet nélkül a nagyszülőkre és egyéb rokonokra.73 A módosítá-
sok igazán radikálisnak és jelentősnek egyáltalán nem nevezhetőek. A felvételi 
adatok egyébként igen komoly ingadozást mutattak 1949 és 1956 között. A fel-
vettek száma 1952-ben volt a legmagasabb (165 fő), amely azonban 1954-ben 
ennek alig harmadára (53 fő) csökkent, s 1956-ra valamelyes növekedést mutat-
va valamivel több, mint felére (86 fő) nőtt. 

1956 nyarán – igaz, hogy részben még a Szovjetunió Kommunista Pártja XX. 
Kongresszusa „határkő” szerepéből kiindulva – megállapították a Kari Tanács ülé-
sén, hogy olyan változások történtek, amelyek az egyetemi élet számos területén 
elkövetett hibák, méltánytalanságok sürgős felszámolásával, az elmúlt évek hibái-
tól, torzulásaitól mentes új egyetemi élet kialakítását írják elő a kar számára.74  

1956 nyarán érkezett a karra az a rektori leirat, amely az egyetemek önállósága 
növelésének lehetőségeit illetően elképzeléseket, javaslatokat kért a BTK oktatói-
tól is. A kar részéről adminisztratív jellegű és az oktatásra vonatkozó javaslatok 
szép számmal hangzottak el. A tervezett adminisztratív változtatások közül kieme-
lendőnek tartjuk az alábbiakat: az államvizsga elnököket ne a minisztérium erősít-
se meg az előzetes felterjesztés alapján, mert az egész intézkedés így üres forma-
lizmus. A végzős hallgatók elosztását bízzák az egyetemekre, jelenleg ugyanis a 
megyei és a városi tanácsok Oktatási Osztályai döntenek a végzősök elhelyezésé-

                                                 
72  Durkó Mátyás: Az andragógiai képzés alakulása a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Karán. Debrecen, 1995. 14–15. 
73  Dokumentumok, II. k. 220–221. 
74  BTK Jkv. 1956. július 18. 



A MEGTORPANÁS, ILLETVE STAGNÁLÁS ÉVEI (1949–1956) 

 

225

ről. Sérelmes tartották az egyetemre nézve, hogy a felvételi vizsgák során a közép-
iskolai tanárok tanácsadóként és megfigyelőként vehettek részt azokon. Célszerű-
nek tartották volna az egyetemi munka ellenőrzési formáinak egyszerűsítését, illet-
ve esetenkénti összevonását is. Elvárásként fogalmazták meg azt is, hogy az egye-
tem kapjon széleskörű gazdasági önállóságot. Felvetették annak lehetőségét, hogy 
a külső tagokat hagyják ki az Egyetemi és a Kari Tanács tagjai közül. 

Az oktatással és a kutatással kapcsolatos tartalmi változtatások igénye a kép-
zés igen széles területeit érintette. Szabadabbnak szerették volna látni például az 
egyetemi előadások rendszerét. Az előadásoknak ugyan hivatalosan rögzített 
programja volt, de az előadónak legyen joga ahhoz, hogy a fontosabb részeket 
kiemelje, hangsúlyozza, értékelje. Súlyos hibának tartották a központi jegyzetek 
rendszerét. A hallgatóknak nem az a fontos, amit az előadó oktatók mondanak, 
hanem az, ami a központi jegyzetben van, mivel a vizsgázás a jegyzet anyagából 
történik, ráadásul a központi jegyzetek egy része mind szakmai, mind pedig di-
daktikai szempontból kifogásolható volt! Az oktatói normarendszert csak igen 
nehezen összeegyeztethetőnek tartották az egyetemmel szemben támasztott tu-
dományos követelményekkel. Javasolták annak a korábbi gyakorlatnak a helyre-
állítását is, hogy az országos közgyűjtemények ne csak a megyei levéltáraknak, 
hanem az egyetemi könyvtáraknak is kölcsönözhessenek kutatási anyagot. El-
képzelhetőnek tartották az óralátogatási kötelezettség lazítását is. Alacsonyabb 
számú kötelező órakeret megállapítását, illetve a szabadon választható előadások 
számának növelését szerették volna elérni. Megfogalmazták azt is, hogy az egye-
tem és a kar csak akkor tudja tekintélyben megközelíteni a budapestit, ha leg-
alább egy-két régi tanszéket, s az azokhoz kapcsolódó képzéseket visszaállíta-
nák. Kimondottan a klasszika-filológiát és a modern nyelvek oktatásának vissza-
állítását javasolták. Tarthatatlannak minősítették azt a helyzetet, hogy amikor a 
budapesti egyetemen 18, Debrecenben ugyanakkor mindössze 4 szakon folyha-
tott az oktatás. Biztosítani kívánták a debreceni egyetemnek azt a jogot és lehető-
séget, hogy egyes hallgatók a III. és IV. évfolyamon egyik tanári szakjuk megtar-
tása mellett muzeológusi, könyvtárosi képzésben részesülhessenek. Akkor erre 
csak úgy volt lehetőség, ha az érintett hallgatók III. éves korukban átiratkoztak 
Budapestre, jóllehet ezeknek a képzéseknek a feltételei Debrecenben is biztosí-
tottak voltak. A tudományos élet területén az egyetemekre kellene bízni az aspi-
ránsok felvételét, az aspiránsvezetők kijelölését, s javítandónak tartották az MTA 
és az egyetemek közötti kapcsolatrendszer több elemét is.75 

Hasonlóan a korábban tapasztaltakhoz, 1956 júniusában ismét komoly fe-
szültségeket okoztak a karon a végzős hallgatók elhelyezkedésének problémái. A 
IV. éves hallgatók között komoly nyugtalanság volt tapasztalható. Szabó Dezső 
szerint elkeseredettségük olyan fokú, hogy többen nem is készültek az állam-
vizsgára. Szabó István értesülései szerint a megyei és a városi tanácsok ellenőr-

                                                 
75  BTK Jkv. 1956. június 14. 
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zése alatt több középiskolai hely van, mint amennyit a munkahelylisták tartalmaz-
nak, ezeket a helyeket azonban a már működő pedagógusok alkalmazása révén töl-
tik be. Véleménye szerint a munkahelyi alkalmazásokhoz hozott döntésekbe az 
egyetemnek is be kellene kapcsolódni. Reális lehetőségként kellett a végzősöknek 
ekkor azzal számolni, hogy tanulmányaik befejezése után esetleg általános iskolá-
ban kezdhetik meg tanári pályafutásukat. Kádár Zoltán már korábban is javasolta: 
érjék el, hogy a legjobb hallgatókat debreceni középiskolában helyezzék el. A 
legutóbbi információk alapján pedig már annak is örülne, hogy az egyik legjobb 
tanítványa legalább debreceni általános iskolába kerülhetne.76 

Az egykorú feljegyzésekből világosan látható, hogy a változások iránti igény 
egyértelműen ott van már az év tavaszán, nyarán is a kar életében. Több olyan 
eleme volt az egyetemi életnek, amelyek már az 1953 nyarán bekövetkezett orszá-
gos politikai változások eredményeként valamelyest szabadabbá tették azt, vagy 
annak az illúzióját keltették. Gondolunk itt elsősorban az 1954. március 15-én le-
zajlott megemlékezésre, a kulturális és szellemi élet megpezsdülésére, önálló iro-
dalmi kiadvány szerkesztésének és kiadásának az igényére, az egyetemi oktatók és 
hallgatók 1956. májusi kolozsvári látogatására, az 1956-os árvíz utáni helyreállí-
tásban való részvételre a mohácsi építőtáborban, illetve annak eszmei-ideológiai 
hatásaira, a Kossuth-kör megalapítására, illetve a Magyar Egyetemisták és Főisko-
lások Egységes Szervezete tevékenységének megkezdésére. A különböző esemé-
nyekben a BTK-ról – eltérő mértékben – meghatározó szerepet játszottak: Bényei 
József, Boda István, Buda Ferenc, Für Lajos, Irinyi Károly, Julow Viktor, Kertész 
László, Király Gyula, Kiss Ferenc, Koczogh Ákos, Kovács Kálmán, Lázár Imre, 
Nyirkos Tibor, Rózsa András, Schulek Mátyás, Simon Zoltán, Sz. Szabó László, 
Székelyhídi Ágoston, Tóth Bertalan, Varga Gyula és Zsom Lajos.77  

A változások irányába mutatott az 1956. aug. 29-i tanácsülés döntése is, 
amely szerint a DISZ képviselőit az őket közvetlenül nem érintő kérdések tár-
gyalására ezután nem hívják meg, s ugyanez a döntés vonatkozott a Katonai Tan-
székre és a Marxista Intézet képviselőire is. A Lektorátus képviselőjét is csak az 
általános tanulmányi, a Személyzeti Osztály képviselőjét pedig személyzeti 
ügyek tárgyalására hívták meg. 

A helyzet általános megváltoztatására az igény a hallgatóság szélesebb körei-
ben is egyre inkább megfogalmazódott, a kar oktatói és hallgatói komoly szere-
pet vállaltak az 1956. október 23-i debreceni forradalmi eseményekben is. Az 
események jellegéből következően tevékenységük azonban messze túlment a ka-
ri kereteken, s csak részben érintette az egyetemi oktatás területeit. Mindenkép-
pen kiemelendőnek tartjuk azonban, hogy a városi események az egyetemi kez-
deményezésekből nőttek ki, amelyekben igen komoly, esetenként meghatározó 
                                                 
76  BTK Jkv. 1956. június 21. 
77  Filep Tibor: Forradalom a debreceni egyetemeken. Debrecen, 2006. 10–15. (továbbiakban Fi-

lep, 2006.) 
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szerepe volt a BTK oktatóinak és hallgatóinak.78 Az egyetemeken létre hozott ún. 
„tízes bizottságok” tagjai a KLTE-n a bölcsészkarról Für Lajos, Lázár Imre, Ker-
tész László, Simon Zoltán, Székelyhídi Ágoston, s később Schulek Mátyás voltak. 
Megítélésünk szerint az események talán legtömörebb összefoglalását Für Lajos 
fogalmazta meg: „Az a nap miénk volt, október 23-a még az esti kegyetlen vissza-
vágás ellenére is a miénk volt. Az egész napot az akarat diktálta, mert az történt, 
amit az ifjúság elgondolt, kitervezett, amiért demonstrált, és amit követelt.”79  

 

  
Für Lajos Lázár Imre 

 

  
Székelyhidi Ágoston Julow Viktor 

                                                 
78  A részletekre lásd Filep Tibor: Az 1956-os forradalom és hatalmi szervezetei Debrecenben. In. 

Debrecen története 5. Tanulmányok Debrecen 1944 utáni történetéből. Szerk. Veress Géza. 
Debrecen, 1997. 319–336. 

79 Filep, 2006. 25. 
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A forradalom napjaiban a Debrecenben létrejött különböző bizottságokban, 
testületekben a karról komoly szerephez jutott, így az események alakításában, 
formálásában is részt vehetett Für Lajos, Kertész László, Székelyhídi Ágoston, 
Simon Zoltán és Lázár Imre. A kar hallgatói számos vidéki településen megfor-
dultak a debreceni Forradalmi Bizottmány küldöttjeiként, elősegítve az ottani 
változásokat: 

Október 29-én alakult meg a KLTE-n a Forradalmi Bizottmány, amelynek az 
elnöke Szabó István lett, tagjai voltak a bölcsészkarról Barta János, Bata Imre, 
Alföldi András, póttag Bán Imre. Az általuk megfogalmazott követelésekből az 
egyetem életét az alábbiak érintették: az egyetemi önkormányzat helyreállítása, 
oktatási és tudományos színvonalemelés, tanszabadság, a felvételi vizsgák eltör-
lése, a marxista tanszék megszüntetése, filozófiai, társadalomtudományi tanszék 
megszervezése, az egyetemi hallgatók katonai kiképzésének átszervezése, a 
megszüntetett karok és tanszékek visszaállítása, az érdemtelenül félreállított pro-
fesszorok visszahelyezése, ösztöndíjreform, új demokratikus egyetemi ifjúsági 
szervezet megalapítása, az egyetem nem oktató dolgozóinak fizetésrendezése. 

Az október 31-én megszólaló Csokonai Rádió tevékenységében – mások mel-
lett – Kiss Ferenc, Julow Viktor, Jakab László és Durkó Mátyás is szerepet vál-
lalt a kar részéről.80 

Ebben az évben még egyszer ülésezett a Kari Tanács, december 6-án, ame-
lyen döntöttek a félév lezárásának teljesen egyedi módjáról: a félévet nem követ-
ték vizsgák és nem volt elvárt más követelmények teljesítése sem, az indexeket a 
dékán írta alá, így igazolva a félév elfogadását a kar részéről.81 

 

                                                 
80  Uo. 28–30. 
81  BTK Jkv. 1956. december 6. 



 

2. A folytonos változások időszaka 
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A lezárás, (leszámolás?), az újrakezdés éve: 1957 
 
Az OM 14/855-44/1956. sz. utasítása előírta az egyetemi, és a kari vezetők újra-
választását, amelyre dr. Kálmán Béla személyét illetően 1957. január 10-én ke-
rült sor a karon.  

1957 tavaszán több olyan változás is történt, amelyek révén a felsőoktatás, s a 
kar életében is jelentős módosulások következtek be, amelyek között természete-
sen voltak egyértelműen pozitívak is.  

Ezek közé tartozott a korábban már megfogalmazott igény teljesülése a mo-
dern nyelvek és a klasszika-filológus képzés visszaállításáról, s megkezdődhetett 
a képzések feltételeinek helyreállítása is. Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási 
Főosztálya 1957. február elején arról tájékoztatta a kar dékánját, Kálmán Bélát, 
hogy ne német, angol, francia és klasszika-filológia, hanem germanisztika, ro-
manisztika és klasszika-filológia tanszékek megszervezését kérje a kar. Négy 
hónappal később, 1957. június 6-án vitatta meg a Kari Tanács az utóbb említett 
tanszékek (Germán Nyelvek és Irodalmak, Román Nyelvek és Irodalmak, Klasz-
szika-filológia) vezetésének személyi kérdéseit. Mivel a hivatalos álláspont sze-
rint az elmúlt években a tanszékek működésének átmeneti szüneteltetéséről volt 
szó, a korábbi professzorokkal szerették volna a karon a tanszékvezetői tisztsé-
geket betölteni. A minisztérium alig egy hónappal később reagált a kari állás-
pontra. A Germán Nyelvek és Irodalmak Tanszékét illetően egyetértettek azzal, 
hogy Országh László legyen a Tanszék vezetője. Ugyanakkor javasolták, hogy 
Benigny Gyula egyetemi docenst helyezzék át a Magyar Nyelvtudományi Tan-
székről a Germán Nyelvek és Irodalmak Tanszékére. Koczogh Ákosnak a tan-
székre való áthelyezésével a még folyamatban lévő fegyelmi ügye miatt csak an-
nak lezárulta után óhajtottak foglalkozni. A Román Nyelvek és Irodalmak Tan-
székét illetően Hankiss János kinevezésétől egyértelműen elzárkóztak, 1957. 
szeptember 15-ig meghosszabbítani javasolták a tanszékvezetői kinevezési eljá-
rást. Felvetették ugyanakkor Herman József egyetemi docensnek az ELTE BTK-
ról történő áthelyezésének lehetőségét. A Klasszika-filológiai Tanszékre Mészá-
ros Ede reaktiválását „idős kora és nem kielégítő tudományos felkészültsége mi-
att” nem tartották célszerűnek, ennek a tanszéknek a vezetésérre is pályázat ki-
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írását javasolták. Kívánatosnak tartották ugyanakkor Varga László adjunktus át-
helyezését, s felvetették docensi kinevezésének lehetőségét is.1 

Ez a folyamat törvényszerűen járt együtt az orosz szakos képzés létszámának 
csökkenésével. Az orosz szakos hallgatók szakváltoztatásával már az 1956. de-
cember 23-i OM. leirat is foglalkozott, s ennek alapján az I. éves magyar–orosz 
szakos hallgatók saját elhatározásuk alapján másik nyelvszakot vehettek fel, a II. 
és III. éves hallgatók pedig a Kari Tanács állásfoglalásától függően vehettek fel 
másik nyelvszakot. A hallgatók a magyar szakos diploma megszerzése után ta-
nulmányaikat levelező tagozaton fejezhették be. A IV. éves hallgatók, illetve az 
orosz szakon már oklevelet szerzettek az idegen nyelvszakos tanulmányaikat 
szintén a levelezős képzés keretei között folytathatták. 

Az összes orosz szakos hallgatóból a szakon maradt 7 fő, latin szakra ment át 
9, franciára 13, angolra 19, németre 49, történelem szakra pedig 7 hallgató. Bi-
zonytalan volt ekkor még két hallgató helyzete.2 

Megtörtént a bölcsészettudományi karok tanulmányi rendjének módosítása is. 
Az 1957/58. tanévtől a tanulmányok időtartama egyelőre az I. és II. évesekre ki-
terjedő hatállyal 5 év, 10 félév lett, s megkezdődött az új, ötéves tantervek kidol-
gozása is. A félévenkénti óraterhelés minimumát az I–VIII. félévben heti 20, a 
IX–X. félévben pedig heti 10 órában határozták meg. A hallgatóknak mindkét 
szakjukon szakdolgozatot kellett írniuk, amelynek a témáját legkésőbb az V. fél-
év végéig kellett kiválasztani, s amelynek egy kidolgozott fejezetét a II. szigorla-
tig be is kellett mutatni. A hallgatóknak a IV. és VIII. félév végén szaktárgyaik-
ból, a történelem szakosoknak a IV. félév végén politikai gazdaságtanból is szi-
gorlatot kellett tenniük. Az államvizsga tárgyakat az alábbiakban határozták 
meg: filozófia (filozófiatörténet, dialektikus és történelmi materializmus), peda-
gógia (a szaktárgyak tanításának módszertana), a szakdolgozatok megvédése, 
nem tanári szakokon szakmódszertan helyett más tárgyból kellett vizsgázni.3  

Említésre érdemes jelenség volt, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően a jövőre 
nézve az egyetemek tanterveik készítése során jelentős önállóságot kaptak, a mi-
nisztérium csak azokat az alapvető követelményeket szabta meg, amelyek teljesí-
tése alapján az egyetem állami érvényű oklevelet adhat ki. A Minisztérium által 
meghatározott követelmények az alábbiak voltak ekkor: a képzési idő, a szigorla-
ti tárgyak és követelmények, valamint az általánosan kötelező tárgyak (marxiz-
mus–leninizmus, idegen nyelvek), illetve a tanári szakok esetén a pedagógiai tár-
gyak és az iskolai gyakorlatok órakeretei, illetőleg követelményei. Ezeken a ke-

                                                 
1  BTK Jkv. 1957. február 14, június 6, július 11. Pálffy István: Az Angol Tanszék 40 esztendeje. 

KLTE Évkönyv. 1978/79. 87–88. Abádi Nagy Zoltán: Országh László debreceni egyetemi mű-
ködése. In memoriam Országh László születésének 100. évfordulójára. Eger, 2007. 312–315. 

2  MNL HBML. VIII. 8/b. 71. d. 
3  Uo. 
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reteken belül a felsőoktatási intézmény maga állapíthatta meg az egyes kötelező 
és fakultatív programok tárgyát, óraszámát, félévekre való elosztását, stb.4 

Ugyanekkor szabályozták a marxizmus–lenizmus oktatását is. Az 1956/57. 
tanév tavaszi félévében ezeknek a tárgyaknak az oktatása az egyetemeken, főis-
kolákon, néhány kivételtől eltekintve szünetelt. Ez idő alatt viszont megtörtént a 
marxista–leninista tanszékek átszervezése, amely az adott időszak elvárásainak 
megfelelően az oktató-nevelőmunka színvonalának biztosítását, illetve a tanszé-
kek eszmei-politikai megerősítését célozta, s széleskörű tevékenységet folytattak 
az 1957/58. tanévben újra meginduló marxizmus–leninizmus oktatás előkészíté-
sére. Az oktatandó tárgyak sorrendje a bölcsészkarokon: politikai gazdaságtan, 
filozófia, tudományos szocializmus volt. Az egyes tárgyakat jelentős óraszámban 
tervezték oktatni a bölcsészkarokon. A történelem szakosok esetében ez azt je-
lentette, hogy a politikai gazdaságtant 180, filozófiát 120, tudományos szocia-
lizmust pedig 60 órában kellett hallgatniuk a diákoknak. A többi szak hallgatói 
esetében a látogatandó órák száma: politikai gazdaságtan 90, filozófia 120, tu-
dományos szocializmus 120 óra. 

Az egyetemi hallgatók körében tapasztalható eszmei-politikai bizonytalanság 
megszüntetése érdekében valamennyi évfolyamon aktuális politikai kérdések is-
mertetését és megvitatását tervezték, összesen 14 óra időtartamban. A megfelelő 
színvonalú és hatékonyságú munka elvégzéséhez a minisztérium írásos anyagot 
is biztosított a kar számára. A korábbi viszonyokhoz való egyfajta visszatérést je-
lentett viszont az 1957. április 15-i minisztériumi közlemény, amely szerint az új 
egyetemi törvény kiadásáig az MDP és DISZ jogait a Magyar Szocialista Mun-
káspárt és a Kommunista Ifjúsági Szövetség gyakorolhatták a karok életében.5  

Néhány hónappal később, 1957 júliusában megfogalmazták azt is, hogy az 
idegen nyelvi tanszékek létrehozását követően a lektorátusra nem lesz szükség, 
mivel az idegen nyelvek oktatását a megfelelő tanszékek látják el. A lektori órák 
ellátása szempontjából kijelölték azokat az oktatókat is, akiknek kulcsszerepet 
szántak ezen a területen. Az Orosz Intézetből Hadas Ferenc, a Román Nyelvek és 
Irodalmak Tanszékről Dombrovszky Józsefné, a Germán Nyelvek és Irodalmak 
Tanszékről pedig Korponay Béla neve szerepel ebben a kari tanácsi feljegyzés-
ben. A 70/1957.(M.K.13.) MM. sz. utasítás ugyanakkor előírta, hogy az orosz 
mellett minden hallgató köteles még egy idegen nyelvet tanulni. A második ide-
gen nyelvből legkésőbb a IV. év végén kellett vizsgát tenni, de lehetett korábban 
is. Az adott időszak III–IV. éves hallgatóinak csak oroszból kellett számot adni 
nyelvtudásukról, tehát egyfajta átmenetet is biztosítottak a nyelvi követelmények 
teljesítéséhez. A későbbiekben az orosz szakosoknak csak a második idegen 

                                                 
4  Ladányi, 2008. 104/105. 
5  MNL HBML. VIII. 8/b. 71. d. 
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nyelvből, a modern nyelvszakosoknak pedig oroszból kellett vizsgát tenniük. A 
két nyelvszakon tanulóknak pedig nem kellett újabb vizsgát tenni.6 

1957 tavaszán felső utasításra került sor a Fegyelmi Vizsgálóbizottság létre-
hozására, amelyet a karon Bán Imre egyetemi docens vezetett, tagjai pedig 
Dombrovszky József egyetemi adjunktus, Balogh János a Tanulmányi Osztály 
előadója, valamint az MSZMP és a KISZ-szervezet által kijelölendő személyek 
lettek. A kari tanácsban elhangzott vélemény szerint átlagon felüli feladatot kel-
lett a bizottságnak megoldania, amikor az egyetemi hallgatóság „október s az azt 
követő időszak alatti magatartását globálisan kellett felülvizsgálni, s ezzel kap-
csolatban a hallgatóság részéről bizonyos nyugtalanság érződött.”7  

Az „októberi események” során „erősen exponált” hallgatók ellen indított fe-
gyelmi vizsgálat lezárásaként az alábbi döntések születtek a karon: Schulek Má-
tyás IV. éves bölcsészhallgatót egyetemi tanulmányai folytatásától 4 félévre, Si-
mon Zoltán szintén IV. éves bölcsészhallgatót 2 félévre tiltották el. Szigorú meg-
rovást kapott Kertész László III. éves, Horváth Károly I. éves hallgató. Megro-
vásban részesült Lázár Imre III. éves, Kaiser István I. éves hallgató. Megintést 
kapott Tóth Bertalan III. éves hallgató. Székelyhídi Ágoston IV. éves, Rózsa 
András III. éves hallgatókkal szemben a fegyelmi eljárást, mivel őket rendőrség 
letartóztatta, az eljárást felfüggesztették. Buda Ferencet (II. éves), Vass Lászlót 
(III. éves), akiket a bíróság államellenes izgatás miatt jogerősen egy évre elítélt, 
a Minisztérium az ország össze egyeteméről kizárta!8 Az 1957. szeptember 12-i 
kari tanácsi ülésen fegyelmi ügyek tárgyalása során kellett reagálnia a karnak 
Koczogh Ákos (állásvesztés) és dr. Julow Viktor adjunktus tanársegéddé történő 
visszaminősítése ügyében, amely döntéseket az egyetem rektora hozott, amelyet 
azonban a Minisztérium hatályon kívül helyezett, s új eljárás lefolytatását rendel-
te el, illetve szigorúbb büntetés kiszabását kérte. Kónya István rektorhelyettes ki-
fejtette, hogy mivel Koczogh Ákos ügyében jogerős döntés született, a megüre-
sedett docensi állásra már pályázatot is írtak ki. Koczogh Ákos akkor rendőri 
őrizetben volt, s ha az ellene indult eljárás során végül felmentenék, a Miniszté-
rium segít majd az elhelyezkedésében ígérték meg. Véleménye szerint Julow 
Viktor esetében sem lehet más a szigorítás, mint az állásvesztés. Az ő esetében, 
aki tehetséges, s a tudományos munkában is számottevő eredményt mutatott fel, 
s aki emellett gyakran betegeskedett is, a legcélszerűbbnek a Déri Múzeumban 
történő elhelyezését tartotta volna. A kar dékánja, Kálmán Béla szerint Koczogh 
Ákos esetében a fegyelmi hatóság a Minisztérium, így a döntését tudomásul kell 
venni. Julow Viktor esetében azonban az Egyetemre hárul az a feladat, hogy sa-
ját döntését a Minisztérium kívánságára súlyosbítsa. Így az Egyetem hasonlítana 

                                                 
6  BTK Jkv. 1957. július 24. 
7  BTK Jkv. 1957. május 9. 
8  MNL HBML. VIII. 8/b. 71. d. 
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annak a bíróságnak a szerepére, amelyiknek előre megmondják, hogy milyen íté-
letet hozzon, az ilyen bíróságot pedig erkölcstelennek kell nevezni. Az év végén 
Andrássyné Kövesi Magda tette szóvá a szakszervezet nevében a karról végül 
elbocsátott oktatók ügyét, külön említve Julow Viktor helyzetét, aki hosszabb 
ideje súlyos beteg, s állástalansága miatt igen nehéz helyzetben került.9 Az egye-
temi fegyelmi eljárás folyamatában végül Koczogh Ákos, Julow Viktor, Für La-
jos oktatók és Sarkadi Ibolya tanszéki adminisztrátor elbocsátására került sor, az 
oktatók közül Durkó Mátyás szóbeli feddésben részesült. A hallgatók közül az 
ország összes egyeteméről kizárták Buda Ferencet, Schulek Mátyást, Simon Zol-
tánt és Vass Lászlót, míg Székelyhídi Ágostont két félévre tiltották el tanulmá-
nyai folytatásától. Szigorú megrovásban részesítették Kertész Lászlót, Rózsa 
Andrást és Horváth Károlyt, megrovásban Kaiser Istvánt és Lázár Imrét, válto-
zatlanul intést kapott Tóth Bertalan. A későbbiekben lefolytatott bírósági eljárá-
sok során börtönbüntetésre ítélték Lázár Imrét és Schulek Mátyást.10 

Itt tartjuk megemlítendőnek, hogy KLTE egyetemi tanácsa 1989 őszén hozott 
határozatában az egykori fegyelmi eljárás jogellenessége miatt a meghozott ítéle-
teket megsemmisítette, s utólagos bocsánatkérést és erkölcsi jóvátételt fogalma-
zott meg. A döntés az alábbi kari oktatókat és hallgatókat érintette: Koczogh 
Ákos docens, Julow Viktor és Durkó Mátyás adjunktusok, Sarkadi Ibolya tan-
széki adminisztrátor, valamint Buda Ferenc, Schulek Mátyás, Simon Zoltán, 
Vass László, Székelyhídi Ágoston, Kertész László, Rózsa András, Horváth Kár-
oly, Lázár Imre, Kaiser István és Tóth Bertalan hallgatók.11  
 
 
Az 1957 utáni változások jelentősebb fordulópontjai 

 
Az 1957 és 1999 közötti több mint négy évtized alatt több fordulópontja is volt a 
magyarországi felsőoktatásnak, így a kar történetének is.  

A felsőoktatás tevékenységének főbb szakaszai az alábbiak voltak ezekben az 
évtizedekben: az 1960-as évek a „nagy ugrás” és a reformok időszaka volt. 1960-
ban került sor a távlati szakemberszükséglet tervezésére, amelynek elkerülhetet-
lenné tette a felsőoktatásban tanuló hallgatói létszám növelését is. Az 1961–1965 
közötti időszak az új tantervek kimunkálásának, az 1965 és 1972 közötti néhány 
év pedig a korszerűsítés és az útkeresés időszaka volt. 1972. június 15-én az 
                                                 
9  BTK Jkv. 1957. szeptember 12, december 12. A politikai bűncselekmények vádjával jogerősen 

elítéltek, köztük egyetemi oktatók és hallgatók nevei: Valuch Tibor: „Ötvenhatosok”. Debrecen, 
1996. 149–194. 

10  Filep, 2006. 4445. 
11  KLTE Évkönyv. 1985–1990. Debrecen, 1995. 336–337. 
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MSZMP KB határozata az állami oktatás helyzetéről és fejlődésének feladatairól 
azonban már úgy fogalmazott, hogy nincs szükség a felsőoktatás újabb átfogó re-
formjára, a figyelmet a folyamatos korszerűsítésre kell fordítani, ezért ezeket az 
éveket a megtorpant reformtörekvések időszakának is lehet nevezni. Az 1980-as 
évek elején még mindig az MSZMP PB állásfoglalása volt a döntő, a meghatáro-
zó tényező. Ekkor azt az álláspontot képviselték, hogy az egyetemek és főiskolák 
tevékenységének valamennyi területén a minőségi követelményeket kell előtérbe 
állítani, s a felsőoktatás távlati fejlesztési terveit 1983-ig kellett elkészíteni. A fo-
lyamatban kétségtelenül jelentős szerepet játszott a később még említendő 1985. 
évi I. oktatási törvény.12 

Némedi Lajos már idézett egyetem történeti munkájában például az időbeli 
megoszlást tekintve az alábbi szakaszokat különítette el: 1956/7–1959, 1959–
1965, 1965–1972, illetve az 1972–1987 közötti időszakok.13  

A debreceni felsőoktatás széttagoltságának korát a 2012-ben megjelent egye-
temtörténeti fejezet írója négy szakaszra osztotta: 

– A szétválástól 1956-ig.  
– Forradalom, megtorlás és konszolidáció (1956–1969).  
– A KLTE a Kádár-rendszer konszolidációját követő évtizedekben. 
–  A változások útján (1990/1999.)14  

 
Az ELTE BTK történetének szerzője a következő korszakokra osztotta a kar 
1957 utáni történetét:  

– A konszolidáció évei (1957–1963). 
– A működőképes, korszerű egyetemért (1964–1972).  
– A rendszerváltás előtti korszak (1972–1989).  
– A rendszerváltástól az integrációig terjedő szakasz (1989 és 2000).15 
 

Mi a magunk részéről a továbbiakban nem időrendi, hanem tematikai megközelí-
tésben kíséreljük meg a kar történetének fontosabb tendenciáit, folyamatait be-
mutatni. 

                                                 
12  Ladányi Andor: A magyar felsőoktatás a 20. században. Bp., 1999. 98–118. (továbbiakban La-

dányi, 1999.) 
13  Némedi, 1988. 32–48. 
14  A Debreceni Egyetem története 1912–2012. /Szerk. Orosz István (főszerkesztő) és ifj. Barta Já-

nos./ Debrecen, 2012. 7. (A fejezet szerzője ifj. Barta János). 
15  Az ELTE története 1635–2002. Szerk. Szögi László. Bp., 2003. 356–379. (A fejezet szerzője: 

Borsodi Csaba). (továbbiakban Az ELTE története, 2003.) 



A FOLYTONOS VÁLTOZÁSOK IDŐSZAKA (1957–1999) 

 

235

Egy „permanens kérdés”:16  
az állandó reformkényszer alatt 

 
Az 1949. évi egyetemi reform a bölcsészképzésben is csak részeredményeket 
hozott, hozhatott, ugyanakkor folyamatosan jelentkeztek az újabb és újabb poli-
tikai elvárások, változtak a társadalmi igények is, az egyes időszakok tevékeny-
ségének értékelése, újra értelmezése, új feladatok, új célok kijelölését jelentette a 
felsőoktatás, így a bölcsészkar számára is. A legjelentősebb hiányosságokat az 
1960-as évek elején az alábbiakban látták a reformmunkálatok irányítói: a tan-
anyag és az oktatás korszerűtlensége, az oktatás nem kielégítő kapcsolata a gya-
korlattal, az élettel, a világnézeti nevelőmunka alacsony hatékonysága. Megemlí-
tették azt is, hogy az oktatók nevelő munkája nem kielégítő, az intézmények tu-
dományos munkájának színvonala sem igazán megfelelő, nem beszélve az egye-
temek, főiskolák anyagi ellátottságáról. Az egyes említett részterületeket illetően 
az alábbiak kiemelését tarthatjuk utólag is lényegesnek, fontosnak. A tananyag és 
az oktatás korszerűtlenségét tekintve megállapítást nyert, hogy az egyetemeken 
előadott tananyag sem mennyiségében, sem jellegében, sem az oktatás módsze-
reit tekintve nem felelt meg a „szocialista fejlődés” követelményeinek. Az okta-
tásban a színvonal fogalmát gyakran az előadott tananyag mennyiségével azono-
sították, nem pedig az alapok magas színvonalon történő elsajátításával és az 
ezek alkalmazására való készség kifejlesztésével. Sokan – tévesen – a „tudós-
képzésben”, csak a tudományos utánpótlás nevelésében, nem pedig a színvonalas 
szakemberképzésben látták az egyetemek feladatát. Nem vették észre, hogy a 
tananyag zsúfoltsága, illetve a mennyiségnek a minőséggel szembeni előtérbe 
helyezése a valódi tudományos képzésnek is egyik fő akadálya. Az oktatás, a 
tantervek nem tartottak lépést a tudományok legújabb eredményeivel, vagyis 
korszerűtlenek! Alacsonynak tartották ekkor a világnézeti nevelőmunka haté-
konyságát is, amelynek az okait abban látták, hogy az oktatók jelentős részénél 
„világnézeti elmaradottság” tapasztalható, s ennek következtében a szaktárgyak 
tanítását sok területen nem hatotta át kellően „a marxizmus–leninizmus szelle-
me”. Megfogalmazták azt is, hogy a marxizmus–leninizmus oktatásának még 
komoly fogyatékosságai vannak! Nem volt kielégítőnek nevezhető az oktatók 
nevelő munkája sem: nem ismerték eléggé a szocialista nevelés elméletét és gya-
korlatát, nem helyeztek kellő súlyt a kötelező órákon kívüli nevelő munkára, s 
hiányosságok voltak tapasztalhatók a hallgatók hivatástudatra való nevelésében 
is. Számos hiányosságot mutatott az egyetemek tudományos munkája is. Nem 
minden tanszék, illetve az egyes tanszékeken nem minden oktató végzett érdemi 
kutatómunkát, s nem volt megfelelő a tudományos munka szervezettsége sem. 
Természetesen javaslatokat is megfogalmaztak az erősen kritizált állapotok javí-

                                                 
16  Pálffy István dékánhelyettes szóhasználata 1985 márciusában. 
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tása érdekében. A tananyag korszerűsítését tekintve fontosnak tartották az alap-
ismeretek biztos elsajátítása mellett az önálló alkalmazási készség kifejlesztését. 
Ki kell terjeszteni a tudomány új és lényeges eredményeinek ismertetését a ke-
vésbé lényeges régi anyag rovására – fogalmazták meg az elvárást. Az új tanter-
vek készítése során erősíteni kell az alapozó szaktárgyak, illetve a főkollégiumok 
tartását. Korszerűsítendőnek tartották a vizsgarendszert, illetve csökkentendőnek 
a vizsgák számát. Az oktató-nevelőmunka területén komplex rendszer bevezeté-
sét szorgalmazták, magas követelményeket kívántak alkalmazni az oktatókkal 
szemben. Biztosítandónak tartották a szakmai-tudományos, világnézeti-politikai, 
pedagógiai-didaktikai és gyakorlati tapasztalatok követelményeinek egységét. A 
világnézeti nevelőmunkát illetőn kulcsfontosságúnak tekintették a marxizmus–
leninizmus oktatás színvonalának javítását. Ehhez biztosítani kellett a marxiz-
mus–leninizmus oktatóinak továbbképzését, szakmai képzettségük és általános 
műveltségük állandó emelését. A marxizmus–leninizmus tanszékeknek szoros 
kapcsolatot kell tartaniuk a szaktanszékekkel, az oktatók legyenek tájékozottak a 
szaktudományokban is. A marxizmus–leninizmus oktatását a karok sajátos igé-
nyeinek megfelelően kívánták végezni. A lehetőségekhez mérten új, a világnéze-
ti jelentőségük miatt nagy szerepet játszó tantárgyakat (vallástörténet, tudomány-
történet) terveztek bevezetni. A tudományos munkát illetően a felsőoktatási in-
tézményeknek oktató és nevelőmunkájuk mellett számottevő tudományos tevé-
kenységet kellett folytatniuk, elérhető célként fogalmazták meg, hogy valameny-
nyi tanszék saját szakterületének tudományos kutató műhelye legyen. Ennek ér-
dekében fejleszteni és tervszerűbbé akarták tenni a tudományos kutatók képzését 
és utánpótlását, erősíteni a demonstrátori és gyakornoki rendszert, valamint a fia-
tal szakemberek bel- és külföldi ösztöndíjrendszerét. Szélesítendőnek tartották a 
felsőoktatási intézmények külföldi tudományos kapcsolatait is.17 1960 őszén 
hagyta jóvá a Tudományos és Felsőoktatási Tanács azt a dokumentumot, amely 
szerint minden képzési formában először a célokat kell világosan meghatározni, 
ezekhez kell a tananyagot alkalmazni a tudomány világából, s az ehhez szüksé-
ges tanterveket kell 1965-ig kidolgozni. A minisztérium azonban kissé siettetve a 
folyamatokat, már az 1963/64. tanévben bevezette az új tanterveket.18 

A karon az 1960/61. tanév során több alkalommal foglalkoztak azokkal a kér-
désekkel, amelyek az 1960. április irányelvek végrehajtása során jelentkeztek.  

Az intézetek által készített jelentések alapján először 1960 decemberében vi-
tatták meg a bölcsészkari képzés helyzetét. A középiskola szükségleteinek szín-
vonalas kielégítése volt az elsődlegesen megfogalmazott cél. Megállapították azt 
is, hogy az egyetemen szerzett ismereteknek alkalmasnak kell lenni arra is, hogy 

                                                 
17  Irányelvek a felsőoktatás reformjához. Bp., 1960. április. 
18  Némedi, 1988. 44. 
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a végzettek a tudomány és a szakirodalom fejlődését egyaránt követni tudják, s 
meg kell felelni természetesen a kor politikai és ideológiai követelményeinek is. 

A magyar nyelv és irodalom szakról szóló jelentésben hangsúlyosan vetették 
fel a magyar szakos tanárok számára szükséges gyakorlati készségek hiányos 
voltát, a hallgatók egy részének hiányos helyesírási ismereteit. Súlyosnak látták a 
lemaradást a szóbeli és az írásbeli előadókészség, a stiláris felkészültség terüle-
tén. Az irodalmi tanszékeknél külön emelték ki azt a törekvést, hogy az oktatás a 
nagy összefüggések, az ideológiailag fontos jelenségek felé forduljon, a tan-
anyagban pedig csökkenjen a lexikális jellegű túlterhelés. 

A Történelmi Intézet véleménye szerint túlságosan szűk témájúak a kollégi-
umok, nem megfelelő az egyetemes és a magyar történeti kollégiumok tematikai 
és kronológiai koordinálása. Túlméretezettnek és tanulásra alkalmatlannak tartot-
ták a jegyzeteket, tankönyveket. Javasolták, hogy politikai és ideológiai meg-
gondolásból nagyobb teret biztosítsanak az egyetemi oktatásban a legújabbkori 
magyar történelem tanulmányozásának.19 

Az idegen nyelvi tanszékeken igen radikálisan fogalmaztak az egyetemi okta-
tás jellemzőit tekintve. Szerintük az akkor aktuális képzés nem biztosítja kellően 
a hallgatók gyakorlati nyelvi felkészítését. Éppen ezért az a céljuk, hogy olyan 
képzési formát alakítsanak ki, amely a gyakorlati nyelvtudás magas színvonalú 
megszerzését, a nyelvvel kapcsolatos elméleti ismeretek alapos elsajátítását, a 
gyakorlattal való egységét biztosítja. Az irodalom oktatás területén a főbb hiá-
nyosságok: a nyelvi nehézségek, a tanterv zsúfoltsága. A kellő súlypontok hiánya 
miatt a hallgatók irodalmi ismeretei kevéssé élményszerűek, olykor felszínesek, 
ideológiailag nem színvonalasak, így az irodalmi tanterv és követelményrendszer 
átalakítását tervezték. Ugyanakkor az oktatandó anyag sorrendjében az orosz 
tanszék a régi irodalom anyagát az oktatás végére, a német az elejére kívánta he-
lyezni, s több helyen módosítani kívánták a leíró nyelvtan helyét a tanrendben. 

Amikor 1961 elején újból összefoglalták a tananyag korszerűsítéssel kapcso-
latos tapasztalatokat, akkor kiderült, hogy elsősorban a szűkebb értelemben vett 
szakmai kérdések merültek fel, olykor igen-igen aprólékosan, az ideológiai és a 
politikai módosítások felvetését zömmel elkerülték. A kari munkálatok lezárása-
ként terjedelmes anyagban foglalták össze azokat a célokat és teendőket, ame-
lyek elérése, illetve megvalósítása a karon folyó oktató és nevelő munka érdemi 
átalakítását jelenthette. Az anyagban komoly mértékben mutatható ki az ideoló-
giai elvárásoknak való megfelelésre való törekvés mind a karra, mind pedig az 
egyes szakokra vonatkozóan. Ezek közül csak néhányat idézünk. A dokumentum 
kimondta, hogy a bölcsészeti kari képzés alapvető célja a tanárképzés, a kar ta-
nárképző intézmény. A képzés célját azok a követelmények szabják meg, ame-
lyeket a szocialista társadalom a végzett hallgatókkal szemben állít, a képzés cél-
                                                 
19  MNL HBML. VIII. 8/b. 74. d. 
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ja a szocialista társadalom szakember szükségletének megfelelő kielégítése. 
Alapvetően az ideológiai célok elérését tűzték ki pl. a magyar nyelv és irodalom 
szakos tanárjelöltek számára. Ezen a szakon olyan tanárok képzése volt a cél, 
akik az általános iskola felső tagozatában is megállják a helyüket, kellő szakis-
merettel rendelkeznek nyelvünknek és irodalmunknak a kommunista világnézet 
alapján, az igazi hazafiság és az internacionalizmus szellemében való oktatására 
és megszerettetésére. 

A történészek szerint az eddigiekkel szemben nem a lexikális tudást kell első-
rendű fontosságúnak tartani, a hallgatókat inkább az összefüggések teljesebb és 
mélyebb megértésére kell oktatni, felkészíteni. Az elkerülhetetlen változtatások 
között említették, hogy például a munkásmozgalom történetét nem a kelet- és a 
nyugat-európai történelemben kellene tanítani, hanem a történelem általános me-
netében lenne célszerű elhelyezni. Fel kellene számolni a történelem szak oktatá-
sában domináló Európa-centrikus szemléletet is. A szélesebb összefüggések ok-
tatása az előadások formájának megváltoztatását is megkövetelte. 1956-ig az 
előadások kompendium-szerűek voltak, nem sokkal követeltek meg többet a kö-
zépiskolai tankönyveknél. 1956 után viszont speciálkollégiumszerűvé váltak, a 
nagyobb összefüggések feltárására igazán sok időt nem szántak. Célszerű az len-
ne, ha az előadások korszerűsítése révén olyan előadásokat tartanának, amelyben 
egy előadó egy meghatározott korszak problémáit és azok összefüggéseit tárná a 
hallgatók elé. A szemináriumok esetén az eddigi referáló szemináriumokat mód-
szeres vitafórummá kellene átalakítani. A vizsgarendszeren belül, főleg a szigor-
latokon valóban a nagyobb összefüggéseket kellene számon kérni a hallgatóktól. 

Az idegen nyelvi tanszékek csoportja álláspontja szerint a tanárképzés céljai-
nak is megfelelően erősíteni kell a gyakorlati nyelvi készségek (beszéd- és írás-
készség) elsajátíttatását. Mivel ez elsősorban a jól vezetett és kellő számú nyelv-
gyakorlat segítségével érhető el, az idegen nyelvi gyakorlati óraszámok jelentős 
emelése lenne célszerű. Addig is, amíg ezt sikerül elérni, fokozni javasolták pél-
dául a nyelvgyakorlatok hatékonyságának szintjét, megfelelő módszertan kidol-
gozása, kiejtési gyakorlatok órarendbe állítása, megfelelő nyelvkönyvek készítte-
tése, a gyakorlati nyelvi ismeretek vizsgaszerű számonkérése révén. 

A nyelvészeti oktatás területén a nyelvtörténet és az összehasonlító nyelvészet 
kérdéseiben való mélyebb elmélyedést ajánlott szakkollégiumok óráin lenne cél-
szerű biztosítani az érdeklődő hallgatók számára. 

Az irodalomtörténeti oktatásban azt tartották elérendőnek, hogy a hallgatók a 
legjelentősebb írókat, irodalmi jelenségeket és iskolákat eredeti olvasmányélmé-
nyeken keresztül ismerjék meg, el tudják helyezni azokat korukban, s képesek 
legyenek marxista esztétikai értékelésükre. Szakítani kellene ugyanakkor azzal a 
gyakorlattal, amely a lexikális teljességre való törekvés jegyében számos kisebb 
jelentőségű írót és művet sorol a szigorlati anyagba és a kötelező olvasmányok 
közé. Ezzel a hallgatók figyelmét szétszórja és felszínességre neveli. Nem tartha-
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tó fenn az – írták –, hogy például a magyarországi francia vagy angol szakos 
képzésben olyan írók ismerete is kötelező legyen, akik a franciaországi vagy 
angliai anyanyelvi tanárképzés tematikájában soha nem szerepeltek, illetve sze-
repelnek. 

A latin szak oktatásával kapcsolatban tartalmi megjegyzést nem fogalmaztak 
meg, egyedül a túlterhelés kérdését tartották a jövőben megfontolandónak. 

A Pedagógiai szakcsoport által megfogalmazott feladatok az alábbiak voltak 
ekkor: a tanárképzést gyakorlatiasabbá kell tenni. A pedagógia oktatásának egyes 
fejezeteit terjedelmi és tartalmi szempontból egyaránt át kell csoportosítani, na-
gyobb teret kell, hogy kapjon a világnézeti, a munkára és a közösségi életre tör-
ténő nevelés. A világnézeti nevelésnek át kell hatnia a pedagógia minden terüle-
tét, de figyelembe kell venni az utóbbi időben létrejött új típusú oktatási intéz-
mények pedagógiai problémáit és követelményeit is. A neveléstörténetet a jövő-
ben nem önálló tárgyként kell oktatni, hanem mint a „Bevezetés a pedagógiába” 
egyik fontos részét. A pszichológiának is a tanárképzéssel kapcsolatos fejezeteit 
kell előtérbe helyezni, például a megismerés folyamatának magyarázatát, vagy 
az érzelmi formálásnak lehetőségeit. Szükségesnek tartották, hogy a Pedagógiai 
Intézet tevékeny részt vállaljon a legeredményesebb pedagógiai gyakorlati for-
mák kikísérletezésében, az Intézet eddigi ilyen irányú tevékenysége is elisme-
rendő egyébként. Elvárható, hogy a Pedagógiai Intézet minél nagyobbrészt vál-
laljon az egyetemen oktatott szaktárgyak módszertanának kidolgozásában, hogy 
az egyes tanszékek nevelési munkája ezen keresztül javuljon, s a tudatos peda-
gógiai tevékenység jellemezze a szaktárgyak oktatóinak munkáját is. Az Intézet 
munkatársainál el kell érni, hogy az oktatott pedagógiai tárgyak korszerűsítése 
megtörténjen, a gyakorlati oktatás elvárásainak megfelelően. Ez azt jelentette, 
hogy az eddig alkalmazott, s már-már metafizikussá vált megcsontosodott peda-
gógiai sémákat túl kell haladni, s el kell végezni a pedagógia egész rendszerének 
(elméleti és gyakorlati formájának) teljes átalakítását. 

A kari szinten jelentkező feladatokat szintén megfogalmazták 1961 tavaszán. 
Kidolgozandónak tartották azokat az intézkedéseket, amelyek révén megvalósít-
ható az együttműködés a szorosan vett szakmai és az ideológiai oktatás, s az egy-
séges ideológiai és tudományos képzés között. Megvizsgálandónak és tökéletesí-
tendőnek tartották az állami és a mozgalmi szervezetek közötti együttműködés és 
munkamegosztás formáit, módszereit, az hallgatók oktatáson kívüli politikai ne-
velésében, illetve a tanulmányi munkaórán kívüli támogatásában. A gyakorlati 
eredményesség és az elméleti színvonal szempontjából meg kellett vizsgálni a 
tanár szakosok általános pedagógiai, lélektani, didaktikai képzésének és az ezek-
kel összefüggő gyakorlati képzés rendszerét. Meghatározandó a különböző elő-
adástípusok jellege, s az előadandó anyag és a szigorlati követelmények között 
egyértelmű összhangot kell kialakítani. Megfelelő gyakorlatot és összefüggés-
rendszert kívántak kialakítani az előadások és a szemináriumok viszonylatában 
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is. Áttekintendőnek tartották azt is, hogy milyen megterhelés róható a hallgatókra a 
hallgatandó óraszám, valamint az órákon kívüli feladatok terén. A kötelező, választ-
ható és az ajánlott tárgyak pontos tantervi arányait, ezzel kapcsolatban a bölcsészkari 
tárgyfelvételek kötöttségének kérdését is rendezni tervezték, s ezen a területen is az 
elérendő oktatási és nevelési célok szempontjából a lehetséges optimális megoldást 
megtalálni. Igyekeztek olyan vizsgarendszert kialakítani, amelyik a hallgatók szak-
mai fejlődését a legjobban szolgálja, s leginkább neveli a magas fokú munkaerkölcs-
re. Megszüntetendőnek vélték a vizsgarendszer minden formális elemét, csökkenteni 
a vizsgák szétszórtságát. El akarták érni, hogy a vizsgák a hallgatók és az oktatók fi-
gyelmét egyaránt a lényeges anyagrészekre, az anyag feldolgozásában és értelmezé-
sében való önállóságra, elvi és módszertani biztonságra összpontosítsa.20  

Az 1963/64. tanévben bevezetett új tantervek valójában csak részben váltot-
ták be a hozzájuk fűzött reményeket. A Kari Tanács 1967. január 23-i ülésén a 
bölcsészkari oktatási rendszer fejlesztésének kérdéseit vitatta meg Herman József 
dékán előterjesztése alapján. Az előterjesztés több ponton is igen kritikusan nyi-
latkozott az adott időszak oktatási viszonyairól. Kifejtette, hogy az oktatásban 
komoly nehézségek jelentkeztek: a tantervek nem tették lehetővé, hogy a hallga-
tók a tananyaggal elmélyülten foglalkozzanak, hogy megtanulják az önálló 
anyaggyűjtést és hozzászokjanak az önálló véleményalkotáshoz. Nem tették le-
hetővé a tantervek azt sem, hogy a hallgatók az iskolai gyakorlatokhoz szükséges 
nélkülözhetetlen készségeket a tanulmányok ideje alatt elsajátítsák. Ennek okát 
sokan főleg a túlterhelésben látták, ez a vélemény azonban nagy valószínűséggel 
nem állta meg a helyét! A bölcsészkari oktatás évek óta jelentkező nehézségei-
nek és viszonylagos (saját célkitűzéseihez mért) eredménytelenségének fő oka, 
hogy a bölcsészkarok oktatási rendszere az utóbbi években egyes tudományágak 
rohamos fejlődése, illetve a társadalmi igények módosulása miatt a maga egé-
szében korszerűtlenné vált. A korszerűtlenség egyik okaként az előterjesztés a 
kétszakos képzési rendszert említi. Mivel azonban a közoktatás nincs felkészülve 
az egy szakon végzettek fogadására, s az 1950-es évek egyszakos oktatási rend-
szere pedig kimondottan rossz emlékeket idézett fel a kortársakban, az egyszakos 
rendszer újabb bevezetésére csak egy-két évtizedes hosszabb folyamat eredmé-
nyeként kerülhetne sor. Az általunk is idézett hat évvel korábbi előterjesztés még 
a tanárképzést tartotta a karon folyó oktatás lényegében kizárólagos feladatának. 
Az 1967. évi referátum szerint fel kellene hagyni a tanárképzés kizárólagosságát 
hirdető elvvel is, a karnak feladata kell, hogy legyen a tudósképzésben való sze-
repvállalás. Ennek a területeit, módszereit ki lehet, ki kell dolgozni. A részlet-
kérdések közül különösen fontosnak tartotta az V. évfolyam tanulmányi rendjé-
nek, illetve a kötelező olvasmányok kérdésének rendezését is!21  

                                                 
20  BTK Jkv. 1961. március 1, április 2o. 
21  BTK Jkv. 1967. január 23. 
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A tantervi módosítások folyamatában lényeges elemnek tekinthető, hogy 1968 
őszén olyan változásokról tudósít a Kari Tanács jegyzőkönyve, amelyek korábban 
szinte elképzelhetetlenek lettek volna. A rugalmasabb számonkérés érdekében a 
minisztérium engedélyezte, hogy a félévet beszámolóval vagy külön vizsga nélkül 
is lezárhassák osztályzattal, amennyiben a hallgató felkészültségéről az oktató a 
félév folyamán egyértelműen meggyőződhetett. Tantervi módosítási lehetőségek 
kerültek dékáni hatáskörbe, amelyek közül az alábbiakat tartjuk említésre érde-
mesnek: egyes tárgyak összevonhatók, ha a karon fennálló feltételek mellett az 
oktatás jobb megszervezése biztosítható. Csökkenthető egyes tárgyak óraszáma, 
ha az oktatási módszerek és a hallgatók önállóságának fejlődése ezt lehetővé te-
szi. A hallgató felmentést kaphat egy-egy tárgy kötelező látogatása alól. Megvál-
toztathatta a dékán az egyes tárgyak óráinak félévekre történő szétosztását is.22 

Az 1970/71. tanév tevékenységéről szóló beszámoló újabb, a karon elkészített 
tantervről tájékoztatott, amelyet a Minisztérium által kiadott „Tantervi irányel-
vek” alapján állítottak össze. Az új tantervek egy-egy szak vonatkozásában tar-
talmazták a képzési célt, a szakdolgozattal kapcsolatos követelményeket, a szi-
gorlatokra vonatkozó előírásokat, a szakon oktatott valamennyi tantárgy óraszá-
mát, programját és a vizsgakövetelményeket, beleértve a szigorlati és államvizs-
ga követelményeket is. Meghatározták a szakok képzési kereteiben folyó speciá-
lis képzések körét is. Az új tanterv megszabta a teljes képzési idő alatti óraszá-
mot (heti 26 óra átlag!). A félévi terhelést egyenletesebbé tették azáltal, hogy a 
vizsgák számát némileg csökkentették, illetve azokat arányosabban osztották el. 
Az elméleti és a gyakorlati órák arányát az anyanyelven oktatott tárgyaknál 50–
50, az idegen nyelvi szakokon 30–70%-ban állapították meg. Megjelent a tan-
tervben a szabadon választható előadás kategóriája is.23 

A 70-es évek viszonylagos nyugalma után a 80-as évek elején ismét felélén-
kültek a reform munkálatok. 1981 októberében a kari tanácsi ülésen számos 
olyan kérdés merült fel, amelyek ismét a változások irányába mutattak. Ezek kö-
zé tartozott a képzési idő racionálisabb kialakítása és kihasználása. A tantervi 
változtatási munkálatok során meg kívánták vizsgálni az egyes tárgyak félévekre 
történő felosztásának ésszerűségét, a számonkérés módozatait, egyes vizsgák he-
lyének indokoltságát, az V. év kihasználtságát a képzés rendjében, a képzési és 
szorgalmi idő arányát az egyes félévekben, a számonkérés korszerűbb formáinak 
bevezetését. Meg kívánták tartani a félévi tanulmányi idő, 14 hét megtartását is! 

A hallgatók önálló gondolkodását és alkotókészségét fejlesztő módszerek és 
az azt ellenőrző korszerű vizsgarendszer kidolgozásában mindenekelőtt azt tar-
tották fontosnak, hogy milyen esetekben van lehetőség a vizsgák számának 
csökkentésére, a féléves munka alapján a jegymegajánlásra, a közösségi értéke-

                                                 
22  BTK Jkv. 1968. szeptember 11. 
23  BTK Jkv. 1971. június 30. 
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lési mód elterjesztésére. Kidolgozandónak tartották azokat a formákat, amelyek 
segítségével a hallgatók külön tevékenységének elismerése (pl. diákköri munka, 
pályázati részvétel, stb.) összekapcsolható az ellenőrzés különböző módszereivel. 

Úgy látták, hogy a hallgatókkal való egyéni foglalkozás javítása a képzés, a 
politikai és világnézeti nevelés hatékonyságának egyik fő tényezője lehet. Ennek 
eszközeként az akkoriban sokszor emlegetett kiscsoportos oktatás széleskörű el-
terjesztésére az oktatói létszámproblémák miatt azonban aligha volt lehetőség, 
megteremtendőnek tartották azonban annak a lehetőségét, hogy a hallgatók rend-
szeresen konzultálhassanak oktatóikkal tanulmányi és egyéb kérdésekről. 

A hallgatók közéleti-társadalmi aktivitásának erősítése céljából tovább kellett 
fejleszteni azokat az öntevékeny cselekvési formákat (Felvételi Előkészítő Bi-
zottság munkájában való tevékenység, az Őszi Betakarítási Munkák szervezése, 
az azokban való részvétel, tanyai patronálás24), amelyek során lehetőség nyílt a 
társadalmi valóság jobb megismerésére. Erősíteni szándékoztak a hallgatói kép-
viseletet a különböző egyetemi testületekben, különösen az alsóbb szinteken 
(tanszékcsoporti, intézeti, tanszéki tanácsokban). 

 

 
A BTK és a TTK fiatal oktatóinak értekezlete a 80-as évek elején.  

Felülről a második sorban, szemüvegben Irinyi Károly, a Történelmi Intézet 
 legendásan hallgatópárti igazgatója. 

                                                 
24  A patronálás néhány évvel korábban, 1974–76-ban a hallgatók (Bujdosó Emma, Kiss József, 

Turi Gábor stb.) kezdeményezése volt, s a tanyasi iskolákban nyelvek tanítását, a gyerekekkel 
való személyes foglalkozást jelentette.  
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A hallgatók ésszerű pályamódosításának elősegítésére javasolták kidolgozni 
az egyetemi, főiskolai hallgatók átirányításának rendszerét is.25 

Már az 1980-as években több olyan törekvés volt észrevehető, amelyek ér-
demi változásokat eredményezhettek a magyar felsőoktatásban. Ezek zömének 
kiindulópontja változatlanul az MSZMP Politikai Bizottsága volt, ekkor még va-
lószínűleg kezükben tarthatónak vélték a folyamatok irányítását. Lényeges elem-
nek tartható ugyanakkor, hogy érezhetően csökkenni látszott a közvetlen ideoló-
giai befolyás érvényesítésének szándéka, a várakozások inkább tartalmi és szer-
vezeti, irányítási vonatkozásokban jelentek meg. Megfogalmazták, hogy a felső-
oktatásnak elméletileg szilárdan megalapozott tudást kell nyújtania, s egyben ön-
álló, alkotó gondolkodásra és tájékozódásra kell nevelnie. Kiépítendőnek tartot-
ták a felsőoktatásban a posztgraduális szintet, elvárásként fogalmazták meg, 
hogy a felsőoktatásnak az ország tudományos kutatóbázisa alapvető elemévé kell 
válnia. Felvetették a felsőoktatási intézményrendszer ésszerűsítését, a szétapró-
zottság megszüntetését. A felsőoktatás fejlesztési terve, (programja) célul tűzte 
ki a felsőoktatás funkcióinak meghatározását, a hallgatók általános műveltségé-
nek továbbfejlesztését, az értelmiségi képzés feladatainak pontosabb kifejtését, a 
pedagógusképzés fontosságának hangsúlyozását. Komoly tartalmi elemként je-
lent meg az egyetemek, főiskolák önállósága növelésének szándéka is. Az emlí-
tett törekvések egy részét az 1985. évi I. törvény részben már meg is valósította, 
a felsőoktatási intézmények önkormányzati jogainak megállapításával, a testületi 
szervek szerepének kiterjesztésével. Az oktatók esetében megjelent a tananyag és 
az alkalmazott módszerek megválasztását illetően a tanítás szabadságának joga, a 
hallgatókat tekintve az intézmény vezetésében való részvétel, az oktatók munká-
jának véleményezése, az áthallgatás és a párhuzamos foglalkozások közötti vá-
lasztás lehetősége. A változások tovább folytatódtak, 1988-ban az intézményi 
önállóság növelésének jegyében a rektorhelyettesek, dékánok, az önálló oktatási 
szervezeti egységek és a tanszékek vezetőinek megbízása egyetemi hatáskörbe 
került. Felszámolták a közvetlen pártirányítás gyakorlatát, megszűnt a kötelező 
ideológiai oktatás, az egyes intézmények maguk határozták meg az előadandó 
társadalomtudományi, filozófiai, stb. tárgyakat.26 

Közben a Művelődési Minisztérium még 1982 februárjában megküldte a böl-
csészkaroknak az „Irányelvek a tudományegyetemek bölcsészettudományi karai-
nak tanterv korszerűsítési munkálataihoz” című anyagot. Az ekkor működő há-
rom bölcsészkar képviselői komoly egyeztetéseket folytattak a jelzett tevékeny-
séget illetően a különböző szakbizottságokban. Ugyanakkor megjelent a szöveg-
ben egy olyan kitétel is, amely korábban teljesen elképzelhetetlen volt. Az egye-
tem – a miniszter által megállapított képzési célok, követelményi előírások és 

                                                 
25  BTK Jkv. 1981. október 12. 
26  Ladányi, 1999. 113–121. 
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tantervi irányelvek keretei között a társadalmi igényeknek megfelelően – maga 
határozhatja meg a tanterveket és a tantárgyi programokat. A tantervek elfogadá-
sáról az intézeti tanácsok javaslata alapján – a KISZ egyetértésével – a Kari Ta-
nács döntött. A tantárgyak programjainak elfogadása pedig szintén KISZ egyet-
értéssel az intézeti tanácsok feladata lett. Az egyetemek, a karok olyan szintű ön-
állósághoz jutottak, amelyre korábban nem is gondolhattak. Az idegen nyelvi 
tantervek és programok egyébként már 1981-ben elkészültek.27 1984 augusztu-
sában újabb MM munkaokmány jelent meg, amely szerint a 80-as évek eleji el-
képzelések további átgondolásra szorulnak. Az idegen nyelv szakok esetében a 
tantervi módosítások legfontosabb eleme az előírt órák számának felülvizsgálata 
volt, főleg a II. és III. évfolyamon.  

Az 1980-as évek elején megindult reformmunkálatok az évtized közepére jó-
részt befejeződtek. Bőven álltak már ekkor rendelkezésre olyan jelzések, ame-
lyek szerint azonban azok további átgondolásra, újraértékelésre szorulnak. Leg-
inkább aktuálisnak az idegen nyelvi szakok (orosz, angol, német, francia, len-
gyel) tanterveinek felülvizsgálata látszott, de nem maradhatott ki a folyamatból a 
magyar és a történelem szak sem. 

A reformfolyamatok viszonylagos lassússágának magyarázata lehet, hogy ér-
demi lépésekre várhatóan leghamarabb az 1986/87., illetve az 1987/88.tanév 
kezdetétől kerülhetett sor. A kari felvételi szerkezet átalakítása is szóba került: 
növelni kívánták az idegen nyelvi szakok, a pszichológia, illetve megfelelő felté-
telek esetén a népművelés szakos szakra felvettek számát. Ekkor merült fel a 
nyelvszakoknak TTK-s szakokkal való párosításának lehetősége is.28 

Az alakuló, formálódó politikai és társadalmi változások felé haladva 1987/88-
ban a Művelődési Minisztérium sokadszor kezdeményezte a bölcsészkari tantervi 
irányelvek újbóli kidolgozását, s a feladat elvégzésére az érintett egyetemek okta-
tóiból álló bizottságot kért fel. Az események azonban hamarosan túlhaladtak a 
minisztériumi elképzeléseken, s több lépésen át kinőtt belőlük a bölcsészkari ok-
tatást valóban radikális mértékben átalakító bölcsészkari reform.29  

Fontos lépésnek számított 1989. június 8-án az a művelődési miniszteri beje-
lentés, amely „a társadalmi és politikai átalakulás során a nemzeti önérzetet is 
sértő, kötelező és erőszakolt orosznyelv-oktatás” megszüntetését tartalmazta, s 
egyúttal fakultatívvá tette a nyelvtanulást, nyelvtanítást.30  

A KLTE BTK szempontjából kulcsfontosságúnak nevezhetjük az ELTE 
BTK-n bekövetkezett változásokat. 1989 szeptemberétől a kari vezetés és a kari 
                                                 
27  BTK Jkv. 1984. május 17. 
28  BTK Jkv. 1985. március. 
29  Az előzményekre lásd: A bölcsészkari reform kezdetei. (1988– 90). ELTE. BTK. Összeállította: 

Gallay Katalin, Nagy Gabriella. Bp., 1992. 
30  A magyar felsőoktatás évszázadai, 166. 
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Oktatási Bizottság, valamint a bölcsészeti és társadalomtudományi felsőoktatás 
tartalmi és szervezeti megújítására kiírt Soros György pályázatra a karon létreho-
zott csoport voltak a karon lezajló változási, átalakulási folyamatok elindításá-
ban, s végig vitelében.31 

Alig másfél év múlva, 1990/91. fordulójára nyilvánvalóvá vált, hogy egyfajta 
áttörés következett be, illetve várhatóan bekövetkezik, részben az ELTE BTK 
felvételi rendszere, részben pedig az ott kialakított képzési koncepció megvalósí-
tása révén. Az 1991. évi felvételi vizsgákra jelentkezők számának nagyfokú nö-
vekedése az ELTE-re, illetve a Debrecenbe jelentkezők számának csökkenése 
olyan tendenciákat mutatott, amelyek elkerülhetetlenné tették a debreceni válto-
zásokat is. Az 1991-es év az előkészületekkel telt el. A kari Oktatási Bizottság, 
illetve albizottságai rendszeres, a kari oktatási tevékenység jórészét átfogó tevé-
kenységet fejtettek ki a képzési reform kidolgozása érdekében. A bizottságok 
munkájában mindvégig részt vettek a hallgatói képviselők is, szerepük azonban a 
reform-munkálatokban eléggé ellentmondásosnak bizonyult. A változtatási szán-
dékokat az alábbi területeken kívánta a kar megvalósítani. Első helyen említhet-
jük a tanszabadság megteremtését. A kari lehetőségek függvényében mind a 
hallgatóknak, mind az oktatóknak joga és kötelessége a tanulmányok szabad 
megválasztása, illetve meghirdetése. A megvalósítandó rendszer komoly mér-
tékben csökkenthette a tanulmányok adminisztrációs szabályozását. A tanulmá-
nyok menetét tekintve a hangsúly nem az oktatási folyamatban való részvételre, 
illetve a mechanikus követelményteljesítésre került, hanem a követelmények 
egyértelmű meghatározásával, vizsgákkal megvalósított kimeneti szabályozásra. 
A tanulmányokban való előmenetel egészen a diplomaszerzésig pontosan kidol-
gozott, áttekinthető kritériumok és követelményrendszer teljesítésétől függött. A 
bölcsészképzés és a tanárképzés szétválasztásával megoldhatóvá vált, hogy azo-
kat a hallgatókat, akik nem kívánnak tanári pályán működni, ne legyenek kény-
szerítve a pedagógiai tanulmányok folytatására. Egyértelművé vált az 1990-es 
évek elejére, hogy a két főszak plusz tanárképzés hosszú ideig semmiképpen 
nem tartható fenn. Ki kellett viszont dolgozni azt a rendszert, amelyik szakmai 
profiljában szűkebb, tartalmában azonban szélesebben alapozott, színvonalában 
magasabb fokú, igényesebb képzést tud nyújtani. Ez vezetett el ahhoz a kari ál-
lásponthoz, hogy a képzés során a szakok lehetnek A major, A minor, B szak, il-
letve tanárszak. Az egyik legnehezebben megoldható feladat az volt, hogy a tan-
szabadság elvét hogyan lehet összeegyeztetni a szakmai igényességgel, a színvo-
nalas oktatással. Ezt a célt a korábbi a félévenként kötelező óratervről áttért a kar 
a jóval rugalmasabb tanegység-rendszerre, amelynek az a lényege, hogy a hallga-
tó tanulmányai során nem féléveket, hanem a képzési idő során a tanegység lis-
tában szereplő előírásokat teljesítette, bizonyos szakmai korlátok (kényszerren-

                                                 
31 BTK Jkv. 1989. szeptember 28. 
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dezettség!) mellett szabadon. A szakmai elvárásokat a tanszabadság elvével úgy 
hozta szinkronba a kar, hogy kötelező tanegység az egyes szaktárgyak tanegysé-
geinek hozzávetőleg fele, kötelezően választható a tanegységek negyede, szaba-
don választható pedig a fennmaradó nagyjából negyede volt a tanegységeknek! 
Ezekkel a lépésekkel a kar történetének egyik legjelentősebb változássorozata 
zárult le, azzal együtt is, hogy már a tanegység rendszer bevezetése során jelez-
tük: az új rendszer a hallgatók szempontjából sok kockázattal járt.  

Az 1992/93. tanévben tanulmányaikat megkezdő hallgatók a beiratkozásukon 
megkapták a kari tanegység-listát, amely tartalmazta az új képzési rendszer leírá-
sát. Tanegységet jegy megszerzésével lehetett megszerezni, ennek megfelelően 
tanegységet jelentett minden teljesített vizsga, szigorlat, szemináriumi, gyakorlati 
jegy. Csak aláírással tanegységet megszerezni nem lehetett. A tíz féléves képzési 
időre a karon az alábbi tanegység-listákat fogadta el a Kari Tanács. „A” szak: 50, 
„B szak 30, tanárszak 11, értelmiségképzési modul: 15 tanegység. Ez utóbbiak 
közül szakonként meghatározható „A” szak esetén három, „B” szak esetén pedig  
két tanegység. Két „A” szakot végző hallgató esetén az értelmiségi modul kerete-
in belül teljesítendő tanegységek száma: 8. Az egyes szakok által e területen kö-
telezően előírt megszerzendő tanegységek elsősorban az alábbi szakokat, tudo-
mány területeket érintették: filozófia, közgazdaságtan, politológia és szociológia. 
Kapcsolódó, illetve kiegészítő foglalkozásoknak tekintették a karon a szak(ok)on 
kívüli idegen nyelv kurzusokat és a testnevelést. A kar az oklevél szerzés feltéte-
leként írta elő, hogy a végző hallgató egy élő nyelvből középfokú, egy másikból 
alapfokú nyelvvizsgával rendelkezzen. Ez utóbbinál azért nem volt feltétel az élő 
nyelv, mert a bölcsészkar elengedhetetlennek tartotta a bizonyos szakokon előírt 
latin nyelvből is a nyelvvizsga letételét. A követelményeket vagy állami nyelv-
vizsgával lehetett teljesíteni, vagy pedig az egyetemi Idegen Nyelvi Lektorátuson 
tett vizsgák révén. Az egyetemi tanulmányok megkezdése előtt szerzett állami 
nyelvvizsga bizonyítványokat a kar természetesen elfogadta. Az egyetemi ta-
nulmányok alatt szerzett középfokú nyelvvizsga két, az alapfokú pedig egy tan-
egység értékben volt beszámítható a hallgatói teljesítménybe az értelmiségképzé-
si modul tanegységeinek a terhére.  

Amikor az Egyetemi Tanács 1992 márciusában elfogadta, illetve jóváhagyta a 
BTK új képzési rendjét, valamint az új Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot, előír-
ta, hogy a tapasztalatokra az első év lezárása után vissza kell térni. A tanegység-
listákkal kapcsolatban a kari Oktatási Bizottság hangsúlyozta, hogy a kari TVSZ 
az általános kereteket szabta meg, amelyeket többszöri testületi döntések után 
fogadtak el, az egyes szakoknak megfelelő tartalommal az intézeteknek/tanszé-
keknek kellett megtölteni. A rendszert a legkomolyabb bírálat az Angol–Ame-
rikai Intézet részéről érte, alapos átdolgozást javasoltak az intézet oktatói. Felme-
rült egyebek között a tanegység szám növelése, illetve az előkészületek során ko-
rábban már elvetett tanegység súlyozás kérdése is. A szakok közül több esetben 



A FOLYTONOS VÁLTOZÁSOK IDŐSZAKA (1957–1999) 

 

247

szakmai okok alapján hajtottak végre változtatásokat, nem kérdőjelezték meg 
azonban a rendszert. (Pszichológia, magyar nyelv és irodalom, német bölcsész-
képzés pl.) Jelentősnek nem mondható módosítások következtek be az orosz, 
lengyel, latin, francia, filozófia, szociálismunkás, történelem, művelődési mene-
dzser és néprajz szakokon. Elkerülhetetlennek látszott ugyanakkor, hogy a félév-
kezdés, s a tantárgyfelvétel gyakorlatán finomításokat hajtson végre a kar.32 

Az 1990-es évek elején lezajló politikai-társadalmi átalakulás idején még nem 
lehetett igazán felmérni, hogy a 90-es évek második felében végző hallgatóink 
milyen társadalmi, gazdasági, köz- és felsőoktatási viszonyokkal, elvárásokkal 
lesznek majd kénytelenek szembenézni. A kar akkor egy átmeneti megoldást vá-
lasztott: lehetővé tette az egyszakos képzést, azonban egy szakkal senki nem zár-
hatta le a tanulmányait, minimum a tanárszakot fel kellett vennie. Az A minor, il-
letve a B szakokkal egy más irányú nyitást kívánt a hallgatók számára biztosíta-
ni, ezzel tulajdonképpen megteremtette az elvi alapjait egy majdani kétlépcsős 
oktatási rendszernek. 

 
 

A kari vezetés szervezeti rendjének változásai 
 

A karon folyó tevékenységek irányításának és keretei szintén gyakran változtak 
az 1956-ot követő időszakban. A személyi vonatkozásokat tekintve ezzel együtt 
is egyfajta folytonosságot jelentett, hogy – mint már említettük – a dékáni tiszt-
séget 1956 előtt, s az 1956-ot követő két tanévben is Kálmán Béla látta el. A Ka-
ri Tanácsban az oktatókat az egyetemi tanárok, tanszékvezető docensek és a do-
censek képviselték.33 Képviselete volt a Kari Tanácsban 1957 tavaszától az 
MSZMP-nek, a szakszervezetnek és a DISZ-nek is.34 Meghívottként szerepelt a 
Tanulmányi Osztály és a Lektorátus képviselője. 1957 nyarán a felsőoktatási in-
tézmények szervezeti és működési szabályzatáról rendelkező 15/1956./OK.4. 
OM utasítás módosításaként elrendelték, hogy a dékánt, illetve a dékánhelyettest 
a kar tanárai, vagy kivételesen docensei közül a felügyeletet gyakorló miniszter 
nevezi ki.35 A külföldi úton levő Kálmán Béla helyett 1957 augusztusában rekto-
ri megbízásból Bán Imre töltötte be a kar vezetőjének tisztségét.  

                                                 
32  BTK Jkv. 1991. június 4. Bársony István: A bölcsészkari reform a KLTE-en. In. A pedagógus-

képzés jelene és jövője. Kecskemét, 1992. 99–108. BTK Jkv. 1994. április 21. 
33  Egyetemi tanárok: Barta János, Gunda Béla, Juhász Géza, Papp István, Szabó Dezső, Szabó 

István, Varga Zoltán, tanszékvezető docensek: Jausz Béla, Koczogh Ákos, Iglói Endre. Docen-
sek: Bán Imre, Benigny Gyula, Kardos Pál és Kádár Zoltán. 

34  Az MSZMP képviselői: Szendrey István, Iglói Endre, a szakszervezeté: Andrássyné Kövesi 
Magda, a DISZ-é pedig Előd Nóra. 

35  MNL HBML. VIII. 8/b. 71. d. 
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A kar dékánjai általában több éven át töltötték be tisztségüket. „Rangidősnek” 
ebből a szempontból. Szendrey István tekinthető, aki két részletben hat és fél-
éven keresztül volt a dékán. Az első és az utolsó dékáni éve között több mint ti-
zenöt év telt el! Herman József megválasztott dékán az 1964. szept. 24-i tanács-
ülésen jelentette be, hogy egy évet a párizsi egyetemen fog eltölteni vendégpro-
fesszori minőségben, távollétében a dékáni tisztséget Szendrey István tölti be. 
Herman József a dékáni teendőket az 1966. január 11-i tanácsüléstől látta el újra.  

Közel hat éven át volt dékán Bán Imre. Az 1957/58. tanév megválasztott dé-
kánja Kálmán Béla volt, ő azonban 1957 őszén külföldön tartózkodott, s e tanév 
őszi félévében, majd pedig az 1958/59–1962/63. közötti tanévekben vezette Bán 
Imre a kart. 

 

 
Bán Imre doktoravatáson, a kép szélén a fiatal Daróczy Zoltán matematikus,  

később az egyetem rektora, középen Tar Károly,  
a hátsó sorban Papp László egyetemi főtitkár. 

 
Öt éven át ketten álltak a kar élén: Iglói Endre (1970/71–1974/75.) és Bitskey 

István (1993/94–1997/98). Iglói Endre az 1975/76. tanévet is dékánként kezdte 
meg, azonban az 1975. szeptember 16-i kari tanácsülésen a jelenlévő rektor beje-
lentette: Iglói Endre professzor a Kar jelenlegi dékánja megromlott egészségi ál-
lapotára való hivatkozással felmentését kérte. A Kari Tanács ugyanezen az ülé-
sen Szendrey István egyetemi tanárt választotta meg dékánnak, aki 1975/76–
1979/80. között viselte a dékáni tisztséget. Öt évig és egy hónapig állt a kar élén 
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Orosz István (1980/81–1984. október 1-ig, illetve az 1985/86. tanévben), közel 
négy évig a már említett okok miatt Kálmán Béla. Három-három éven volt dékán 
Gunda Béla (1951/52–1953/54.), Gorilovics Tivadar (1986/87–1988/89.) és Imre 
László (1989/90–1991/92.). Megosztott hároméves volt Herman József dékánsá-
gának időtartama a már említett okok miatt. (1963/63–1966/1967 között.) Szin-
tén megosztva töltötte a dékáni idejét Tokody Gyula is (1967/68–1969/70. kö-
zött). Az 1967. december 19-i, II. rendes tanácsülést. Sebestyén Árpád dékán-
helyettes vezette, s bejelentette: „Tokody Gyula dékán az elmúlt hetekben súlyos 
műtéten esett át”, ezért ő vezeti a gyűlést. Tokody Gyula az 1968. február 27-i 
ülésen már jelen van, az ülést azonban ekkor is Sebestyén Árpád vezette. A leg-
közelebbi ülés, amelyet Tokody Gyula dékánként vezet: 1969. márc. 25. Egye-
temi tanárként a kari tanácsi üléseken jelen volt. Az említett dátumokkal jelzett 
közel másfél év alatt Sebestyén Árpád töltötte be a dékáni tisztséget. Két éven 
állt a kar élén Szabó István (1949/50–1950/51) és Balogh László (1998/99–
1999/2000.).36 Egy tanéven (1992/93) át volt a kar dékánja Nagy Zoltán, ami így 
visszatekintve meglepőnek tűnhet, azonban az, hogy a következő tanévben az 
egyetem rektora lett, talán meg is magyarázza a tényt. 

 

 
Iglói Endre orosz irodalomtörténész, dékán 

 

                                                 
36  Csak az általunk vizsgált időszakot tekintve! 
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Megbízott dékánként tevékenykedett Fehér András (1970. április–augusztus), 
miután Tokody Gyula 1970. március 31-én betegség miatt lemondott a dékáni 
tisztségről, utódát az 1970. május 15-i kari tanácsi ülésen választották meg Iglói 
Endre személyében, akit az egyetemi tanács június elején erősített meg hivatalá-
ban. Pálffy István 1984. október 1-től az 1984/85. tanév végéig Orosz István tu-
dományos alkotói szabadságának ideje alatt tevékenykedett helyettes dékánként, 
ifj. Barta János pedig Nagy Zoltán dékán 1993. június 17-i bejelentése alapján: 
Lipták András rektor úrral egyeztetve a kar vezetésére ifj. Barta János tudomá-
nyos dékánhelyettes kapott megbízást az 1993. július 1 és szeptember 30 közötti 
időszakra. 

A kar valamennyi dékánja jelentős vezetői tapasztalatok birtokában jutott el a 
legjelentősebb kari vezetői pozícióba. A korábbi tanszéki, intézeti/tanszékcso-
porti vezető szerep, a kari tanácsi tagság, a különböző kari bizottságokban vállalt 
feladatok mellett két olyan terület volt még, amelyek valóban felkészíthették a 
vezetői feladatok ellátására a leendő dékánokat. Az egyik a dékánhelyettesi tiszt-
ség, amelynek a betöltése közvetlen rálátást biztosított a kari vezetői feladatokra, 
s egyfajta előiskolát, felkészülést is jelenthetett a még magasabb szintű vezetői 
feladatok ellátására. A kar dékánjai közül dékánhelyettesi feladatokat is ellátott a 
2000-ig terjedő időszakban: Gunda Béla, Kálmán Béla, Bán Imre, Herman Jó-
zsef, Szendrey István, Sebestyén Árpád, Gorilovics Tivadar, Pálffy István és Ba-
logh László. A másik terület, ahol vezetői tapasztalatokat lehetett szerezni, az a 
szakszervezeti tisztségviselés volt. Az ezen a területen is komoly tapasztalatokat 
szerzettek közé tartozott Orosz István, Nagy Zoltán, Imre László és Balogh Lász-
ló. Évekkel később nyugodtan elmondhatjuk, hogy nem volt olyan dékán az 
1949 és 2000 közötti időszakban, aki nem megfelelő vezetői képességek birtoká-
ban került a legmagasabb kari pozícióba. 

A politikai-társadalmi változások függvényében az Egyetemi Tanács 1990. 
december 20-i döntése értelmében az állami vezetők megbízása megerősítésének 
ügyében ki kellett kérni a Kari Tanács állásfoglalását. Imre László dékán, Balogh 
László és ifj. Barta János dékánhelyettesek megbízatását a Kari Tanács 1991 ja-
nuárjában megerősítette. 

A Kari Tanács összetételében az 1958/59. tanévtől megjelenik az adjunktusok 
képviselete, megjegyezzük azonban, hogy az 1960-as években az adjunktusok 
zömmel a távollevő tanszékvezetőket helyettesítették, 1971/72-ben pedig a ta-
nársegédeké is. 

Néhány éven át jelen voltak a Kari Tanács ülésein a Marxista, majd a Mar-
xizmus–Leninizmus Intézet képviselői is. (Darai József, Kónya István, Farkas 
Dezső). Az 1960-as évek második felétől az Idegennyelvi Lektorátus (éveken át 
Dombrovszky Józsefné, majd Nyirkosné Kiss Edit), az 1970/71. tanévtől pedig a 
nem oktató dolgozók képviselője is, (először Kőváry Lászlóné, később Kovácsné 
Péter Ilona, majd Nagy István, Hoffmann Istvánné, Bertalan Irén, Feketéné Ba-



A FOLYTONOS VÁLTOZÁSOK IDŐSZAKA (1957–1999) 

 

251

logh Marianna és Kozmáné Nagy Klára). Az 1972/73. tanévtől a KISZ mellett 
külön hallgatói képviselők is megjelennek a Kari Tanácsban, első alkalommal 
Fekete István, Ladányi Márta és Nyizsnyánszky Ferenc.  

Az egyetemi szervezeti és működési szabályzat rendelkezései alapján hozták 
létre a Kari Tanács Elnökségét az 1970. november 17-én. Az Elnökség a Kari 
Tanács ülései közötti időben annak jogkörét gyakorolta, a jogait a szervezeti és a 
működési szabályzat határozta meg. Elnöke: a dékán. Tagjai: a dékánhelyettesek, 
a Kari Tanács tagjai által megválasztott öt tanácstag, akik közül kettő tanszékve-
zető, kettő pedig egyéb oktató és egy hallgató. Tagjai voltak továbbá a kari párt-
szervezet, KISZ szervezet és a szakszervezet titkára.  

Az elnökség első ülését 1971. február 5-én tartották, amelynek a résztvevői 
Iglói Endre (dékán), Gárdonyi Sándor, Rácz István (dékánhelyettesek), Bán Im-
re, Némedi Lajos (egyetemi tanárok), Durkó Mátyás, Pálffy István (adjunktu-
sok), Halász Katalin (hallgatói képviselő), Sebestyén Árpád (pártszervezet), 
Gorilovics Tivadar (szakszervezet) és Barabás Miklós (KISZ képviselő) voltak. 

Az éveken át hasonló szerkezetben működő Kari Tanács összetételében az 
1983/84. tanévben következett be változás, amikor az egyetemi tanárok helyét a 
(zömmel egyetemi tanár) intézetigazgatók vették át, egyetemi tanárként pedig 
időszakonként változóan Ujváry Zoltán, Rácz István és Vajda Mihály volt a Kari 
Tanács tagja. Ekkoriban a karhoz tartozott Testnevelési Tanszéket Csende Sán-
dor képviselte. Az intézetigazgatók száma 1991 őszétől, a Társadalomtudományi 
Intézetnek a BTK-hoz történő csatlakozásával gyarapodott. 

Az 1980-as évek elején jött létre a Kari Tanács Elnökségének szerkezetét 
megöröklő Dékáni Tanács is. 

Az 1988/89-es tanévben az egyetemi pártértekezletet követően az ún. kari 
pártszervezet megszűnt, így nem volt külön kari pártvezetés és párttitkár, aki ed-
dig a Kari Tanács tagja is volt, ebben a tanévben az egyetemi pártbizottságnak 
volt még képviselője a Kari Tanácsban, a tanévvel azonban ez is megszűnt. Az 
1989/90-es tanév második felétől a Kari Tanácsban a hallgatói képviselőhelyek 
száma 10 lett, s ekkora megszűnt meg a KISZ képviselet is. 

Átalakult a szakszervezeti képviselet is az 1994/95. tanévtől. Ettől kezdve az 
FDSZ (Lieli Pál, Kiss Antal, Kiséryné, Némedi Eszter), illetve a Közalkalmazotti 
Tanács képviselője (Laczkó Tibor, Kovács Ágnes) volt jelen a Kari Tanács ülésein. 

Az általunk vizsgált időszakban a Kari Tanács szervezetének utolsó lényeges 
módosítására 1994 tavaszán került sor.37 Ekkortól az alábbi összetételű Kari Ta-
nács működött: 

–  szavazati joggal rendelkező állandó tagok: dékán, két dékánhelyettes, inté-
zetigazgatók, dékánváltás esetén egy évig az előző tanév dékánja. 

                                                 
37  BTK Jkv. 1994. február 17.  
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–  szavazati joggal rendelkező nem állandó, választott tagok: az intézetek 
egy-egy választott tagja, hallgatói képviselők, az önálló tanszékek, illetve 
az alkalmazottak választott képviselői. 

–  tanácskozási joggal rendelkező állandó tagok: a reprezentatív szakszerve-
zet titkára, a Tanulmányi és az Igazgatási Osztály vezetője. 

–  egy-egy napirend tárgyalásához a dékán meghívhatta tanácskozási joggal a 
napirendben tárgyalt ügyben érdekelt, érintett személyeket.   

 
A Kari Tanács összetételét illetően 2000-ig történtek még finomítások, az elvek 
azonban már nem változtak. Az intézetek számának növekedésével változott a 
hivatalból Kari Tanács tag intézetigazgatók száma, illetve pontosan meghatároz-
ták, pl. az önálló tanszékek részletes képviseleti feltételeit 1998-ban. A dékán-
helyettesek száma az évtized végén háromra bővült. A tudományos és külügyi 
dékánhelyettesi tisztséget az 1998. szeptember 10-i kari tanácsülés hozta létre, a 
tisztséget Hunyadi László egyetemi docens látta el. 

A kar működésének fontos elemét jelentették azok a szervezeti keretek, ame-
lyekben igyekeztek összehangolni egy-egy szak oktatásának kérdéseit, az admi-
nisztratív feladatok ellátását, a működés anyagi feltételeinek (a lehetőségek sze-
rinti) optimális biztosítását, a könyvtárak fejlesztését, a hallgatók ügyeivel való 
foglalkozást.  

A kar munkájának adminisztratív irányításban mindvégig komoly szerepet 
játszottak a Személyzeti és a Tanulmányi Osztályok, a Dékáni Hivatal vezetői, 
munkatársai. Közülük mindenképpen megemlítendőnek tartjuk a már említett 
Lemhényi Jenő mellett a kar munkájában hosszú éveken át tevékenykedő Alföldi 
András, Győri Gáborné, Györffy István, Gesztelyi Ernőné, Szarvas Albertné, 
Nemes Zoltánné, rövidebb ideig Balogh János és Eke Pál, illetve az 1990-es évek 
nagy részében Bársony István munkáját. 
 
 

Az oktatás szervezeti rendjének változásai 
 

Ha a korábbi területeken az állandó változást emeltük ki jellemző vonásul, akkor 
az oktatási egységek működési, szervezeti kereteinek módosulásaira vonatkozó-
an ez hangsúlyozottan igaz. Közvetlenül 1956 után a tanszékeket összefogó inté-
zeti keret volt a jellemző, amely azonban jelentős egyenetlenségeket takart. Az 
idegen nyelvi tanszékek létrehozása szervezeti szempontból tovább bolygatta a 
meglévő viszonyokat, ugyanis ezeket illetően is eltérések alakultak ki azzal, 
hogy a Germán Nyelvek és Irodalmak tanszéke két szakot (angol és német), a 
Román Nyelvek és Irodalma Tanszéke pedig egy szakot oktatott, nem beszélve a 
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Klasszika-filológiai Tanszék helyzetéről, amelynek szervezeti hovatartozása 
szinte állandóan változott.  

1957 novemberében a BTK fejlesztési tervét tárgyalva a tanszékek egész so-
rának létrehozására születtek elképzelések, amelyek jó része azonban legfeljebb 
évek, esetleg évtizedek múlva valósult meg. Az ekkor elhangzott tanszék alapítá-
si tervek előterjesztőik feltüntetésével együtt az alábbiak voltak: Lélektan (Jausz 
Béla, Gunda Béla), Klasszika – archeológiai – művészettörténeti (Kádár Zoltán), 
Általános Nyelvészeti (Herman József), Újkori Egyetemes Történeti, Oklevélta-
ni, Egyetemes Művelődéstörténeti (mindhármat Szabó Dezső javasolta), Szla-
visztikai (Gunda Béla, Iglói Endre), Esztétikai (Juhász Géza) és Filozófiatörténe-
ti (Iglói Endre).38  

Az 1950/60-as évek fordulóján intézetenként az alábbi tanszékek működtek. 
Felsorolásukat azért tartjuk fontosnak, mert az elkövetkező évek változásait csak 
ezek ismeretében tudjuk igazán megítélni. 

– Magyar Irodalomtörténeti Intézet: I. sz. Irodalmi Tanszék, II. sz. Irodalmi 
Tanszék. III. sz. Irodalmi Tanszék. 

– Magyar Nyelvtudományi Intézet: Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék.  

– Történelmi Intézet: Ókortörténeti Tanszék, I. sz. Magyar Történeti Tan-
szék, II. sz. Magyar Történeti Tanszék, Egyetemes Történeti Tanszék. 

– Orosz Intézet: Szláv Filológiai Tanszék, Orosz Tanszék. 
– Pedagógiai Intézet: Népművelés szakcsoport. 
– Germanisztikai Intézet: Angol Tanszék, Német Tanszék. 
– Francia Tanszék. 
– Néprajzi Tanszék. 
– Klasszika-filológiai Tanszék. 

 
Az 1960-as években egyre inkább előtérbe kerültek a kar szervezetével, így az 
oktatás kereteivel foglalkozó kérdések is. Úgy látták ekkor, hogy a karon hosz-
szabb ideje megoldatlan kérdés a rokon területeken dolgozó tanszékek közötti 
együttműködés szervezeti kereteinek biztosítása. A nagyobb egységek szervezé-
sének elvi szempontjai a következők voltak: azon egységek között, amelyeknek a 
hallgatósága közös, közösek a nevelési és oktatási feladataik, amelyek egy sza-
kon belül közös tantervek keretében oktatnak, s amelyeknek a tudományterülete 
alapvetően azonos, „szorosabb egységet kívánatos létrehozni”, s ezeket az eddigi 
gyakorlatnak megfelelően intézeteknek lehetett nevezni. A tanszékek természete-
sen megmaradtak, a közös nevelési-oktatási tevékenység összehangolása, a tu-
                                                 
38  BTK Jkv. 1957. november 28. 
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dományos véleménycsere és együttműködés biztosítása, valamint a közös admi-
nisztratív és gazdasági ügyek irányítására az intézet élén igazgató állt. Ekkor 
csak a Magyar Irodalomtörténeti Intézet szerepelt az elképzelésekben intézet-
ként. A lehetséges intézetek között tartották számon a történelmi tanszékeket, a 
Magyar- és Finnugor Nyelvtudományi Tanszéket és a Fonetikai Laboratóriumot. 

Azok a tanszékek, amelyeknek a tudományterülete részben azonos, vagy más 
területeken is együttműködtek, anélkül, hogy oktatási és adminisztratív szem-
pontból rendszeres kapcsolatok álltak volna fenn köztük, az együttműködés biz-
tosítására tanszékvezető tanácsot hozhattak létre évente változó elnökkel. Idetar-
tozónak tekintették ekkor például az Idegen Nyelvi Tanszékeket. 

Azokon a tudományterületeken, amelyek nem álltak egymással kapcsolatban, 
a tudományos tervek ellenőrzése, az elvi kérdések összehangolása, a tudományos 
utánpótlás nevelésével kapcsolatos feladatok áttekintése céljából szakbizottság 
létrehozását tartották célszerűnek. Három olyan tanszék volt, amelyeket ekkor 
nem tartottak nagyobb egységbe tartozónak: a Klasszika-filológiai, a Neveléstu-
dományi és a Néprajzi Tanszék.39 

Az intézetek szervezésével kísérletet tettek ugyan a problémák megoldására, 
azonban a legjobb indulattal is csak az állapítható meg, hogy azok változó siker-
rel jártak. A felsőoktatási reformmal összefüggésben a szervezeti kérdések ren-
dezését a Művelődési Minisztérium is szorgalmazta akkoriban. A helyzet azon-
ban a karon eléggé ellentmondásos volt. Egy évvel később már csak a Magyar 
Irodalmi Intézet maradt meg az intézeti keretek között. Átmeneti megoldásként 
tanszékvezetői tanácsot hozott létre a Magyar és Finn Nyelvtudományi Tanszék 
és a Fonetikai Laboratórium évente változó elnökkel. Hasonló megoldást válasz-
tottak a történelem szakot oktató tanszékek, azzal a különbséggel, hogy a tan-
székvezetői tanács elnökét ők kétévente választották újra. Végleges megoldásnak 
(!) tekintették ugyanekkor az angol, francia, latin, német és orosz tanszékek ve-
zetői tanácsának létrehozását. Az, hogy mennyire lehet véglegesnek tekinteni 
ebben az időszakban egy döntést, arra jó példa, hogy 1970 nyarán már arról dön-
tött a Kari Tanács, hogy a „de iure létező tanszéki csoportokból de facto tanszék-
csoportok” jöjjenek létre, amelyek megalakulására 1970 őszén sor is került. A 
KLTE ekkori Szervezeti és Működési Szabályzatának 70. §. 2. bekezdés b. pont-
ja az alábbiakat fogalmazza meg: A „tanszékcsoport az azonos, vagy rokon sza-
kokon oktató, azonos vagy rokon tudományágakat művelő több tanszéknek és 
egyéb részlegeknek az oktató-nevelő munka és tudományos kutatás koordinálá-
sára létrehozott közös szervezete.”  
 

                                                 
39  BTK Jkv. 1966. november 19. 
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A tanszékcsoportok feladatai: 
•  A tanszékek oktatói, nevelő és tudományos tevékenységének összefogása, 

segítése; 
• Meg kellett oldaniuk a tanszékeken esetleg felmerülő helyettesítéseket 

(betegség, külföldi út), lehetőleg a beosztott munkaerők igénybevételével; 
•  Meghatározták a szaktárgyi oktatás általános irányelveit, az oktatók óra-

beosztását, az egyes évfolyamok vagy csoportok felelőseit; 
•  Értékelték a hallgatók félévi munkáját, az elért nevelési eredményeket, kitűz-

te a megvalósítandó nevelési célokat. A tanszékcsoport vezetője az ifjúságot 
érintő minden kérdésben megbeszélésre hívhatta meg a KISZ vezetőit; 

•  Megvitatták az oktatási programokat, jegyzeteket és tankönyveket; 
•  A szakmai vezetők bejelentés alapján tudomásul vették az egyetemi dok-

tori értekezésekkel kapcsolatos tudományos kérdéseket, s amikor szüksé-
gesnek látták, az értekezéseket megvitatták. Javaslatot tettek a Kari Ta-
nácsnak a hivatalos bírálók személyére; 

•  Megvitatták az egyes tanszékek tudományos munkáját. Időnként szakmai 
vitaüléseket rendezhettek egy-egy kérdéskör marxista igényű feldolgozása 
céljából; 

•  Az adminisztratív ügyek megfelelő irányítására a tanszékcsoport titkárt 
választott; 

•  Fontos feladat volt a tanszékcsoport munkatársai tudományos fejlődésének 
figyelemmel kísérése, előmozdítása. Külön gonddal kellett foglalkozni a 
kandidátusi érkezésen dolgozó, nem aspiráns fiatal oktatókkal; 

•  A hivatali ügyvitelt, a könyvtárak szerkezetét, a költségvetési keretek 
szétosztását a tanszékcsoportok az eddig bevált formák között végezték, il-
letve ellenőrizték; 

•  Megszervezték az egységen belül a tudományos diákköri tevékenységet, 
kijelölték az ott végzendő munkát; 

•  Kijelölték a tanszékek kiadványainak szerkesztőit, s a munkájukat figye-
lemmel kísérték, ellenőrizték; 

•  A tanszékvezetőkkel egyetértésben javaslatot tehettek alkotószabadság 
engedélyezésére. 

 
A tanszékcsoport vezetőjének feladatai, jogköre: 

•  A csoport bármely tagját megbízhatta elvégzendő feladattal, s annak el-
végzését ellenőrizte; 
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•  Javaslatot tehetett címzetes egyetemi docensi, illetve egyetemi tanári cím 
adományozására; 

•  Évente legalább egyszer köteles volt összehívni értekezletre a csoporthoz 
tartozó oktatókat és dolgozókat; 

•  Koordinálta a tanulmányi utak szervezését és lebonyolítását; 
•  Figyelemmel kísérte a tanszékcsoporthoz tartozó oktatók, dolgozók sze-

mélyi és szociális problémáit, s segítette azok megoldását; 
 
A tanszékcsoport vezetése, összetétele: 

•  a tanszékcsoport vezetősége: 
 - a tanszékek vezetői, 
 - a tanszékcsoport titkára, 
 - a pártcsoport képviselője, 
 - a szakszervezeti bizalmi, 
 - a KISZ képviselője. 

 
Az ekkori tanszékcsoportok és vezetőik, illetve a hozzájuk tartozó tanszékek a 
következők voltak: 

– Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszékcsoport: Némedi Lajos egyetemi tanár. 
Angol, Francia, Német, Klasszika-filológiai Tanszék, valamint a BTK Ide-
gen nyelvi Lektorátusa. 

– Magyar Irodalmi Tanszékcsoport: Bán Imre egyetemi tanár. 
I., II. III. Magyar Irodalmi Tanszék, Néprajzi Tanszék. 

– Nyelvtudományi Tanszékcsoport: Kálmán Béla egyetemi tanár. 
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék, Magyar Nyelvtudományi Tanszék. 

– Történelmi Tanszékcsoport: Szendrey István egyetemi tanár. 
Ókortörténeti Tanszék, Egyetemes Történeti Tanszék, Középkori Magyar 
Történeti Tanszék, Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék. 

– Orosz és Szláv Filológiai Tanszékcsoport: Iglói Endre egyetemi tanár 
Orosz és Szláv Nyelvi Tanszék, Orosz és Szláv Irodalmi Tanszék. 

– Neveléstudományi – Lélektani Tanszékcsoport: Kelemen László egyetemi 
tanár. 
Neveléstudományi Tanszék, Pszichológiai Tanszék, Felnőttnevelési és 
Közművelődési Tanszék (szervezés alatt). 
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A tanszékcsoportok vezetőit öt évre a művelődési miniszter bízta meg. A kérdés-
ről döntő kari tanácsi ülésen kemény vita bontakozott ki, amely jól tükrözte a 
kérdéssel kapcsolatban a karon meglévő eltérő gondolkodást, felfogást. Többen 
kérdésesnek tartották, hogy szükség van-e egy ilyen viszonylag kis karon, mint a 
BTK erre a szervezeti formára, vagy lehetne dolgozni a korábbi formák között is. 
Vannak-e olyan feladatok, amelyeket csak a tanszékcsoporti forma tud megolda-
ni? Olyan kijelentés is elhangzott a vitában, hogy a kar számos tanszékvezetője 
„hírhedtté vált” azáltal, hogy mennyire ellenzi ezt a szervezeti formát. A terveze-
tet végül is 1972. június 30-ig ideiglenes jelleggel fogadták el, majd 1975-ig 
meghosszabbították.40 Tovább bonyolította a helyzetet, hogy 1970-ben létrejött 
az Általános Nyelvészeti és a Fonetikai, a Pszichológiai, valamint a Felnőttneve-
lési és Közművelődési Tanszék. Az ugyanebben az évben megalapítani szándé-
kozott Szociológia Tanszék ügye azonban még évekre lekerült a naprendről. A 
kar 1975 után egyfajta mulasztásos törvénysértést követett el, míg a Rektori Ta-
nács 1979-ben kötelezte a kart, hogy mivel évek óta érvényes szabályzat nélkül 
működik az oktatás szervezése, rendezzék a helyzetet. Kiderült: az elmúlt évek-
ben világossá vált, hogy a BTK oktatási egységei nem uniformizálhatóak, mégis 
el kellett dönteni, hogy milyen irányba haladjanak tovább. A tanszékcsoporti 
rendszer legfőbb hiányosságait az alábbiakban látták akkor: a tanszék-csoportve-
zetők nem tudják/nem akarták a hozzájuk tartozó tanszékeket irányítani, koordi-
nálni és ellenőrizni. A hivatali ügymenet rendkívül lassú és körülményes volt. 
Megállapították, hogy a tanszékcsoportok kialakítása nem minden esetben volt 
szerencsés. Példaként hivatkoznak a Neveléstudomány és Pszichológiai Tan-
székcsoport helyzetére.41 

A tanszékcsoporti rendszerről viszonylag hamar kiderült, hogy nem igazán 
hatékony működőképes forma, így az újabb változtatás ismét elkerülhetetlenné 
vált. Az új, az 1980-as évek elején kialakult forma, a korábban már – szintén 
nem kevés ellentmondással – létező intézetek visszaállítása volt. Az intézetek 
szervezésének egyik fontos eleme volt, hogy tanszék nem maradhatott intézeten 
kívül, ezzel voltaképpen legfontosabb szervezési elvet figyelmen kívül hagyták, 
vagy mondhatnánk úgyis, hogy megsértették. Az egyik meghatározó szervezési 
elvnek a homogenitásnak kellett volna lennie, amely alapján egy szak, egy tu-
dományterület érintett tanszékei kerülnek intézeti keretek közé. Ha így történik 
az intézetek létesítése, akkor előbb utóbb érvényesülhetnek a rendszer előnyei, az 
intézeti rendszer iránt is megfogalmazott hátrányokkal szemben. Néhány tanszék 
esetén borítékolni lehetett ellenérzéseiket, fenntartásaikat (Néprajzi, Klasszika-
filológiai Tanszék), s változatlanul sok, három szak, tudományterület „zsúfoló-
                                                 
40   BTK Jkv. 1970. november 17.  
41  BTK Jkv. 1979. május 17. Egyebek között az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében 

már ekkor felmerült központi adminisztrációs részleg, egységes egyetemi tanulmányi osztály 
létrehozása is! 
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dott” a Neveléstudományi – Pszichológiai és Művelődéstudományi Intézetbe. Az 
1983 tavaszán elfogadott struktúráról biztosan lehetett tudni, hogy szintén egy 
átmeneti kategóriáról van szó, amely előbb utóbb ismét változni fog. 

Az 1983 tavaszán létrejött intézetek az alábbiak voltak, a hozzájuk tartozó 
tanszékekkel: 

– Magyar Nyelvészeti, Irodalmi és Néprajzi Intézet.  
 Vezetője: Sebestyén Árpád egyetemi tanár. 
– I., II., III. sz. Magyar irodalomtörténeti Tanszékek.42 
– Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Finn-

ugor Nyelvtudományi Tanszék. Néprajzi Tanszék. 
– Történelmi és Klasszika-filológiai Intézet. 
 Vezetője: Rácz István, majd Irinyi Károly egyetemi tanár. 
 Ókortörténeti Tanszék, Középkori Magyar Történeti Tanszék, Új- és Leg-

újabbkori Magyar Történeti Tanszék, Középkori Egyetemes Történeti 
Tanszék, Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék. Történeti Se-
gédtudományok Tanszéke. 

 Klasszika-filológiai Tanszék. 
− Szláv Filológiai Intézet.  
 Vezetője: Iglói Endre egyetemi tanár. 
 Orosz Irodalmi Tanszék, Orosz Nyelvészeti Tanszék.43 
− Nyugati Nyelvek és Irodalmak Intézete. 
 Vezetője: Pálffy István egyetemi docens. 
 Angol Tanszék, Német Tanszék, Francia Tanszék. 
− Neveléstudományi, Pszichológiai és Művelődéstudományi Intézet.  
 Vezetője: Vaskó László egyetemi docens. 

A Neveléstudományi Tanszék tanszéki csoportjai: Neveléstörténeti és ösz-
szehasonlító csoport, Iskolapedagógiai csoport, valamint Iskolalaboratóri-
um. 
A Pszichológiai Tanszék tanszéki csoportjai: Általános pszichológiai és 
pszichofiziológiai csoport, Társadalom és fejlődéspszichológiai csoport, 
Neveléspszichológiai és pedagógusképzési csoport, valamint Munkalélekta-
ni Laboratórium. 

                                                 
42 Létesítendő új tanszék: Világirodalmi Tanszék 
43  Ebben az intézetben az addig működő tanszéki csoportból 1984-ben jött létre a Lengyel Nyelv 

és Irodalom Tanszék (A szlavisztika 50 éve, 137.) 
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A Felnőttnevelési és Közművelődési Tanszék tanszéki csoportjai: Felnőttne-
velési és Közművelődési csoport, Művelődéselméleti és Művelődéstörténeti 
csoport. 
Egyéb oktatási, szervezési egységek voltak: Idegen Nyelvi Lektorátus,44 
Testnevelési Tanszék, Oktatástechnikai Központ. 

A Pszichológiai Intézet létrehozásával kapcsolatban már 1983 augusztusában 
bizottságot hoztak létre, amely megállapította, hogy az egyszakos pszichológus 
képzés sajátos helyzete, a pszichológiai kutatások kiszélesítésének igénye és bi-
zonyos regionális oktató-nevelő és tudományos feladatok felvállalása megköve-
teli az önálló Pszichológiai Intézet létrehozását. Az új intézet hosszú távon öt ok-
tatási-kutatási egység létrehozásában gondolkodott, amelyek az alábbiak voltak: 

– Általános Pszichológiai Tanszék, 
– Pszichofiziológiai Tanszék, 
– Pedagógiai Pszichológiai Tanszék. 
– Klinikai Pszichológiai Tanszék, 
– Munkapszichológiai Intézeti Szakcsoport. 
Az intézetalapítási kérelmet 1984 februárjában nyújtották be, az intézet 1985-

ben jött létre.45 
A már említett korábbi próbálkozás után 1980-ban sikerült létrehozni a karon 

a Szociológiai Csoportot, 1984-ben pedig megszervezni a Szociológia Tanszéket, 
amelynek a tevékenységében az 1980-as években Béres Csaba, Mojzesné Szé-
kely Katalin, Kiss Gabriella és Szekeres Melinda játszott meghatározó szerepet. 

A már többször említett politikai változások sok más tényező mellett elvezet-
tek az oktatás szervezeti rendjének felülvizsgálatához is. Az 1990. március 29-én 
tartott kari tanácsi ülésen vitatták meg az intézeti rendszer működésével kapcso-
latos tapasztalatokat, s tettek javaslatokat a jövőre vonatkozóan. A hozzávetőleg 
tíz éven át működött, annak idején úgynevezett integrációs koncepció keretében 
létrejött intézeti rendszer működésének előnyeit igen röviden össze tudták fog-
lalni. Megállapították, hogy ez a rendszer megszüntette a pusztán a tanszékveze-
tésnek alárendelt tanszéki struktúrából adódó „antidemokratikus”, azaz az osztott 
vezetés elvét meg nem valósító gyakorlatot. Állást foglaltak amellett, hogy a fo-
lyamat bizonyos területeken valóban egészséges integrációt jelentett. A működé-
si hátrányokat már valamivel bővebben fogalmazták meg: a bevezetés során ígért 
plusz lehetőségek elmaradtak, bizonyos helyeken az adminisztrációs terhek nö-
vekedése következett be. Felidézték a korábban gyakran hangoztatott fenntartá-

                                                 
44  Az Idegen Nyelvi Lektorátus az egy évvel korábbi tervek szerint még a Nyugati Nyelvek és 

Irodalmak Intézetéhez tartozott volna. 
45  A debreceni pszichológusképzés 20 éve. Debrecen, 1994. 21., BTK Jkv. 1984. február 10. 
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sokat: önálló tudományágakat jelentő tanszékeket „tüntettek el” (Klasszika-filo-
lógia, Néprajz), ugyanakkor integrálhatatlan egységeket léptettek „kényszerhá-
zasságra”. (Angol, Francia, Német Tanszékek) 

1990 elején a létszámában és jelentőségében legnagyobb fejlődés elé néző 
Angol Tanszék jelentette be, hogy három tanszéket kíván létrehozni, kiválva 
egyúttal a Nyugati Nyelvek és Irodalmak Intézetéből. 

A kari vezetés ekkor az intézetek véleményét, állásfoglalását kérte, hogy az 
adott helyzetben a kar és az oktatási egységek számára legelőnyösebb megoldást 
alakíthassák ki, mérlegelve „az integráció és a dezintegráció” összes előnyét és 
hátrányát.  

Az eddig működő intézetek közül csak a Pszichológiai és a Szláv – Filológiai 
Intézet javasolta a korábbi intézeti forma fenntartását. A Történelmi Intézet ese-
tében a kiválni szándékozó Klasszika-filológiai Tanszék helyzete jelentett prob-
lémát, a Magyar Intézetből pedig a Néprajz Tanszék szándékozott kilépni, itt 
ugyanakkor tisztázatlannak látszik az Intézetben maradó hét tanszék további sor-
sa is! A Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet oktatói és dolgozói értekezle-
ten kívánta megvitatni, hogy milyen szervezeti formában képzelik el a jövőbeni 
tevékenységüket. 

Már ekkor felmerült a Társadalomelméleti Intézet a BTK-hoz történő csatla-
kozása is, a kari vezetés azonban ezt ekkor még korainak tartotta. Néhány hó-
nappal később azonban már a csatlakozás részleteiről volt szó. Az egyetem rek-
tora egy bizottságot bízott meg a csatlakozás feltételeinek kivizsgálására, illetve 
kidolgozására. A Társadalomelméleti Intézet önálló gazdálkodást folytató egy-
ségként kívánt csatlakozni a karhoz, ami a karon ugyan kiváltott némi rosszal-
lást, végül azonban elfogadták. Az Intézetben tervezett tanszékek és várható fel-
adataik az alábbiak voltak: 

Filozófia Tanszék: az átalakuló szakos képzésben jelentős hallgatói létszám-
növekedésre számítottak, s növelni kívánták a bölcsészhallgatók számára a 
választható tárgyak számát is. 

Szociológiai Tanszék: a választható kurzusok oktatása mellett több szak kép-
zésében is részt kívántak venni, s részt kívántak vállalni a főiskolai szintű 
szociális munkás képzés beindításában is. 

Politológia Tanszék: a választható kurzusok számát tervezte növelni, s előké-
szítette a politológia szak elindítását a karon. 

Közgazdaságtani Tanszék: a választott tárgyak oktatása mellett a jövőbeni 
munkájuk révén a gazdasági folyamatok iránt érdeklődő hallgatók képzé-
sét kívánt ellátni, s részt vett az akkor formálódó Universitás keretei között 
a tervezett közgazdasági képzés előkészítésében. 46 

                                                 
46  BTK Jkv. 1990. március 29, 1991. január 17. 
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Az 1990–91-ben folytatott tárgyalások, egyeztetések után 1992-ben talán a legel-
fogadhatóbb, de most sem tökéletes szervezeti rendszer jött létre, amelyet persze 
még követnek változások, de mikor, ha nem az 1990-es években? A változások 
eredményeként az alábbi intézetek maradtak meg a BTK-n: Magyar Irodalmi, 
Történelmi, Angol–Amerikai, Pszichológiai, Szláv Filológiai és a Társadalom-
elméleti Intézet. Önálló tanszékek maradtak: Francia, Német, Klasszika-
filológia, Néprajz, Magyar Nyelvtudományi, Finnugor Nyelvtudományi,47 Álta-
lános és Alkalmazott Nyelvészet, Neveléstudományi és Művelődéstudományi 
Tanszékek. 

A változások természetesen nem álltak le. A Germanisztikai Intézet létreho-
zásáról 1992 szeptemberében tárgyalt a Kari Tanács. Az Intézet keretében mű-
ködő tanszékek: Német Nyelvészeti Tanszék, Német Nyelvű Irodalmak Tanszé-
ke, Német Szakmódszertani és Nyelvtanárképző Központ.48 (Ez utóbbi neve 
1998 után: Germán Nyelvek és Kultúrák Tanszéke. Ugyanekkor jelentik be: az 
Intézet három éven belül tervezi a holland „B” szak beindítását.) 

Hosszas előkészületek után 1995-ben került sor a Művészettörténeti Tanszék 
létrehozására. 

Utaltunk a Társadalomelméleti Intézetnek a BTK-hoz történt csatlakozásáról, 
ők 1996-ban álltak elő radikális átalakítási tervekkel. Az addigi Filozófia, Köz-
gazdaságtan, Politológia és Szociológia tanszékek szerkezetét akarták átalakítani 
három új intézet létrehozásával az alábbiak szerint:  

– Közgazdasági és Üzleti Intézet49  
Tanszékei: Közgazdaságtan Tanszék, Gazdaság Jogi Tanszék, Üzleti Tu-
dományok Tanszék 

– Politológiai és Szociológiai Intézet 
Tanszékei: Politológia Tanszék, Szociológia Tanszék. Szervezés alatt: Eu-
rópa Tanulmányok Központja 

– Filozófiai Intézet: 
Tanszékei: Filozófia Tanszék, Filozófiatörténeti Tanszék, Esztétika Tan-
szék50 

 

                                                 
47  Ez a két nyelvészeti tanszék már 1994. szeptember 21-én kérelmezte intézetté alakulásukat, 

Magyar Nyelvtudományi Intézet néven. 
48  BTK Jkv. 1992. szeptember 18. 
49  Ez az intézet a BTK támogatásával is megkezdett közgazdász képzés bázisa volt. 
50  BTK Jkv. 1996. február 22. 
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Az 1956 utáni időszakban az intézet-, tanszékcsoport-, illetve tanszékvezetői fel-
adatok ellátásában az alábbi oktatók szerepét látjuk változó súllyal meghatározó-
nak:51 

Régi Magyar Irodalmi Tanszék: (I. sz. magyar Irodalomtörténeti Tanszék): 
Juhász Géza, Bán Imre, Julow Viktor, Bitskey István. 

XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék: (II. sz. Magyar Irodalomtör-
téneti Tanszék): Barta János, Kovács Kálmán, Nagy Miklós, Imre László, 
S. Varga Pál. 

Modern Magyar Irodalmi Tanszék: (III. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tan-
szék): Kovács Kálmán, Szabolcsi Miklós, Görömbei András, Tamás Attila. 

Összehasonlító Irodalmi Tanszék: (Világirodalmi Tanszék): Fenyő István, 
Lőkös István, Goretity József. 

Magyar Nyelvtudományi Tanszék: Papp István, Sebestyén Árpád, Jakab 
László, Hoffmann István, Szikszainé Nagy Irma. 

Finnugor Nyelvtudományi Tanszék: Kálmán Béla, Vértes Edit, Sebestyén 
Árpád, Keresztes László, Nyirkos István. 

Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. Dezső László, Sebestyén Ár-
pád, Hunyadi László. 

Ókortörténeti Tanszék:52 Maróti Egon, Sarkady János, Puskás Ildikó, Németh 
György 

Közép- és Koraújkori Egyetemes Történeti Tanszék: (Egyetemes Történeti 
Tanszék) Tokody Gyula, Orosz István, ifj. Barta János, Papp Imre 

Közép- és Koraújkori Magyar Történeti Tanszék: (I. sz. Magyar Történeti Tan-
szék): Szendrey István, Rácz István, Barta Gábor, Veress Géza, ifj. Barta János 

Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék (Egyetemes Történeti Tan-
szék): Irinyi Károly, Gunst Péter 

Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék (II. sz. Magyar Történeti Tan-
szék): Varga Zoltán, Fehér András, Irinyi Károly, L. Nagy Zsuzsa, Tímár 
Lajos 

Történeti Segédtudományok Tanszéke: Irinyi Károly, Gunst Péter, ifj. Barta 
János, Takács Péter, Solymosi László 

Klasszika-filológiai Tanszék: Gaál László, Borzsák István,53 Havas László 

                                                 
51  A tanszéki elnevezések az 1990-es évek végére kialakult gyakorlatnak felelnek meg. 
52  A tanszék működése 1952 és 1959 között szünetelt! 
53  Tudományos tevékenységének bemutatása: Az MTA tagjai, 2003. 174/5. Havas László: A 

klasszika-filológiai műhely tevékenysége a Debreceni Egyetemen. = Debreceni Szemle, 
2009/1. 102–104. 
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Angol Irodalmi Tanszék: Országh László, Egri Péter, Katona Anna, Pálffy 
István, D. Rácz István, Szaffkó Péter 

Angol Nyelvészeti Tanszék: Korponay Béla, Laczkó Tibor 
Éaszak-Amerikai Tanszék: Nagy Zoltán, Virágos Zsolt 
Angol Tanárképző Központ: Csapó József 
Német Nyelv és Irodalom Tanszék: Némedi Lajos, Gárdonyi Sándor, Ko-

csány Piroska, Kovács Kálmán, Lichtmann Tamás, Kertész András 
Német Szakmódszertani és Nyelvtanárképző Központ: Beke Dezsőné 
Francia Nyelv és Irodalom (Romanisztikai Tanszék): Herman József, 

Gorilovics Tivadar, Kiss Sándor 
Orosz Irodalmi Tanszék: Iglói Endre, Hajnády Zoltán 
Orosz Nyelvészeti Tanszék: Papp Ferenc, Jánoska Sándor, T. Molnár István 
Lengyel Nyelv és Irodalom Tanszék: D. Molnár István 
Neveléstudományi Tanszék (Pedagógiai Tanszék): Jausz Béla, Kelemen 

László, Petrikás Árpád, Vaskó László, Orosz Gábor, Kozma Tamás 
Felnőttnevelési és Közművelődési Tanszék: Durkó Mátyás, Soós Pál, Ru-

bovszky Kálmán, Sz. Szabó László 
Néprajz Tanszék: Gunda Béla, Ujváry Zoltán, Bartha Elek 
Pszichológia Tanszék: Kelemen László, Hunyady György 
Általános pszichológiai Tanszék: Mészáros István, Czigler István 
Pedagógiai Pszichológiai Tanszék: Balogh László 
Klinikai és Személyiségpszichológiai Tanszék: Bagdy Emőke, Bugán Antal 
Szociál- és Munkapszichológiai Tanszék: Kovács Zoltán 
Olasz Tanszék: Madarász Imre 
Filozófia Tanszék: Vajda Mihály 
Filozófiatörténet Tanszék: Novákné Rózsa Erzsébet 
Szociológia Tanszék: Béres Csaba 
Politológia Tanszék: Hülvely István 
Művészettörténet Tanszék: Nagy Márta 

 
Az említett vezetői feladatok ellátásában a legtöbb időt Iglói Endre (33 év), 
Kálmán Béla (31 év) és Gunda Béla (29 év) töltötte el, s ha ehhez hozzátesszük, 
hogy különböző kari vezetői szerepeket (dékán, dékánhelyettes, bizottsági tagsá-
gok, stb.) is elláttak, akkor a kar történetében valóban szinte példátlan a részvé-
telük! 
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A képzési struktúra, a képzési kínálat változásai 
 

A változások itt sem előzmény nélküliek. A néprajz 1955-től számítja önálló 
szakként való létezését, a népművelés pedig 1956-tól!54 Az első néprajz szakos 
hallgató 1959-ben végzett, szintén 1959-ben vehette át oklevelét az első végzett 
pedagógia szakos hallgató is. Az első végzős évfolyam népművelés szakon pedig 
1961-ben kapott oklevelet.  

A már említett ötéves képzésre történő áttérés eredményeként az 1960-as 
évek elején végeznek először az ebben a képzési formában tanulmányaikat foly-
tatott hallgatók, addig marad az 50-es évek első felének képzési kínálata. Az öt-
éves képzés bevezetését követően a mélypontot az 1960. évi diplomaosztó jelen-
tette, amelyen – a képzési idő megváltozása miatt – mindössze négy oklevelet 
adtak át a nappali, hatot pedig a levelező tagozaton. A nappali tagozaton kibocsá-
tott oklevelek megoszlása: egy-egy magyar, magyar–orosz, magyar–történelem 
és történelem–földrajz szakos diploma. A következő években a felvehető szakok 
száma négyről tizenkettőre55 nőtt, jelentősen kibővült a szakpárosítások lehető-
sége is. Mindennek eredményeként az 1960. évi négyféle oklevéllel szemben 
1963-ban 13, 1962-ben 22, 1963-ban 28, 1964-ben 24, 1965-ben pedig 25 féle ok-
levelet bocsátott ki a kar.56 Ehhez a komoly mértékben növekvő változatossághoz 
kétségtelenül hozzájárult az is, hogy már az 1950-es évek végén is lehetőség volt 
rá, majd pedig egy 1961. évi MM utasítás értelmében a kar dékánja engedélyez-
hette harmadik szak felvételét a kitűnő és jeles rendű hallgatók számára.57  

Az 1960-as, 70-es évek fordulóján tér vissza az oktatott szakok közé a görög, 
1974-ben két új szak indítására kapott jogot a kar. 

Alig egy évig tartó előkészületek, a Wroclaw-i egyetemről érkezett lengyel 
lektor, Krystyna Hrycyk és D. Molnár István tantervkészítő munkája eredmé-
nyeként, művelődési miniszteri rendelet alapján 1974-ben kezdődött meg a len-
gyel nyelv és irodalom szakos tanárképzés a kar Szláv Filológiai Intézetében. Az 
említetteken kívül Dombrovszky József vett még a részt az oktatásban. Három 

                                                 
54  Voigt Vilmos: A debreceni egyetem Néprajzi Tanszéke és kapcsolatai. In. Folklór és Etnográ-

fia, 100., 62., Durkó Mátyás: Az andragógiai képzés alakulása a debreceni Kossuth Lajos Tu-
dományegyetem Bölcsészettudományi Karán. Debrecen, 1995. 14.  

55  A finnugor szak 1963. évi létrehozásáról: Jakab László – Keresztes László: A debreceni ma-
gyar és finnugor nyelvtudományi tanszékek története (1914–1919. (A debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai. 55. szám. Debrecen, 
1990. 26. ) Az első finnugor szakos hallgatók 1966-ban végeztek. (Uo. 37.) 

56  A kibocsátott oklevelek megoszlását illetően természetesen kimutatható némi ingadozás. Az 
alapvető tendencia azonban lényegében a növekedés. Harminc fölé 1976-ban jut a kar, (37), a 
negyvenet 1992-ben érte el, az ötvenet 1996-ban haladta meg (53), a csúcsot pedig 1998-ban 
érte el 63 féle kibocsátott oklevéllel! 

57  127/1961. (M.K.11.) MM. Harmadik szak volt ekkor: néprajz, pedagógia és népművelés. 
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évvel később csatlakozott hozzájuk Ádámné Porcsalmy Éva és Kovács Csaba, s 
kapott némi segítséget a tanszék a fővárosból is. 1979-ben az orosz–lengyel sza-
kon végzett Nagy László Kálmán is a szak oktatói közé került. A szak tanterv-
ének készítése során külön figyelmet fordítottak arra, hogy a végzős hallgatók 
zöme valószínűleg nem az oktatásban, hanem a lengyel–magyar együttműködést 
fenntartó intézményekben dolgozik majd, s legfeljebb a másik szakjukat fogják 
majd tanítani, ezért viszonylag magas számban került a tantervbe a lengyel kultú-
ra megismertetése, s helyeztek nagy súlyt a fordítási és tolmácsolási gyakorlatok-
ra. A képzési formák változásainak az eredményeként a lengyel szak tanterve is 
több módosuláson ment át a későbbiekben.58  

A pszichológus képzés bevezetése a karon lényegesen hosszabb előkészülete-
ket igényelt. Az első javaslatot 1970 októberében fogalmazta meg a Pszichológi-
ai Tanszék vezetője, Kelemen László. Ebben kifejtette, hogy a pszichológia a 
modern élet egyre több területén vált nélkülözhetetlen segítő tudománnyá, s en-
nek megfelelően a pszichológus szakemberek iráni társadalmi igény is egyre je-
lentősebb. Az üzemekben munkapszichológusokat, a kereskedelemben reklám-
pszichológusokat, az orvosegyetemeken pedig klinikai pszichológusokat alkal-
maztak. Pszichológusok tevékenykedtek a sportélet különböző területein, a TV-
nél, a rádiónál, s sok más helyen. A pszichológia legősibb alkalmazási területén, 
a pedagógiában is egyre növekedett a pszichológus szakemberek szerepe. A neve-
lés és az oktatás különböző területein már addig is nyilvánvaló volt a pszichológu-
sok bekapcsolódásának szükségessége, például a nevelési tanácsadó és pályavá-
lasztási, illetve a gyermek- és ifjúságvédelmi intézményeknél. Újabban az iskolai 
oktató-nevelő munka közvetlen segítésébe is be kívánták kapcsolni a pszichológus 
szakembereket. A debreceni pszichológusképzés bevezetése mellett szólt az is, 
hogy az országban egyedül Budapesten folyt akkor pszichológusképzés, s az ebből 
fakadó sajátosságok miatt (igen jelentős mértékű felvételi túljelentkezés, a végzet-
teknek csak igen kis hányada vállalt munkát vidéken), célszerű tartották vidéki 
egyetemen is megindítani a képzést! Az előterjesztés a képzés megindítását két 
formában képzelte el. A nappali tagozaton A szakként vehetnék fel a hallgatók egy 
másik tanári szak mellé a pszichológia szakot. Javaslatuk ekkor a pszichológia-
modern idegen nyelv, pszichológia-biológia és a pszichológia-matematika szak-
párokra terjedt ki. Volt egy olyan elképzelés is, amely szerint a pszichológiát har-
madik (C) szakként vehetnék fel a hallgatók két másik tanári szak mellé. Elsődle-
gesen itt a biológiára gondoltak az előterjesztésben, azonban más szakok esetében 
is lehetségesnek tartották a középiskolai pszichológiai oktatás tanári feltételeinek a 
biztosítását! Hangsúlyozottan tért ki az előterjesztés a TTK-val és az Orvoskarral 
való együttműködés szükségességére is. Természetesen szükségesnek tartották az 
oktatói létszám és az oktatók megfelelő elhelyezésének biztosítását is.  
                                                 
58  D. Molnár István: Húszéves a lengyel szakos képzés Debrecenben. = Debreceni Szemle, 

1994/3. 422–426. 
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A két évvel később megismételt előterjesztés kitér azokra a változásokra is, 
amelyek időközben a pszichológusképzés helyzetét illetően országosan bekövet-
keztek, s amelyek eredményeként általános pszichológusképzés megindítására 
nyílhatott lehetőség, a szakosodás (munka-, klinikai- és iskolapszichológus) lehe-
tőségét pedig posztgraduális képzés keretében tervezték biztosítani. Az ötéves, 
egyszakos képzésre az oktatói igényt ekkor minimálisan 15 főben jelölték meg, s 
igényt tartottak egy-egy adminisztrátorra, technikusra és könyvtáros-dokumen-
tátorra is, valamint hét helyiségre a tanszék munkatársainak megfelelő elhelyezé-
séhez. Az egyetem a szakindítási kérelmet 1973 októberében továbbította a Mű-
velődésügyi Minisztériumba. A szakindítással kapcsolatos végső döntés 1974. 
május 31-én született meg, ekkor a Művelődési Miniszter az MTA Elnökével, az 
Országos Tervhivatal Elnökével és a Pénzügyminiszterrel egyetértésben a 
KLTE-n indítandó pszichológusképzést jóváhagyta.59 

 Az 1980-as évtized a visszafogott szakalapítás időszaka volt, ekkor csupán a 
filozófia szak (1982) megjelenése jelentett új színfoltot a képzésben. A követke-
ző évtized elején jelennek meg a társadalomtudományi szakok: általános szociá-
lis munkás (főiskolai szak), szociálpolitika, szociológia. A felsőfokú szociális 
szak indításáról szóló kérelmet a Kari Tanács 1991. március 25-i ülésén tárgyal-
ták. Előzményként kell utalnunk a művelődési miniszter által 1990. január 1-jei 
hatállyal kétlépcsős rendszer keretében engedélyezett szociális munkás és szoci-
álpolitikus szakalapításra. A Szociológia Tanszék gyorsan reagált részben a sza-
kalapítás engedélyezésére, támaszkodva egyúttal azokra a folyamatokra is, ame-
lyek a KLTE-n is indokolttá tették a képzés bevezetését. Az előterjesztés egye-
temi szintű szociálpolitika szakindítását javasolta, amely a régióban (Hajdú-
Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szolnok megyék) jelentkező egyetemi szintű 
szociális szintű szakember igényt elégítené ki. A képzés bevezetésének indokai-
ként megemlítették a társadalmi átalakulást kísérő válságfolyamatokat, a gazda-
sági és politikai rendszer gyökeres átalakulását, a szociális biztonság gyengülé-
sét. Véleményük szerint a képzés bevezetésével időbeli és szakszerű támogatás-
sal a kedvezőtlen folyamatok egy része valószínűleg orvosolható. Kifejtették azt 
is, hogy a lakosság körében rohamosan nő az igény a humán segítő szolgáltatá-
sok iránt. Növelte a feszültségeket, hogy a régióban komoly elmaradások voltak 
kimutathatók a humán szolgáltató intézmények kiépítése terén, ugyanakkor erő-
södni látszott a deviáns magatartási formák elterjedése, s rendkívüli formában 
felgyorsult a térségben az elszegényedés folyamata is. 

A képzés megindításának feltételei a KLTE Szociológia és a Pszichológia 
Tanszékén illetve Debrecenben lényegében adottak voltak. A térségben egyéb-
ként sem volt olyan felsőoktatási intézmény, amely az egyetemi szintű képzést 
egyáltalán fel tudta volna vállalni. A Szociológia Tanszék együttműködési szer-

                                                 
59  A debreceni pszichológusképzés 20 éve. 15., 31–42. 
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ződést kötött az Orvostudományi Egyetemmel és a Református Teológiával a 
képzés megvalósítása érdekében. A karon egyébként a kérelem benyújtása idején 
már folyt két éves posztgraduális szociális munkás képzés! 

Komoly figyelmet fordítottak az előterjesztők azoknak a leendő alkalmazási 
lehetőségeknek a felvázolására, amelyek biztosíthatták a végzett hallgatók elhe-
lyezkedését. Ebben a vonatkozásban az alábbi területek kiemelését tartották fon-
tosnak: a gondozói hálózatokat (területi ideg-, alkohol- és más gondozási köz-
pontok), amelyekben a gondozást végzők felkészültségéből részben hiányoztak 
ekkor a megfelelő szakmai ismeretek. A védőnők is végeztek szociális munkát, 
anélkül, hogy erre igazán felkészültek lettek volna. Az átalakulóban lévő szoci-
álpolitikai intézményrendszernek is szüksége volt a frissen végzett szakemberek-
re. A radikálisan változó követelmények a közigazgatás különböző szintjein is 
igényelték a megfelelően felkészült szociálpolitikusokat.60 

Kezdetét vette a politológus képzés (1993),61 s ekkor sikerült (újra)indítani az 
olasz szakos képzést is. Az Olasz Tanszék 1993-ban jött létre, az első olasz sza-
kos hallgatók 1997-ben végeztek. A Tanszék létrehozásában komoly szerepet 
játszott az a tény, hogy a BTK akkori vezetői (Bitskey István, Gorilovics Tivadar 
és mások is) egyáltalán nem tartották szerencsésnek, hogy a kar az ország egyet-
len olyan bölcsészkara, ahol az italianisztika világszerte művelt tudományágának 
nemhogy tanszéke, de még lektorátusi képviselete sincs. A Tanszék oktató és ku-
tató tevékenységének személyi feltételeit viszonylag gyorsan sikerült megterem-
teni Madarász Imre, Sztanó László, Sztanóné Annamaria Mastroviti, valamivel 
később Giancarlo Cogoi alkalmazásával.62 

Szintén a kilencvenes évek elejére tehető az általános (később alkalmazott) 
nyelvészeti képzés indítása. Ekkor kellett sort keríteni a közép- és általános isko-
lai orosz szakos oktatás radikális háttérbe szorulását követően megjelent, egyre 
nagyobb nyugati nyelvszakos tanárigény kielégítésére a hároméves nyelvtanári 
szakos képzés megindítására is (angol:1991, német:1992.). Az intenzív átalaku-
lás időszakában a népművelés szak elnevezése – az adott időszak által meghatá-
rozott és elvárt tartalmi átalakulásoknak megfelelően –művelődési (és felnőtt-
képzési) menedzser szakra változott (1992). Finnugor nyelvészetre változott a 
finnugor szak elnevezése, s megjelent a képzési kínálatban a finn nyelv és iroda-
lom szak is, szintén 1992-től. 

A bölcsészkari képzés korábban is ismerte az ún. egyszakos rendszert, volt, 
amikor a képzés szerves része volt, s voltak időszakok, amikor egy-egy hallgató 
különböző indokok alapján kérelmezhette egyszakossá válását. Az egyszakos 
                                                 
60  BTK Jkv. 1991. március 25. 
61  A szociológia és politológia szakos „B” szakos képzésként indult! 
62  Madarász Imre: A Debreceni Egyetem Olasz Tanszékének története. = Debreceni Szemle, 

2006/4. 552. 
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rendszerre való radikális áttérés az akkori bölcsészreform keretein belül követke-
zett be, amelyek egyfajta, – nem biztos, hogy szerencsés – „csúcsa” az volt, ami-
kor magyar nyelv és irodalom szak külön irodalom és nyelvészet szakká is válha-
tott, 1992-ben.63 

 

A levelező oktatás helyzete a karon 
 

1958 tavaszán, országos szinten részben visszatekintést, részben egyfajta hely-
zetelemzést végeztek a levelező oktatás helyzetéről, problémáiról. Az egyetemi 
(főiskolai) levelező oktatást még 1951-ben indították azzal a céllal, hogy a gaz-
dasági, műszaki, a kulturális élet, továbbá az államigazgatás területén a gyakorla-
ti élettől történő való elvonásuk nélkül, felsőfokú végzettséggel rendelkező káde-
reket képezzenek. 

A levelező oktatás a kezdeti évek után az eredeti célkitűzésektől azonban fo-
kozatosan eltért, amelynek az alábbiak voltak az okai: 

–  A hallgatóság összetétele megváltozott. Az utóbbi években a vezető be-
osztásban dolgozók száma egyre kisebb lett a hallgatók között, inkább kö-
zépkáderek és olyan dolgozók kerültek felvételre, akiknek a munkakörük 
betöltéséhez nem volt feltétlenül szükség egyetemi végzettségre. Ez utóbbiak 
aránya különböző karokon 15–25% körüli, a jogi karokon még magasabb 
volt. 

–  A szociális megoszlást tekintve – a korabeli felfogás szerint – kedvezőtle-
nül változott a munkás- és parasztszármazásúak aránya, amely 1952/53-
ban még 70-80%, 1956/57-ben 50–60% -ra csökkent. 

 

A tudományegyetemeken 1957/58-ra át is alakultak a levelezős képzés funkciói.  
–  A több éven át egyszakosként oklevelet szerzetteket nem lehetett gazdasá-

gosan foglalkoztatni sem a középiskolákban, sem az általános iskolákban. 
Ezért lehetővé kellett számukra tenni a levelezős képzést második szakjuk 
elvégzéséhez. 

–  Nagyarányú törekvés volt tapasztalható az egyetemi képesítések levelező 
úton történő megszerzésére egyrészt a magasabb kulturális színvonal el-
érése, másrészt a nagyobb anyagi előnyök elnyerése céljából. 

 

A kérdést ugyanakkor nem minden vonatkozásban kezelték megfelelően: 
–  1953 után a minisztérium a szükségesnél nagyobb mértékben növelte a ke-

retszámokat, 
                                                 
63  A karon meghirdetett szakok tanegység-listája. Debrecen, 1992. 
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–  Az egyetemek alacsony követelményeket támasztottak a hallgatók felvéte-
lénél, 

–  A munkahelyek is liberálisan kezelték a felvételi javaslatokat, s megfelelő 
válogatás nélkül küldték a jelentkezőket az egyetemekre. 

 

A levelező oktatás hiányosságai: 
–  Nem volt kielégítő a felvételre jelentkező hallgatók kiválogatása tanulmá-

nyi szempontból sem. A felvételre javasoltak közül sok volt a gyengeké-
pességű jelölt, a felvételi vizsgákon alacsonyak voltak a követelmények. A 
felvételre kerültek nagy többsége alig haladta meg a felvételhez szükséges 
minimális pontszámot.   

–  A felvételi vizsgákon nem foglalkoztak kellő mértékben a hallgatók ké-
pességeinek, készségeinek, szakmai érdeklődésének és jártasságának vizs-
gálatával.  

A hallgatók nagy része a hiányos tájékoztatás miatt nem ismerte a levelező oktatás-
sal járó nehézségeket, így jelentkezésük sok esetben nem volt kellően megfontolt. 

–  A levelező oktatás formái, módszerei túlzottan merevek, uniformizáltak 
voltak. 

–  Az egyetemek egy része még mindig nem foglalkozott jelentőségének 
megfelelően a levelező oktatással, egyebek között a tanulmányi lazaságo-
kat is ezért nézték el.  

–  Nem volt kielégítő a hallgatók tananyaggal, szakirodalommal történő ellá-
tása. Hiányoztak vagy színvonaltalanok voltak az irodalom használatát 
elősegítő és módszerbeli tájékoztatást nyújtó útmutatók is. 

–  A munkahelyek általában közömbösek voltak a levelező hallgatók tanul-
mányi munkája után, olykor még a tanulmányi szabadság igénybevételét is 
akadályozták.64 

 

A BTK-n levelezős képzés hosszú ideig nem volt jelentősnek mondható, 1955-
ben nyolc, 1956-ban három, 1957-ben 2, 1958/59-ben pedig egy-egy hallgató 
végzett. A Kari Tanács 1957. szeptember 2-án még úgy döntött, hogy a levelező 
oktatást 1959. szeptember elsejéig szünetelteti. A Művelődési Közlöny 1958. áp-
rilis 15-i számában megjelent közlemény szerint azonban a bölcsészkaroknak az 
1958/59. tanévre is biztosítania kellett a levelező hallgatók felvételét a magyar, 
történelem, angol, német, francia és latin szakok három éves képzéseire, vala-
mint az angol, francia és német szakok két éves „tanfolyamaira”. A karnak ter-
mészetesen teljesítenie kellett az elvárásokat, s vett is némi lendületet a levelezős 
oktatás, s 1961-ben már 156 levelezős hallgatója volt a karnak.  
                                                 
64  Dokumentumok, II. 334–337. 
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Képzési formák és szakok szerinti megoszlásuk az alábbi volt ekkor: 
–  három éves kiegészítő képzés: magyar 8, történelem 17, angol 28, francia 

10, német 35, latin 6, pedagógia 8 hallgató 
–  kétéves kiegészítő szakos hallgatók: magyar 9, angol 2, német 6 fő 
–  egyéni levelező hallgatók: magyar 2, történelem 10, pedagógia 5, néprajz 

1, magyar–történelem 5, történelem–pedagógia 1, történelem–földrajz 1, 
magyar–német 1, angol–német 1 

 

A felsorolt adatokból egyértelműen kiolvasható, hogy a levelezős képzés rendkí-
vül szétaprózott volt. Emellett egyre inkább kevésnek tartották a félévenkénti 2–
3 kötelező konzultáció számát. A nyelvszakosoknak – s ez azért sokat elárul a 
képzés színvonaláról – tanévenként három hetes nyelvgyakorlatot is tartottak a 
konzultációk mellett, amelyeken heti 12 óra nyelvgyakorlat, és szintén 12 óra 
irodalmi és nyelvészeti előadás szerepelt. Távolról sem tartották megfelelőnek 
ekkoriban a hallgatók jegyzetekkel való ellátottságát. Kétségtelen tényként álla-
pították meg azt is, hogy a levelezős hallgatók tanulmányi színvonala lényegesen 
elmarad a nappalis hallgatókétól. Súlyos gondok voltak a tanulmányi- és vizsga-
fegyelemmel is, vizsgáik elhanyagolása miatt az elmúlt években több mint húsz 
hallgatót töröltek a hallgatói névsorból.65 A két évvel későbbi állapotok valame-
lyes javulást mutattak a levelezős képzés területén. Egyebek között áttértek a ha-
vi egy, illetve két napos konzultációk gyakorlatára. Sokat javult a hallgatók tevé-
kenysége a konzultációkon, s kedvezően változott a vizsgafegyelem is. Többéves 
próbálkozás után a Dékáni Hivatalban sikerült a levelezős hallgatók ügyeinek in-
tézésére egy önálló munkatársat alkalmazni. Az eredmények mögött ott kell lát-
nunk azokat a kari törekvéseket, amelyeket a hallgatói munka javítása érdekében 
hoztak. Egyértelműen érvényesítették az elvárható egyetemi követelményeket, 
mert korábban a hallgatók egy része – mivel hozzászoktak az iskolán kívüli és a 
felnőttoktatási formák indokolatlan liberalizmusához – azokat az oktatók részéről 
megnyilvánuló rosszindulatnak voltak hajlamosak tekinteni. Megoldásra váró 
feladatnak tekintették annak tisztázását is, hogy a hallgatók korábbi tanulmánya-
iból hogyan és mit lehet az egyetemi tanulmányokba beszámítani. A levelezős 
képzés különösen a történelmi, a magyar irodalmi és a magyar nyelvészeti, va-
lamint a pedagógiai tanszékre, tanszékekre rótt igazán jelentős feladatokat, állás-
helyeik növelésére azonban ekkor egyáltalán nem volt lehetőség. Ekkor több ja-
vaslatot is megfogalmaztak a levelezős képzéssel kapcsolatban. Ezek közé tarto-
zott, hogy a felvételi vizsgák során az eddigieknél komolyabb feltételeket kell 
támasztani, a „protekcionizmust pedig radikálisan” fel kell számolni! A tanév ele-
jén nyomatékosan fel kellett hívni a figyelmet a hallgatók figyelmét kötelezettsé-
geikre, s arra, hogy a tanulmányi kérdésekben alá kell rendelniük magukat az 
egyetemi elvárásoknak. Kimondták, hogy a jövőben két igazolatlan konzultációs 

                                                 
65  BTK Jkv. 1961. május 25. 
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hiányzás, vagy két igazolatlan vizsgaelmaradás után a hallgatót törölni kell a név-
sorból!66 Néhány évvel később is komoly gondot okozott a karon, hogy a nappali 
és a levelezős hallgatók tanulmányi teljesítménye közé változatlanul nem lehetett 
egyenlőségjelet tenni. Új javaslatokat fogalmaztak meg a levelezős képzési for-
mákra. A főiskolát végzettek esetében, akik előképzettségüknek megfelelő tanári 
szakon kívánnak továbbtanulni, három éves képzési időt javasoltak. A kétéves 
képzést semmilyen formában nem tartották ekkor szerencsésnek. Átalakulónak lát-
ták a levelező oktatás funkcióját is. Eddig a társadalmi helyzetük miatt egyetemre 
nem került, de arra alkalmas személyek számára biztosította a levelezős képzés az 
egyetemi tanulmányok folytatásának lehetőségét. A képzés ezt a funkcióját azon-
ban ekkorára lényegében betöltötte. Az új feladat: a főiskolai végzettséget szerzet-
tek számára egyetemi oklevél szerzésének a lehetőségét biztosítani. Ez ugyan lét-
számcsökkenést jelenthetett a képzésben, a teljes megszűnéssel azonban nem kel-
lett számolni. A képzés jövőbeli szerepét a gyakorlópedagógusok szakmai tovább-
képzésének megfelelő szinten történő biztosításában látták.67 Az 1970-es évek vi-
szonylag csendes, nyugodt körülmények között teltek a levelezős képzést tekintve. 
A 80-as évek elején azonban ismét súlyos kritikákat fogalmaztak meg a levelezős 
oktatással kapcsolatban. Ekkor az is elhangzott, hogy ez az oktatási forma nem 
időszerű, meg kell szüntetni. Ezen a tagozaton olyanok tanultak, akik a nappali ta-
gozat felvételi követelményeinek nem feleltek meg, s képzettségük színvonala 
messze elmaradt a nappalisokétól. A kiegészítő másoddiplomás képzés ekkor már 
a nappali tagozaton végzők helyzetét nehezíti meg az elhelyezkedést tekintve. 

Ekkor egyébként a három éves képzési idővel az alábbi szakokon folyt képzés a 
karon: magyar, történelem, orosz, világnézetünk alapjai (az 1980/81. tanévtől), pe-
dagógia, népművelés. Egyéni levelezős formában néhány hallgató angol, francia, 
néprajz és pszichológia szakon folytatott tanulmányokat. Helyzetükből fakadóan a 
különböző tanszékcsoportok eltérő álláspontokat foglaltak el a levelezős képzéssel 
kapcsolatban. A levelező tagozaton a középiskolai tanárképzés megszüntetését ja-
vasolta a Magyar Nyelv és Irodalom, a Történelmi és a Szláv Filológiai Tanszék-
csoport. Az átmenetileg jelentkező igények kielégítésére a Pszichológiai Tanszék-
csoport elképzelhetőnek tartotta a levelező pszichológus képzés bevezetését, hang-
súlyozva azonban, hogy ezt a formát a szakos képzés „igénytelenebb formájának” 
tartja. A neveléstudomány területén új tartalmú posztgraduális képzés megindítását 
tervezték. A Felnőttnevelési és Közművelődési Tanszék a levelezős képzést fenn-
tartandónak tartotta, a felvételre kerülők szigorúbb, alaposabb kiválasztását – ha-
sonlóan minden más tanszékhez – ők is indokoltnak tartották. A világnézetünk 
alapjai szakra csak egyetemi diplomával rendelkezők felvételét javasolták.68 

                                                 
66  BTK Jkv. 1963. május 20. 
67  BTK Jkv. 1968. június 11.  
68  BTK Jkv. 1982. március 1. 
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A határozott elképzelések azonban nem valósultak meg, sőt elkezdődött egy 
olyan időszak, amikor – ha ingadozásokkal is – elindult a levelezős hallgatók 
arányának egyre jelentősebb növekedése a teljes hallgatói létszámon belül. Az 
alábbi táblázat adatai ezt a folyamatot illusztrálják. 
 

A nappali és levelező tagozaton oklevelet szerzettek száma, aránya 
(1950–1999) 

 

Év Nappali Levelező Összesen Nappali% Levelező% 
1950   65 –   65 100 – 
1951     9 –     9 100 – 
1952   37 –   37 100 – 
1953 105 – 105 100 – 
1954   86 –   86 100 – 
1955 106     8 114   93   7 
1956   99     3 102   97   3 
1957 106     2 108   98   2 
1958   54     2   56   97   3 
1959   57     3   60   95   5 
1960     4     6   10   40 60 
1961   64   12   76   84 16 
1962   90     5   95   95   5 
1963 112     3 115   97   3 
1964 115     7 122   94   6 
1965 111   19 130   85   5 
1966 132   32 164   80 20 
1967 163 165 328   50 50 
1968 187 160 347   54 46 
1969 165   55 220   75 25 
1970 167   34 201   83 17 
1971 142   39 181   78 22 
1972 114   22 136   84 16 
1973 104   31 135   77 23 
1974   86   79 165   52 48 
1975 116   55 171   68 32 
1976 186   84 270   63 37 
1977 179 118 297   60 40 
1978 176   95 271   65 35 
1979 157   60 217   72 28 
1980 154 107 261   59 41 
1981 145   94 239   61 39 



A FOLYTONOS VÁLTOZÁSOK IDŐSZAKA (1957–1999) 

 

273

Év Nappali Levelező Összesen Nappali% Levelező% 
1982 140   64 204   69 31 
1983 144   71 215   67 33 
1984 163   98 261   62 38 
1985 120 109 229   52 48 
1986 115   71 186   62 38 
1987 166 101 267   62 38 
1988 115   82 197   58 42 
1989 166 166 332   50 50 
1990 167   93 260   64 36 
1991 201 139 340   59 41 
1992 206   89 295   70 30 
1993 227   57 284   80 20 
1994 258 119 377   69 31 
1995 305 147 452   67 33 
1996 356 243 599   59 41 
1997 378 265 643   59 41 
1998 552 314 866   64 36 
1999 508 403 911   56 44 

Összesen     7880       3931    11 811   67 33 
 
A karon lényegében folyamatosan lévő alap-, illetve kiegészítő szakos diplomát 
biztosító levelező képzések mellett a 90-es években megjelennek a főiskolai 
szintű és szakirányú továbbképzések is, amelyek közül a mentálhigiénikus, köz-
oktatás-vezető és a tehetségfejlesztő képzést kell megemlítenünk. Jelentős szám-
ban folyt a nyugati nyelveken a korábbi orosz szakos tanárok átképzése is.  

Az első főiskolai oklevelek kibocsátására 1992-ben került sor a szociális 
munkás szakon, ezeket követték 1996-tól az angol, francia, latin, német és olasz 
szakokon megszerzett főiskolai oklevelek. A karon 1999-ig összesen 331 főisko-
lai oklevelet vehettek át a hallgatók, amelyek közül 157 szociális munkás, 174 
pedig nyelvszakos oklevél volt. A levelező tagozaton szerzett főiskolai oklevelek 
aránya a teljes levelezős képzés 8,4%-a volt. 

Az 1990-es években megjelent szakirányú továbbképzési szakok jelentős 
mértékben hozzájárultak a levelezős hallgatói létszám növekedéséhez. A képzés 
időtartama négy félév volt, s annak befejezése után minden hallgató ugyanolyan-
szintű oklevelet kapott, mint amilyennek a birtokában a képzésre jelentkezett, il-
letve felvételt nyert. 

A szakirányú továbbképzési szakok közül először a mentálhigiénia képzése 
kezdődött meg 1991-ben. A szak képzésének kulcsfogalmai az önismeret- és tár-
sadalomismeret-fejlesztés, hivatás- és hivatásszemélyiség-fejlesztés, interdiszcip-
lináris együttműködés, határtartás, segítő kapcsolat, spontán és hivatásos közös-
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ségi támogatóhálózat, prevenció, érték és kultúra, empátia, felelősség, hitelesség, 
valamint integrált és tudatosított működésmód voltak. A Pszichológiai Intézetben 
folyó mentálhigiénia szakirányú továbbképzésben 1991 és 1999 között 214-en 
szereztek oklevelet. 

A közoktatási vezető képzés a közoktatás rendszerének, benne az egyes intéz-
mények működésének folyamatairól nyújtott korszerű ismereteket, felkészülési le-
hetőséget nyújtva az adott időszak által elvárt feladatok, követelmények teljesítésé-
re. A négy féléves képzési idő alatt egyebek között a vezetési, irányítási készségek, 
képességek kialakításától, fejlesztésétől a minőségirányítás, minőségbiztosítás rend-
szer működtetéséig számos területet érintett a képzés. A végzettek az iskolák, neve-
lési intézmények, vezetői, vezető-helyettesi, szakmai munkaközösség-vezetői fel-
adatait láthatták el. Végezhettek szaktanácsadói, szakértői, vizsgaelnöki feladatokat, 
s lehettek pedagógiai intézetek és szakszolgálatok munkatársai is. 

A Neveléstudományi Intézetben zajló képzésben 1996 és 1999 között 132 hall-
gató szerzett oklevelet. 

Szintén a Pszichológiai Intézet volt a helyszíne a tehetségfejlesztési szakértő 
szak képzésének is. A szak képesítési követelményei ugyan csak 1997-ben jelen-
tek meg, így az első végzős évfolyam ((87 fő!) 1999-ben vehette át oklevelét, a 
tehetségfejlesztéssel való foglalkozás előzményei azonban jóval korábbiak vol-
tak az Intézetben, illetve a Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéken. Megemlíthetjük, 
hogy az MTA Pszichológiai Intézetével együttműködve az MKM szervezésében 
120 órás intenzív továbbképző tanfolyamot is tartottak a 90-es évek első felében. 
A szakirányú továbbképzés során szerzett ismeretek elsősorban az iskolai tehet-
ségfejlesztésben, de más területeken is (pl. óvodák, kollégiumok,) és más speciá-
lis intézményekben (nevelési és pályaválasztási tanácsadók, családgondozó köz-
pontok, közművelődési intézmények) hasznosíthatók, alkalmazhatók voltak. 

Szakirányú továbbképzés keretei között 1999-el bezárólag 433 hallgató szer-
zett oklevelet, amely a teljes levelezős képzés 11%-a volt az adott néhány évben. 

Még egy a jövő irányába mutató változást említünk meg: 1999-ben fogalma-
zódik meg az angol szakos távoktatási program bevezetésének terve is, amely 
azonban csak a későbbiekben realizálódik majd. 

A változások tendenciát a kar részéről összességében nem tekinthetjük igazán 
szerencsésnek. A nálunk tapasztalható, a levelező képzés javára bekövetkezett 
arányeltolódásokkal szemben az ELTE BTK-n például éppen ellenkező irányú 
folyamatok zajlottak le. Néhány adat azoknak az éveknek a nappalis/levelezős 
hallgatói arányairól, amikor azok ellenkező irányba tolódtak el az ELTE-n, mint 
Debrecenben.69 

 

                                                 
69  Az ELTE története, 2003. 410. 
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Tanév Nappali Levelező Összesen Nappali% Levelező% 
1983/84 1887 1707 3594 52 48 
1990/91 2681 1077 3758 71 29 
1995/96 6006   862 6868 87 13 
1998/99 7112   447 7559 94   6 

 
 

A doktorálási gyakorlat változásai a karon 
 

Mint korábban már említtettük az egyetemi karok doktoráltatási jogát 1951-ben 
megszüntették, annak visszaállítására csak 1956 végén került sor, amikor 1956 
decemberében Kónya Albert oktatásügyi kormánybiztos az alábbi kérdések sza-
bályozását javasolta a doktoráltatás új rendjére vonatkozóan az 1956. évi 26. tör-
vényerejű rendelet végrehajtásával összefüggésben. Az orvosképzésen kívül a 
többi képzési területen – a jogit is beleértve – a doktori cím megszerzését disz-
szertáció elfogadásához és szigorlat letételéhez kötötték. A disszertációnak a je-
lölt tudományos munkára való képességét kellett tanúsítania. Szigorlatozni a 
disszertáció témakörének megfelelő tárgyból, mint főtárgyból és az ehhez kap-
csolódó két tárgyból, mint melléktárgyakból kellett. Az egyetemek olyan tudo-
mányágakból voltak jogosultak doktori címet adományozni, amelyekből egyete-
mi alapképzést nyújtottak. A jelentkező doktori diplomát általában azon a karon 
szerezhetett, ahol az egyetemi oklevelét szerezte. Indokolt esetben, a két kar dé-
kánjának megegyezése alapján, másik karon is lefolytatható volt a doktori eljá-
rás. A doktori oklevél megszerzésének lehetőségét az egyetemi végzettséget iga-
zoló oklevél megszerzése után határidőhöz nem kötötték. 

A disszertációt és a szigorlatot minősíteni kellett, amelynek ekkor két fokoza-
ta volt: a „cum laude” és a „rite”. Akinek a disszertációját és a szigorlatát elfo-
gadták és felavatták, latin nyelven kiállított doktori oklevelet kapott. 

A doktori címmel és kandidátusi fokozottal nem rendelkezők, amennyiben 
már jelentős publikációik voltak, ezek egyikét is beadhatták doktori disszertáció-
ként. A disszertáció és az oktató tudományos munkája figyelembevétele alapján 
a Kari Tanács a szigorlat alól felmentést adhatott. A kandidátusok a doktori cí-
met megkapták abból a tudományágból, amelyből a kandidátusi címet szerezték.  

A disszertáció benyújtásának, elfogadásának és a szigorlatok letételének sza-
bályait az egyetem határozta meg. 

Az egyetemen, illetve a karon rögtön hozzá is kezdtek a helyi előírások ki-
dolgozásához, amelyek az alábbiakat tartalmazták. A szigorlatoztató bizottság 
tagjai: a mindenkori dékán és a vizsgálati tárgyak egy-egy tanára lehettek. A je-
löltnek a minisztériumi elvárásnak megfelelően a tudományos munkára való ké-
pességét kellett tanúsítania, s az egyetemi elvárások szerint olyan önálló kutatá-
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sokról kellett bizonyságot tenni, amelyek valóban új eredményekkel gyarapítot-
ták az érintett tudományágat. Doktori szigorlatot a disszertáció témájának megfe-
lelő tárgyból, mint főtárgyból és egy olyan melléktárgyból kellett tenni, amely 
szoros kapcsolatban állt a disszertációval. Fenntartották a már idézett minősítési 
szinteket, illetve a kandidátusok számára automatikusan megkapható egyetemi 
doktori címet is. Előírták, hogy a doktori disszertáció tanári bírálatát a nyilvános-
ság számára is hozzáférhetővé kell tenni. A dékánnak a bírálatokat nyolc nappal 
a doktori szigorlat előtt „a fekete táblán” ki kellett függesztenie.  

Két hónappal később további finomításokra került sor az egyetemi doktori 
szabályzatot illetően. Ekkor kimondták, hogy az egyetem alapításáról szóló 
1912./ XXVI. sz. tc. 5. §-a alapján készült, s 1914. július 25-én jóváhagyott Sza-
bályzat 75. §-a, valamint a 8/1957. számú oktatási kormánybiztosi utasítás alap-
ján az egyetem doktori cím adományozására jogosult minden olyan tárgyból, 
amelynek az adott időpontban az egyetemen tanszéke van. 

A doktori oklevél elnyerése iránti folyamodványt, amelyben a szigorlat tár-
gyát pontosan meg kellett jelölni, az alábbi mellékletekkel kellett az illetékes kar 
dékánjához benyújtani: 

–  a KLTE-n, vagy valamely más hazai vagy külföldi tudományegyetemen 
megfelelő karán szerzett oklevél és leckekönyv, 

–  más hazai egyetemen szerzett oklevél esetén az azt kiállító kar dékánjának 
hozzájárulása ahhoz, hogy a jelölt a doktori oklevelét a KLTE-n szerez-
hesse meg. 

–  külföldön szerzett oklevelek esetén magyar állampolgároknál az illetékes 
kar által megszabott félévek hallgatásának és a vizsgák letételének az iga-
zolása. Külföldi állampolgároknál a fentieken kívül a felügyeletet gyakor-
ló miniszter által a doktori oklevél megszerzésére adott engedélyre is 
szükség volt. 

–  önállóan készített tudományos értékű és nyomdakész állapotú értekezés, 
amelyet a elfogadása esetén a szóbeli szigorlat előtt 100 példányban a bí-
rálatokkal együtt a dékánhoz kell benyújtani. (A nyomdai viszonyok „ja-
vulásáig” átmenetileg elegendő volt öt nyomtatott példányban beadni!) 

–  a végzett tanulmányokat feltüntető önéletrajz, három példányban. 
 
Doktori szigorlatot az egyetemen tanszékkel bíró tudományszakok közül egy fő- 
és egy melléktárgyból lehetett, illetve kellett tenni. A tárgyakat a szigorló maga 
választhatta, úgy azonban, hogy a melléktárgy ugyanazon szak valamely másik 
ága, vagy pedig rokon tudományszak lehetett. 

A doktori értekezést a klasszika-filológiát kivéve ekkor még magyar nyelven 
kellett megírni, s ki kellett egészíteni egy nemzetközi kongresszusi nyelvnek el-
fogadott idegen nyelvű összefoglalással. 
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Az értekezés elbírálásával a kar két tanárát bízza meg, s javaslataik alapján 
határoztak az értekezés elfogadásáról, amelytől megkövetelték, hogy önálló tu-
dományos eredményeket tartalmazzon. Ha a bírálók javaslata az értékelés elbírá-
lása esetén nem volt egységes, a kar a határozathozatal előtt harmadik bírálót is 
felkérhetett. A bírálók véleményüket egy hónap alatt voltak kötelesek elkészíteni. 

Az értekezés esetleges visszautasítása esetén a jelölt csak egy év múlva 
nyújthatta be ismét az értekezését. 

Az értekezés elfogadása, s ennek 100 (vagy öt) példányban történő kinyomta-
tása és beadása után a kar a jelöltet szóbeli vizsgára bocsátotta. A dékán az érte-
kezés egy példányát megküldte a kar minden tanárának, minden társegyetem és 
főiskola szakmailag rokon intézményének és a tárgyban érdekelt tudományos in-
tézeteknek. 

A doktori szigorlat nyilvános volt, annak időpontját és helyszínét a dékánnak 
két héttel korábban nyilvánosságra kellett hoznia. 

A vizsgálóbizottság elnöke a kar dékánja volt. Ha a szigorló által választott 
tárgyak két különböző karhoz tartoztak, akkor az a dékán elnökölt, amelyikhez a 
szigorlati főtárgy tartozott. A bizottságnak az elnökön kívül két, legfeljebb négy 
tagja lehetett, s csak kinevezett egyetemi tanárokból állhattak. Ha egy tanszéken 
nem volt ilyen oktató, legfeljebb akkor vizsgáztathatott tanszékvezető docens. 

A szóbeli vizsgát, amelynek időtartama két óra volt, mindkét tárgyból egy-
szerre kellett letenni. A vizsgálat eredményét a bizottság szótöbbséggel állapítot-
ta meg, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata döntött. A sikeres szigorlat 
minősítésének lehetőségei ekkor: „summa cum laude”, „cum laude” és „rite”! 
Sikertelen vizsga esetén a jelölt csak egy év múlva próbálkozhatott újra. Ha 
azonban ez is sikertelennek bizonyult, a jelölt újabb vizsgára már nem jelentkez-
hetett.  

A sikeres szigorlat után az egyetemi tanács a jelöltet bölcsészdoktorrá (doctor 
philosophiae) avatta, s ünnepi tanácsülés keretében a díszes alakban, latin nyel-
ven kiállított oklevelet adták át, amelyet a rektor és a dékán írt alá.70  

A doktori szabályzathoz egy év múlva a Marxizmus–Leninizmus Tanszék ré-
széről érkezett módosítási javaslat, amely szerint a doktori szigorlatoztató bizott-
ságnak lehessenek tagjai egyetemi doktori címmel rendelkező docensek is. A 
Kari Tanács véleménye szerint azonban az egyetemi doktori cím nem tekinthető 
tudományos fokozatnak, ezért az ezt a címet viselők nem lehetnek a szigorlatoz-
tató bizottság tagjai. Az Egyetemi Tanács azonban tudományos fokozatként érté-
kelte az egyetemi doktori címet, ezért lehetségesnek tartották, hogy az azzal ren-
delkező docensek is tagjai lehessenek a doktori vizsgáztató bizottságnak. A Mi-
nisztériumtól kért vélemény az Egyetemi Tanács állásfoglalását erősítette meg, 

                                                 
70  BTK Jkv. 1957. január 16., március 21. 
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így lehetővé vált a tudományos minősítés nélküli docensek doktori szigorlatozta-
tási eljárásban való részvétele.71 

Egy minisztériumi rendelet 1960-ban írta elő, hogy a vizsgatárgyakat tekintve 
az egyik melléktárgynak minden esetben a marxizmus–leninizmus egyik alkotó-
részének kell lennie. Az indoklás szerint a jelölt ezzel a marxizmus–leninizmus 
diszciplináját tudományágához alkalmazhatta, amikor ideológiai ismereteiről is 
tanúságot tett. 

A kar javaslata szerint a doktoravatást ünnepélyes, nyilvános tanácsülés kere-
tében kellett lebonyolítani, amelyen elvárták a teljes professzori kar jelenlétét.72 

További pontosításokra került sor az 1966/67. tanévben a doktori eljárást te-
kintve. Ekkor egyértelműen kimondták, hogy az egyetemi doktori cím nem tu-
dományos fokozat. Velejár ezzel, hogy „nem minősít semmire”, nincs olyan ál-
lás, amelynek elérését egyetemi doktori cím elnyeréséhez lehetne kötni. Mivel 
azonban az egyetemi doktori fokozat mintegy előkészítője a kandidátusi cím 
megszerzésének, ezért a doktori eljárás követelményeit célszerű lenne összhang-
ba hozni az utóbbi fokozatszerzés elvárásainak a rendszerével. Megfogalmazó-
dott ekkor egy olyan elvárás is, hogy bizonyos állásoknál, főleg tudományos in-
tézeteknél, egyetemi oktatói pályázatoknál, múzeumokban, könyvtárakban és le-
véltárakban az egyetemi doktori címet előfeltételként írhatnák elő! Állást foglal-
tak abban a kérdésben is, hogy beadható-e szakdolgozat doktori értekezésként? 
Megfelelő színvonal esetén nem tartották kizártnak ilyen esetek előfordulását. 
Kifejtették azt is, hogy doktori értekezésként lehetőleg olyan munka legyen elfo-
gadható, amely a kar valamelyik professzorának vagy docensének irányításával 
készült, s az ő elfogadása után nyújtották be. Javasolták, hogy a végleges formá-
ban benyújtott értekezést, a két hivatalos bírálóhoz való eljuttatás előtt az illeté-
kes tanszék vitassa meg és véleményét hozza kar tudomására, lényegében megte-
remtve ezzel a munkahelyi vita intézményét.73 

A következő változásokra a doktori szabályzatot illetően 1977 tavaszán került 
sor, amelyeknek a fő célja az volt, hogy a jelentkezők tartalmi, ügyrendi és ad-
minisztratív problémáik megoldásában az eddigieknél kedvezőbb megoldást ta-
lálhassanak. Ekkor elképzelhetőnek tartották azt, hogy az egész doktori eljárási fo-
lyamat a tájékozódástól egészen a doktori disszertáció benyújtásáig a tanszékeken 
folyjon. A tanszékek maguk ítélhették meg azt, hogy a tanszéken a belül a nyilvá-
nosság milyen szintjén (tanszéki vezetőség, tanszéki szekcióülés, plenáris tanszéki 
ülés) vitatják meg, hagyják jóvá vagy utasítják el a benyújtott disszertációkat. A 
Dékáni Hivatal csak a megfelelő dokumentumokkal, köztük a tanszékvezető ajánlá-
sával ellátott kérelem és a disszertáció benyújtásakor kezdte meg a doktori eljárási 
                                                 
71  BTK Jkv. 1958. április 24. 
72  BTK Jkv. 1960. április 11. 
73  BTK Jkv. 1966. október 11. 
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folyamatot. Az elkészült bírálatokat a Kari Tanács elé történő terjesztés előtt az ille-
tékes tanszékcsoport vezetőknek kellett jóváhagynia, amelyet megelőzhetett tan-
székcsoporton belüli megbeszélés, amelyen megvitathatják az elkészült bírálatokat. 
Ugyanekkor a Kari Tanács Elnökségét mindazokkal a jogokkal felruházták, ame-
lyek a doktori szabályzat szerint a Kari Tanácsot egyébként megilletik. 

Ugyanebben az évben állították össze a doktori szigorlati tárgyak jegyzékét 
is, amely a kari doktoráltatási gyakorlatban a legteljesebb volt, ezért közreadását 
fontosnak tartjuk. Eszerint fő- és melléktárgyak az alábbiak lehetnek a KLTE 
BTK-n: 

1. Filozófiai tudományok. 
 –  filozófiatörténet, 
 –  dialektikus és történelmi materializmus, (ontológia, antropológia, isme-

retelmélet), 
 –  tudományelmélet, 
 –  esztétika, 
 –  etika, 
 –  valláselmélet és valláskritika. 
2. Tudományos szocializmus, egyetemes és magyar munkásmozgalom történet. 
3. Politikai gazdaságtan és szociológia. 
4. Irodalomtudomány. 
 –  irodalomelmélet (líra, regény, dráma), 
 –  magyar irodalomtörténet, 
 –  egyetemes és összehasonlító irodalomtörténet. (Szláv–orosz, angol-

szász, német, francia), 
 –  klasszika-filológia (görög, latin) és archeológia. 
5. Történelemtudomány. 
 –  magyar történelem (középkor, új- és legújabbkor), 
 –  egyetemes történelem (ókor, középkor, új- és legújabbkor), 
 –  művelődés-, művészet-, tudomány-, vallás- és eszmetörténet, 
 –  történeti segédtudományok és kutatásmódszertan. 
6. Nyelvtudomány. 
 –  általános nyelvészet – nyelvelmélet, 
 –  magyar nyelvészet, 
 –  finnugor nyelvészet, 
 –  egyetemes és összehasonlító nyelvészet. (Szláv–orosz, angol, német, 

francia, újlatin, indoeurópai.). 
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 7. Néprajztudomány. 
 –  etnográfia, 
 –  folklór. 
 8. Neveléstudomány. 
 –  neveléselmélet, 
 –  neveléstörténet, 
 –  általános didaktika és tantárgyi szakmódszertan, 
 –  nevelésszociológia, 
 –  felnőtt-nevelés, 
 –  a felsőoktatás pedagógiája. 
 9. Pszichológia. 
 –  általános pszichológia, 
 –  szociálpszichológia, 
 –  pedagógiai pszichológia. 
10. Kultúra-, tudomány-, művelődéskutatás. 
 –  művelődéselmélet, 
 –  művelődéspolitika, 
 –  közművelődés elmélet. (Művészeti és ízlésnevelési-elmélet, könyvtár 

és dokumentáció elmélet.)74 
 

 
A KLTE-BTK-n egyetemi doktori oklevelet szerzettek száma, 

tudományterületek75 szerinti megoszlása 1957–1975 között76 
 

Év 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Összesen 
1957 – 1 – – 4 – – – – – –     5 
1958 5 3 2 – 10 – 1 1 – – 2   24 
1959 3 1 3 1 1 – 2 – – – 2   13 
1960 – – 2 – 4 – – – – – –     6 
1961 4 4 1 1 2 – 1 1 – – –   14 

                                                 
74  BTK Jkv. 1977.április 12. 
75  A tudomány-területek: 1. marxizmus–leninizmus, 2. pedagógia, 3. magyar irodalom, 4. nyelvé-

szet, 5. történelem, 6. klasszika-filológia, 7. szlavisztika, 8. anglisztika, 9. germanisztika, 10. 
romanisztika, 11. néprajz. 

76  A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi és Bölcsészettudományi 
Karához benyújtott doktori értekezések jegyzéke. A KLTE Bibliográfiai Kiadványai. 4. (Össze-
állította: Korompay Gáborné). Debrecen, 1976. 



A FOLYTONOS VÁLTOZÁSOK IDŐSZAKA (1957–1999) 

 

281

Év 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Összesen 
1962 3 2 1 1 1 – 1 – – 1 –   10 
1963 – 1 – – 2 – – 1 – – 1     5 
1964 – 1 2 1 8 – 1 1 – – 2   16 
1965 1 3 5 – 1 – – – 1 – 2   13 
1966 – 7 2 1 6 – – 2 – 1 –   19 
1967 1 2 4 1 3 – 2 1 – – 5   19 
1968 4 3 1 2 3 1 – – – – 3   17 
1969 2 2 2 1 3 1 – 1 1 1 1   15 
1970 3 1 3 1 5 – 4 1 – 2 1   21 
1971 2 3 1 1 10 – 2 – 1 1 5   26 
1972 2 13 4 1 3 2 3 2 – 1 2   33 
1973 – 5 7 2 1 2 4 1 – – 1   23 
1974 3 6 1 2 4 1 1 4 – 1 3   26 
1975 – 8 7 3 9 1 5 – 1 – 6   40 

Összesen 33 66 48 19 80 8 27 16 4 8 36 345 
 

 

A KLTE-BTK-n egyetemi doktori oklevelet szerzettek száma, 
tudományterületek77 szerinti megoszlása 1976–1985 között78 

 

Év 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Összesen 
1976 1 6 1 1 11 – 4 – 1 1 3 2   31 
1977 2 12 4 3 8 – 1 2 – – 3 –   35 
1978 2 22 1 2 12 – 7 4 – 1 1 –   52 
1979 4 12 3 – 9 – 4 2 1 – 3 1   39 
1980 2 18 4 3 7 – 3 2 – 1 1 2   43 
1981 4 11 5 3 5 – 5 3 1 2 2 2   43 
1982 4 9 2 3 5 – 10 3 1 – 3 4   44 
1983 6 10 – 5 6 – 5 2 – 1 3 3   41 
1984 13 36 4 11 24 1 10 3 – – 31 18 151 
1985 1 2 1 1 1 – 1 2 – – – 1   10 

Összesen 39 138 25 32 88 1 50 23 4 6 50 33 489 
Összesen 33/39 204 73 51 168 9 77 39 8 14 86 33 834 

                                                 
77  A tudományterületek: 1./ filozófiai tudományok, 2./ pedagógia és pszichológia, 3./ irodalomtu-

dományok, 4./ nyelvtudományok, 5./ történelem, 6./ klasszika-filológia, 7./ szlavisztika, 8./ 
anglisztika, 9./ germanisztika, 10./ romanisztika, 11./ néprajz, 12./ közművelődés és művelő-
déstörténet. 

78  A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi és Bölcsészettudományi 
Karához benyújtott doktori értekezések jegyzéke. A KLTE Bibliográfiai Kiadványai. 10. (Ösz-
szeállította: Dr. Berényi Ernőné.). Debrecen, 1989. 
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Különösen az 1950-es évek második felében az egész doktorálási folyamatban 
igen jelentős volt az egyetemi oktatók, dolgozók részesedése, az 1960-as évektől 
a tudományterületek nagy részén azonban számottevően kinyílt, kiszélesedett ez 
a folyamat. Ha az összesített adatokat rangsorba állítjuk az egyetemi oktatói, 
dolgozói részvétel %-ában, az alábbi sorrendet kapjuk: 
 
 

 

A nyitás, kiszélesedés a legkevésbé a hosszú időn keresztül szünetelő nyugati 
nyelvszakokon, a legjelentősebben pedig a pedagógia-pszichológia, a néprajz és 
a közművelődés és művelődéstörténet tudományterületeken következett be.  

A doktorálási eljárások során 1985-ig az alábbi foglalkozású, munkahelyi be-
osztású személyek szereztek egyetemi doktori címet: 

– KLTE, egyetemi oktatók, dolgozók: 
Egyetemi docensek (!), adjunktusok, tanársegédek, tudományos kutatók, 
tudományos munkatársak, tudományos továbbképzési ösztöndíjasok, az 
Egyetemi Könyvtár munkatársai, egyetemi főtitkár, Rektori Hivatal cso-
portvezetője, Oktatástechnikai Központ igazgatója. 

– Más felsőoktatási intézmények munkatársai (docensek, adjunktusok, ta-
nársegédek): 

 Marxizmus–Leninizmus Tanszékcsoport oktatói (DATE, DOTE, Erdészeti 
és Faipari Egyetem (Székesfehérvár), Mezőgazdasági Főiskola (Nyíregy-
háza), Ybl Miklós Főiskola, (Debrecen), MSZMP Esti Egyetem vezetője 
(Debrecen), Agrártudományi Egyetem (Budapest), Gödöllői Egyetem. Jó-
zsef Attila Tudományegyetem (Szeged). Nehézipari Műszaki Egyetem 
(Miskolc). 

Tudományterület % 
Germanisztika 75 
Romanisztika 71 
Anglisztika 56 
Nyelvtudományok 37 
Szlavisztika 35 
Marxizmus–leninizmus 33 
Irodalomtudományok 31 
Klasszika-filológia 30 
Történelemtudomány 27 
Filozófiai tudományok 26 
Pedagógia-pszichológia 14 
Néprajz 14 
Közművelődés és művelődéstörténet   6 
Az egészet tekintve 26 
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– Tanárképző Főiskolák: Eger, Nyíregyháza, Pécs, Szeged 
– Tanítóképző Intézetek: Baja, Budapest, Debrecen, Jászberény, Kaposvár, 

Kecskemét, Nyíregyháza, Pécs, Sárospatak, Szombathely,  
– Óvónőképző Intézetek intézeti tanárai: Hajdúböszörmény, Kecskemét, 

Sopron, Szarvas. 
– Református Teológia oktatója, a Teológiai Szakkönyvtár könyvtárosa: 

Debrecen. 
– Egyetemi, főiskolai lektor, nyelvtanár: Győri Főiskola, Kilián György Fő-

iskola (Szolnok), Miskolci Egyetem, Műegyetem (Budapest.) 
– Marx Károly Közgazdasági Egyetem tudományos segédmunkatársa Buda-

pest. 
– Műszaki Egyetem Pedagógiai Intézetének munkatársa: Budapest. 
– Külkereskedelmi Főiskola tanársegéde: Budapest. 
– Közgyűjtemények munkatársai: 
 Könyvtárigazgatók, könyvtárosok: Debrecen, Miskolc, Tata. 
 Múzeumigazgatók: Balmazújváros, Cegléd, Karcag, Nagykőrös, Nyírbá-

tor, Sárospatak, Szolnok.  
 Muzeológusok, etnográfusok: Balassagyarmat, Budapest (Néprajzi Múze-

um), Debrecen, Eger, Kaposvár, Karcag, Kecskemét, Keszthely, Makó, 
Mezőkövesd, Miskolc, Mosonmagyaróvár, Nyíregyháza, Püspökladány, 
Sárospatak, Székesfehérvár, Szekszárd, Szolnok, Tiszafüred, Veszprém, 
Zalaegerszeg. 

 Művelődési Ház igazgatója, Művelődési Központ munkatársa: Debrecen, 
Dombóvár, Kaba, Sajóbábony, Szolnok, 

 Levéltárosok: Debrecen, Fővárosi Levéltár, Hajdúböszörmény, Kiskunha-
las, Pest megyei Levéltár, Salgótarján, Sátoraljaújhely,  

– Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudományos segédmunkatársa: Budapest. 
– MTA Néprajzi Kutatóintézet kutatócsoport munkatársa: Budapest. 
– Nemzeti Múzeum könyvtárosa: Budapest,  
– Népművelési Intézet előadója: Budapest.  
– Országgyűlési Könyvtár tudományos segédmunkatársa: Budapest. 
– Országos Széchényi Könyvtár munkatársa: Budapest. 
 Közoktatási intézmények dolgozói: 
– Gimnáziumok, szakközépiskolák, szakmunkásképző intézmények igazga-

tói, tanárai:  
 Aszód, Balassagyarmat, Biharkeresztes, Budapest, Cegléd, Csurgó, Deb-

recen, Demecser, Eger, Encs, Esztergom, Fehérgyarmat, Gyöngyös, Győr, 
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Gyula, Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, Karcag, Kiskunmajsa, Kisúj-
szállás, Kisvárda, Kőszeg, Marcali, Mátészalka, Mezőberény, Miskolc, 
Nagykőrös, Nagyecsed, Nagykálló, Nyírbátor, Nyíregyháza, Pécs, Pécsvá-
rad, Putnok, Sátoraljaújhely, Sopron, Szeghalom, Székesfehérvár, Szol-
nok, Törökszentmiklós, Újszász,  Zalaegerszeg. 

– Általános iskolai igazgatók, tanárok: 
Ajka, Baja, Debrecen, Eger, Kaposvár, Lónya, Nyírmada, Szentlőrinc, 
Szombathely, Tiszacsermely. 

– Diákotthoni nevelőtanár: Debrecen, Dunaújváros. 
– Kereskedelmi intézeti tanár: Budapest. 
– Kollégiumi igazgató, igazgatóhelyettes: Debrecen, Kisújszállás, Nagyatád. 
– Postai technikumi tanár: Budapest. 
– Megyei intézmények vezetői, tisztségviselői: 
 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanács Oktatási Csoport: Miskolc. 
 Csongrád Megyei Tanács Pénzügyi Osztály: Szeged. 
 Hajdú-Bihar Megyei Tanács, Megyei Népi Ellenőrzési Bizottság munka-

társa: Debrecen. 
 Hajdú-Bihar Megyei Pályaválasztási és Tanácsadó Intézet munkatársa. 
 Hajdú-Bihar Megyei Polgári Védelmi Parancsnokság munkatársa: Debrecen. 
 Hajdú-Bihar Megyei Tanács, Tervosztályi főelőadó. Debrecen.  
 Nagyközségi tanács elnöke: Püspökladány 
 Pályaválasztási Intézet igazgatóhelyettese, munkatársa: Eger, Miskolc, 

Székesfehérvár. Szolnok. 
 Városi Tanács Művelődési Osztály vezetője: Hajdúböszörmény. 
– Politikai intézmények alkalmazottjai: 
 Hazafias Népfront munkatársa: Nyíregyháza 
  KISZ Megyei Bizottságának munkatársa: Debrecen. 
 MSZMP Megyei Bizottságának osztályvezetője: Debrecen. 
 MSZMP Csongrád Megyei Bizottságának gazdasági vezetője: Szeged. 
 Párttörténeti Intézet tudományos munkatársa: Budapest. 
– Tudományos intézmények munkatársai: 
 MTA Dél-Dunántúli Tudományos Intézetének munkatársa: Pécs. 
 MTA Pedagógiai Csoportjának munkatársa: Budapest. 
 MTA Történettudományi Intézet tudományos munkatársa, Budapest.. 
 SOTE Orvostörténeti Múzeumának osztályvezetője: Budapest. 
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– Egyebek: 
 Akadémiai Kiadó munkatársa: Budapest. 
 BM dolgozó: Szolnok. 
 Fővárosi Filmforgalmazási és Moziüzemi Vállalat közművelődési vezető-

je: Budapest. 
 Ganz-Mávag Reklám és Propaganda Osztályának munkatársa. Budapest. 
 Művelődési Minisztérium főosztályvezetője, Egyetemi és Főiskolai Főosz-

tály főelőadója (Budapest).  
 Dohányfermentáló ellenőr: Nyíregyháza. 
 Hajdú-Bihar megyei Tanács Rendelőintézete: Debrecen. 
 Ifjúsági Lapkiadó munkatársa: Budapest. 
 Mérnök: Budapest. 
 MOKÉP közművelődési munkatársa: Debrecen. 
 Országos Pedagógiai Intézet munkatársa: Budapest. 
 Református lelkész: Kenderes. 
 Szakszervezetek Fővárosi Művelődési Házának osztályvezetője: Budapest. 
 Társadalmi és Családi Rendezvényeket Szervező Iroda vezetője: Debrecen. 
 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat munkatársa: Debrecen. 
 Újságírók: Debrecen. 
 Vállalati raktárkezelő: Zsámbék, 
 Városi ügyész: Kecskemét. 

 
Az egyetemi doktori cím megszerzésének újabb szabályozására a 20/1983. 
(XI.3.) MM sz. rendelet alapján került sor. Eszerint az egyetemi doktorátus meg-
szerzésének feltételei voltak: egyetemi végzettség, doktori szigorlat sikeres leté-
tele, legalább egy nyelv középfokú ismerete, a tudományos munka módszereinek 
alkalmazásával készített, önálló kutatáson alapuló értekezés benyújtása, illetve 
annak bizottság előtti megvédése. 1984. szeptember 1-től vezettek be új dokto-
ráltatási rendszert az egyetemen, amely révén a doktori cím megszerzésének fo-
lyamata kikerült a kar szervezése, irányítása alól, annak irányítása az Egyetemi 
Doktori Tanács hatáskörébe került. 
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Az egyetemi doktori címet szerzettek tudományágak szerinti megoszlása  
az alábbi volt a karon az 1986 és 1995 között:79 

 

Tudományág 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Összesen 

Alkalmazott nyel-
vészet – – –   1 – –   1 – – –     2 

Amerikanisztika – – – – – – –   1 –   4     5 
Anglisztika –   3   1   3 – – –   1   1   6   15 
Ausztralisztika – – – – – – – – –   1     1 
Esztétika – – – – – – – –   1 –     1 
Filozófia –   1    1 – –   1 – – –     3 
Germanisztika – – –   1 –   1   1 – –   2     5 
Klasszika- 
filológia  – – – – – – – –   1 –     1 

Közművelődés –   1 – – –   1 – – –   3     5 
Magyar  
irodalom 2   1   4 – –   1   4   2   3   1   18 

Magyar és finn-
ugor nyelvészet 1 – –   2   1   2   2   2   1   1   12 

Művészettörténet – – –   1 – – – –   1 –     2 
Néprajz –   2   3   3   4   1   2   4   3   2   24 
Neveléstudomány 2 –   1 –   2   1   1   3   1   2   13 
Politológia – – – – – – – –   1 –     1 
Pszichológia 1   1 3   4 –   2   1   2   2 15   31 
Romanisztika 1   1 –   2 – – –   3 –   1     8 
Szlavisztika 1   3   1 –   2   2 –   1 –   1   11 
Szociológia –   2 – – –    1   2 –   1   1     7 
Történelem 1   4   1   2   4   2   1   2   3   6   26 
Tudományos szo-
cializmus –   1 – – – – – – – –     1 

Összesen: 9 20 14 20 13 14 16 21 19 46 192 
 
A doktori eljárás főbb vonalaiban megegyezett a korábbi évek gyakorlatával. A 
doktori szigorlatot követte nyilvános vita keretében az értekezés megvédése. A 
doktori szigorlat főtárgya mellett két melléktárgy is szerepelt, amelyek közül az 
egyik az 1990-es évek elejéig változatlanul ideológiai témájú volt,80 s amelyek 
csak 1991 után voltak igazán választhatóak. A szigorlat teljesítése alól felmentést 
                                                 
79  Doktori jegyzőkönyvek, 1986–1995. KLTE Rektori Hivatal. 
80  Néhány ezek közül: a magyar munkásmozgalom története, marxista etika, dialektikus és törté-

nelmi materializmus, marxista valláselmélet, politikai gazdaságtan, tudományos szocializmus, 
stb. A vizsgáztatók a Marxista Tanszék oktatói voltak. 
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kaphattak a kandidátusi címet megszerzettek, vagy azok, akik már teljesítették a 
kandidátusi, vagy az aspiráns vizsga követelményeit. A melléktárgyak közül né-
hányan kaptak mentességet a zömmel marxista melléktárgy követelményeinek 
teljesítése alól, közülük volt olyan is, aki a Marxista Leninista Esti Egyetemi 
végzettsége alapján. 

Ezekben az években a doktori értekezések több mint fele témavezető közre-
működése nélkül készült, a doktori jegyzőkönyvek tanúsága szerint. A kar okta-
tói közül a legtöbb értekezés elkészülését Bagdy Emőke, Korponay Béla, Tamás 
Attila, Hunyady György és Havas László irányította. 

Az értekezések védése során az elnöki feladatok ellátása révén lehetett egy-
fajta képet rajzolni arról, hogy kik voltak azok az oktatók, akik a legjelentősebb 
szerepet játszották a doktori eljárások lebonyolításában, s ezen keresztül a kar 
tudományos életében is. Ebből a szempontból kiemelkedőnek tekinthetjük Mé-
száros István tevékenységét, aki 18 alkalommal látta el doktori védéseken az el-
nök szerepét, jelentős volt Sebestyén Árpád (9), Ujváry Zoltán (8), Tamás Attila 
(7) szerepe is. Öt alkalommal töltötte be az elnöki tisztséget: Gunda Béla, Gunst 
Péter, Jakab László és Rácz István, négyszer pedig Balogh László, Gorilovics 
Tivadar, Görömbei András, Hunyadi László, Nagy Miklós, Pálffy István, Sza-
badfalvi József és Szabó László. Három alkalommal elnökölt Abádi Nagy Zol-
tán, Bajkó Mátyás, Béres Csaba, Dankó Imre, Havas László, Keresztes László, 
Kovács Zoltán és Sz. Szabó László. 

 

 
Bölcsészek doktoravatása 1980-ban. 
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A kari oktatók aránya ekkor már nem éri el a 20%-ot a doktori címet szerzet-
tek közül, akiknek a száma 1957 és 1995 között összesen 1026 fő volt a böl-
csészkaron! 

A tudományágak szerinti megoszlást tekintve komoly átrendeződés zajlott le 
az általunk vizsgált időszakban. Új tudományágak jelentek meg (amerikaniszti-
ka, ausztralisztika, filozófia, szociológia), mások eltűntek (a marxista–leninista 
tárgyak), különvált a pedagógia és a pszichológia, az előbbi egyébként is veszí-
tett súlyából, az utóbbi pedig jelentősen előretört. Nem tekinthető ugyanakkor 
elhanyagolhatónak a közművelődés és a szlavisztika arányának csökkenése. 
 
 
A doktorálás új rendje az 1990-es években81 

 
A felsőoktatásról szóló 1990. évi LXXX. számú törvény több olyan elemet tar-
talmaz, amelyek az egyetemeken folyó doktorálási rendszert lényegesen átalakí-
tották. A 3.§ az egyetemek létesítésének, illetve működésének feltételeként írja 
elő – egyebek között – a tudományos kutatásra, doktori képzésre és doktori 
(PhD) fokozat odaítélésére való alkalmasságot. A korábbi időszakhoz képest a 
doktori képzés lényegesen szervezettebb lett az ekkor létrehozott doktori iskolák 
révén, illetve a tudományterületenként akkreditált doktori programok keretében.  

Az egyetemi doktori képzést 1993-ban és 1994-ben szabályozta az egyetem. 
Ekkor megfogalmazták, hogy a KLTE az Országos Akkreditációs Bizottság által 
jóváhagyott területeken szervezett doktori képzést folytat, s ennek eredménye-
ként vagy egyéni felkészülés alapján legmagasabb egyetemi végzettségként dok-
tori (PhD) fokozatot ítél oda. A szervezett doktori képzés oktatási és kutatási ke-
retei az akkreditált doktori programok, amelyek alprogramokból épülhetnek fel. 
A doktori programokban a szakmai tevékenységet a programvezető és 3–7 tagú 
programtanács irányítja. A programokban az akkreditáció során vagy később a 
programtanács által jóváhagyott oktatási foglalkozások (előadások, szemináriu-
mok) és kutatási témák hirdethetők meg. Előadók és témavezetők – a programta-
nács jóváhagyása alapján – tudományos fokozattal bíró egyetemi tanárok és do-
censek, tudományos főmunkatársak, valamint külső szakemberek lehettek. A té-
mavezető a doktorjelölt kutatómunkáját szakmai felelősséggel irányítja. A kari 
doktori tanácsokat és azok elnökeit a kari tanácsok választják meg, s azokban 
minden akkreditált doktori program képviseletét biztosítani kellett. Emellett a ta-
nácsba legalább három külső képviselőt is meg kellett hívni. 

A tudományágak szerinti doktori programok az alábbiak voltak a bölcsészka-
ron az 1993/94. tanév első félévében. 

                                                 
81  A PhD képzéssel kapcsolatos adatok forrásai: a KLTE Hírek különböző számai! 
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Irodalom: Magyar írók, művek, irodalmi irányzatok a reneszánsz korától nap-
jainkig. (Programvezető: Bitskey István, egyetemi tanár.) 
Alprogramok: 
Régi magyar irodalom: kutatások a reneszánsz, barokk és a felvilágosodás 

köréből. 
XIX. századi magyar irodalom: kutatások a romantika és a századvég 

irányzatainak körében. 
Modern magyar irodalom I: A Nyugat-korszak irodalmi kérdései. 
Modern magyar irodalom II: A határon túli és a legújabb magyar irodalom 

értékei. 
Modern filológia. (Programvezető: Abádi Nagy Zoltán egyetemi tanár). 

Alprogramok: 
Amerikanisztika: az amerikai társadalmi tudat, kultúra és irodalom a II. vi-

lágháborútól napjainkig. 
A modern német irodalom története a felvilágosodástól napjainkig. 

Szinkron és diakrón nyelvészet. (Programvezető: Korponay Béla egyetemi ta-
nár.) 
Angol nyelvészet: A program magába foglalta az angol nyelvleírást, a 

kognitív szemantikát, az esetgrammatikát valamint az areális nyelvé-
szetet. Foglalkozott ezen kívül angol lexikológiával, szemantikával, va-
lamint az angol és a magyar nyelvi egybeesésekkel, azok összehasonlí-
tásával. 

Német nyelvészet: grammatika és pragmatika viszonya a mai német 
nyelvben, alapkutatás-jellegű szakmai- és empirikus nyelvészeti mód-
szerek elsajátítása. 

Történelem. (Programvezető: L. Nagy Zsuzsa egyetemi tanár.) 
Alprogramok: 
Régiótörténet: Észak–kelet Magyarország, Erdély, Kárpátalja történeti 

kérdései időhatár nélkül. 
Egyetemes és magyar gazdaságtörténet: A XIX–XX. század gazdasági fejlő-

désének tendenciái, a magyar fejlődés helye az európai folyamatokban. 
Társadalom és eszmetörténet: struktúra és ideológia Magyarországon a 

XIX–XX. században és helye Európában. 
Néprajz – folklór. (Programvezető: Ujváry Zoltán egyetemi tanár.) 

Alprogramok: 
Népek és kultúrák: Kelet–közép európai és rokon népek interetnikus kap-

csolatai az anyagi és a szellemi kultúra különböző ágaiban. 
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Kulturális ökológia: Kárpát-medencei régiók kulturális ökológiai kereszt-
metszete. 

Pszichológia. (Programvezető: Mészáros István egyetemi tanár.) 
Alprogramok (1993-ban): 
Pszichofiziológia: pszichofiziológiai problémák multidiszciplináris vizsgá-

lata. 
Alkalmazott pszichológia: pszichológiai kérdések tanulmányozása. 
Doktori képzés, 1994: Személyközi kapcsolatok elemzése pszichofizioló-

giai és a pszichológiai jelenségszinteken.(Programvezető: Mészáros 
István egyetemi tanár). 

Alprogramok: 
Pszichofiziológia: A pszichoterápiás kapcsolat pszichofiziológiai kísérője-

lenségeinek a vizsgálata. 
Alkalmazott pszichológia: Interperszonális jelenségek vizsgálata formális 

és informális viszonyrendszerekben. 
 Embernevelés, pedagógiai eszmék, problémák és az iskolakultúra fej-

lődése az új- és legújabb korban. (Programvezető: Vaskó László egye-
temi docens.) 

Kultúrtörténet, fejezetek az intézményes nevelés polgári rendszerének tör-
ténetéből. A hazai pedagógusképzés történetének áttekintése. A re-
formpedagógia korszakai és alternatív iskolái. Kutatásmódszertan. 

Modern filozófia. (Programvezető: Vajda Mihály egyetemi tanár.) 
Alprogramok: 
A múlt századi német idealizmus: Kant kritikai filozófiája, német idealiz-

mus, a hegeli filozófia felbomlása, a német életfilozófia. 
A XX. századi német filozófia: Husserl és Scheler fenomenológiája, Hei-

degger, Jaspers, Gadamer filozófiája, a frankfurti iskola. 
A XX. század francia filozófiája: Strukturalizmus és neo-strukturalizmus. 

(Derrida, Foucault, Lyotard, Lacon, stb.) 
XX. századi logika és tudományfilozófia: az angolszász filozófiai gondol-

kodás XX. századi tendenciái. 
Korunk esztétikai gondolkodása: annak a filozófiai fordulatnak a vizsgála-

ta, amely az esztétikai tudat mai destrukciójához vezetett. 
 
A felsorolt doktori programokhoz a következő évben csatlakozott a magyar 
nyelvészeti, a bővülő német irodalmi és nyelvészeti, 1996-ban a klasszika-filo-
lógiai doktori iskola, 1997-ben a francia, és az orosz nyelvészet, 1998-ban az 
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orosz irodalom is. Időközben az egyes programok neve változott, a felvételt 
nyert hallgatók adatainak alábbi közlése során megtalálhatók azok az évek, ame-
lyekben az adott programra vettek fel hallgatókat. 

A doktori képzésbe a legalább háromtagú bizottság előtt lefolytatott beszélge-
tést követően lehetett bekerülni, amely során meg lehetett győződni a jelölt 
szakmai intelligenciájáról, doktori munkájával kapcsolatos elképzeléseiről, eddi-
gi tudományos jellegű tevékenységéről, nyelvismeretéről. A bizottság értékelte a 
jelöltek teljesítményét, s az említett szempontok alapján rangsorolta a felvételi-
zőket, és javasolta, feltételesen javasolta vagy nem javasolta felvételüket. A fel-
vételre javasoltak közül az egyetemi doktori tanács döntött a felvettek személyé-
ről. A szervezett képzés időtartama hat félév volt nappali, illetve levelezős kép-
zési formában, amelyek lezárását követően a jelölt abszolutóriumot szerzett, 
amely igazolta, hogy a jelölt a doktori képzés tanulmányi kötelezettségeinek ele-
get tett. A szervezett képzés mellett lehetőség volt legalább egy éves időtartamú 
egyéni felkészülés során is megszerezni a PhD fokozatot, témavezető irányítása 
mellett. 

Az 1993/94. tanévtől 1999-ig az alábbi létszámú felvételt nyert hallgatója volt 
a kari doktori képzésnek évek, doktori programok és képzési formák szerinti 
megoszlásban. 

 
Doktori  
program Ösztöndíjas Levelezős Egyéni TMB-ről 

átvett Összesen 

Amerikanisztika 10 11 5 – 26 
     1995/1996 3 2 1 – 6 
     1996/1997 3 – 2 – 5 
     1997/1998 1 1 – – 2 
     1998/1999 2 4 – – 6 
     1999/2000 1 4 2 – 7 
Angol irodalom 2 – – – 2 
     1998/1999 1 – – – 1 
     1999/2000 1 – – – 1 
Angol nyelvészet 8 18 8 – 34 
     1994/1995 2 5 – – 7 
     1995/1996 – 1 5 – 6 
     1996/1997 1 – 2 – 3 
     1997/1998 3 5 – – 8 
     1998/1999 1 3 – – 4 
     1999/2000 1 4 1 – 6 
Brit irodalom – 6 – – 6 
     1998/1999 – 5 – – 5 
     1999/2000 – 1 – – 1 
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Doktori  
program Ösztöndíjas Levelezős Egyéni TMB-ről 

átvett Összesen 

Filozófia  15 50 10 1 76 
     1993/1994 – – – 1 1 
     1994/1995 2 7 – – 9 
     1995/1996 5 14 1 – 20 
     1996/1997 3 11 3 – 17 
     1997/1998 1 4 3 – 8 
     1998/1999 1 7 2 – 10 
     1999/2000 3 7 1 – 11 
Francia 4 6 – – 10 
     1997/1998 2 4 – – 6 
     1998/1999 1 1 – – 2 
     1999/2000 1 1 – – 2 
Klasszika-filológia (latin) 3 6 3 – 12 
     1996/1997 1 1 – – 2 
     1997/1998 – 2 1 – 3 
     1998/1999 1 1 1 – 3 
     1999/2000 1 2 1 – 4 
Magyar irodalom 34 17 5 – 56 
     1993/1994 5 1 1 – 7 
     1994/1995 5 1 – – 6 
     1995/1996 2 – – – 2 
     1996/1997 5 5 – – 10 
     1997/1998 7 2 2 – 11 
     1998/1999 5 5 1 – 11 
     1999/2000 5 3 1 – 9 
Magyar nyelvészet 10 11 – – 21 
     1994/1995 – 2 – – 2 
     1995/1996 2 1 – – 3 
     1996/1997 2 4 – – 6 
     1997/1998 2 – – – 2 
     1998/1999 2 1 – – 3 
     1999/2000 2 3 – – 5 
Modern filológia 8 2 – – 10 
     1993/1994 5 1 – – 6 
     1994/1995 3 1 – – 4 
Német irodalom 12 15 – – 27 
     1994/1995 2 1 – – 3 
     1995/1996 2 4 – – 6 
     1996/1997 2 1 – – 3 
     1997/1998 1 2 – – 3 
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Doktori  
program Ösztöndíjas Levelezős Egyéni TMB-ről 

átvett Összesen 

     1998/1999 4 4 – – 8 
     1999/2000 1 3 – – 4 
Német nyelvészet 6 5 – – 11 
     1994/1995 1 2 – – 3 
     1995/1996 1 2 – – 3 
     1996/1997 1 – – – 1 
     1997/1998 1 – – – 1 
     1998/1999 1 1 – – 2 
     1999/2000 1 – – – 1 
Néprajz 14 27 5 1 47 
     1993/1994 1 – – 1 2 
     1994/1995 3 2 – – 5 
     1995/1996 2 2 – – 4 
     1996/1997 2 4 1 – 7 
     1997/1998 1 2 – – 3 
     1998/1999 3 4 2 – 9 
     1999/2000 2 13 2 – 17 
Neveléstudomány 22 31 26 – 79 
     1993/1994 2 – – – 2 
     1994/1995 1 1 – – 2 
     1995/1996 4 3 6 – 13 
     1996/1997 4 2 6 – 12 
     1997/1998 4 5 7 – 16 
     1998/1999 3 14 5 – 22 
     1999/2000 4 6 2 – 12 
Orosz irodalom – – 1 – 1 
     1998/1999 – – 1 – 1 
Orosz nyelvészet 2 4 3 – 9 
     1997/1998 1 1 – – 2 
     1998/1999 – 2 2 – 4 
     1999/2000 1 1 1 – 3 
Pszichológia 26 22 20 – 68 
     1993/1994 7 1 – – 8 
     1994/1995 6 – 1 – 7 
     1995/1996 3 3 1 – 7 
     1996/1997 2 1 7 – 10 
     1997/1998 4 5 4 – 13 
     1998/1999 3 11 6 – 20 
     1999/2000 1 1 1 – 3 



BÁRSONY ISTVÁN: A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR  TÖRTÉNETE  1949–1999 KÖZÖTT  

 

294

Doktori  
program Ösztöndíjas Levelezős Egyéni TMB-ről 

átvett Összesen 

Történelem 24 35 43 6 108 
     1993/1994 2 3 – 6 11 
     1994/1995 4 6 1 – 11 
     1995/1996 3 5 13 – 21 
     1996/1997 5 5 10 – 20 
     1997/1998 2 8 9 – 19 
     1998/1999 3 2 9 – 14 
     1999/2000 5 6 1 – 12 

  

A doktori képzés megindításával megszűnt a korábbi TMB ösztöndíjas rendszer, 
az akkori nyolc ösztöndíjas átvételt nyert a doktori képzésbe.  

A képzés során egyre növekvő létszámban kaptak lehetőséget a PhD fokozat 
elnyerésére külföldi, elsősorban határon túli magyar hallgatók is, összesen negy-
venegyen. Közülük Romániából, zömmel Erdélyből érkezett 25, Ukrajnából 
(Kárpátaljáról) 11, Szlovákiából (Felvidékről) 4 és Szerbiából (Vajdaságból) 1 
fő. Rajtuk kívül egy-egy hallgató jött Bulgáriából és Jemenből. 

A doktori képzésre felvettek doktori programok és képzési formák szerinti 
összesített adatai egyrészt a doktori képzés sokszínűségéről, széles skálájáról ta-
núskodnak, másrészt pedig azokról az arányokról, amelyeket az egyes tudo-
mányágak elfoglaltak, betöltöttek abban. 
 

Doktori  
program Ösztöndíjas Levelezős Egyéni TMB-ről 

átvett Összesen 

Történelem 24 35 43 6 108 
Neveléstudomány 22 31 26 – 79 
Filozófia  15 50 10 1 76 
Pszichológia 26 22 20 – 68 
Magyar irodalom 34 17 5 – 56 
Néprajz 14 27 5 1 47 
Angol nyelvészet 8 18 8 – 34 
Német irodalom 12 15 – – 27 
Amerikanisztika 10 11 5 – 26 
Magyar nyelvészet 10 11 – – 21 
Klasszika-filológia (latin) 3 6 3 – 12 
Német nyelvészet 6 5 – – 11 
Francia 4 6 – – 10 
Modern filológia 8 2 – – 10 
Orosz nyelvészet 2 4 3 – 9 
Brit irodalom – 6 – – 6 
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Doktori  
program Ösztöndíjas Levelezős Egyéni TMB-ről 

átvett Összesen 

Angol irodalom 2 – – – 2 
Orosz irodalom – – 1 – 1 
Összesen: 200 266 129 8 603 

%-ban 33,2%  44% 21,6% 1,2%  100 
 
A szervezett képzésben való részvételt követően kerülhetett sor a doktori szigor-
lat letételére, önálló tudományos munkásság dokumentálására megjelent közle-
ményekkel, két idegen nyelvnek a tudományterület műveléséhez szükséges isme-
retével, tudományos feladat önálló megoldásával, értekezés, alkotás bemutatásá-
val és az eredmények megvédésével nyilvános vitában. A doktori fokozat minő-
sítését ekkor a szigorlati és védési pontátlagok egyszerű számtani átlagából álla-
pították meg. A fokozat minősítése 3,0–3,6 között „rite”, 3,61–4,30 között „cum 
laude”, 4,31 fölött pedig „summa cum laude”. A doktori fokozatot szerzettek ne-
vük mellett, címként a „doktor (PhD), vagy a „Dr.” rövidítést használhatják. 

A fokozatszerzés a bölcsészkaron 1995 és 1999 között 54 doktorandusznak 
sikerült, számuk 1995-ben még csak kettő, 1999-ben pedig már 22 volt. A tudo-
mányágak szerinti megoszlás az alábbi volt: történelem: 19, irodalomtudomány: 
8, filozófia, nevelés- és nyelvtudomány, pszichológia: 6–6, néprajz: 3. 

Az egyetemi doktori cím és a doktori fokozat (dr. univ.) doktori (PhD) foko-
zatként történő elismerését a kari doktori bizottság a korábban megvédett érteke-
zés és a summa cum laude minősítéssel letett doktori szigorlatot alapján elfogad-
hatta, s azt kérelmezni lehetett. A kérelemhez csatolni kellett a doktori oklevelet, 
az értekezés egy példányát, a cím megszerzése után végzett tudományos mun-
kásság dokumentumait valamint az idegen nyelvismeretről szóló bizonyítványo-
kat. Az átminősítésről, a PhD fokozat odaítéléséről vagy annak elutasításáról két 
felkért szakember írásos előterjesztése és a kari doktori tanács állásfoglalása 
alapján az egyetemi doktori tanács döntött. A kérelem elfogadását követően az 
egyetem minősítés nélküli oklevelet bocsátott ki. 

Az átminősítések eredményeként 1995 és 1997 között 28-an kaptak korábbi 
egyetemi doktori címük alapján PhD fokozatot. 

A tudományok kandidátusa részére írásbeli kérésre, külön vizsgálati eljárás 
nélkül az egyetem szintén minősítés nélküli doktori (PhD) oklevelet állíthatott ki. 
Mód volt a külföldön szerzett tudományos fokozat honosítására, ha a tudományos 
fokozat előírásainak megfeleltek, illetve kiegészítő feltételek előírásával és azok tel-
jesítésével megfeleltethetőek voltak a PhD fokozat megszerzéséhez előírt követel-
ményeknek. A honosítás útján szerzett fokozat szintén minősítés nélküli volt. 

Az utóbbi két lehetőséggel csak kevesen éltek a karon, így a PhD címet vise-
lők számát érdemben alig gyarapították. 
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A BTK Doktori Tanácsa az alábbi összetételben tevékenykedett az 1995-ben 
és 1998-ban: 

 

1995 1998 
Mészáros István professzor, elnök  Bitskey István, professzor, elnök 
Virágos Zsolt dékánhelyettes  Görömbei András, professzor, társelnök 
Korponay Béla professzor  Bartha Elek, egyetemi docens 
Tamás Attila professzor  Gorilovics Tivadar, professzor 
Tímár Lajos docens  Havas László, professzor 
Ujváry Zoltán professzor  Kozma Tamás, professzor 
Vaskó László docens  Lichtmann Tamás, egyetemi docens 
Dávidházy Péter, külső tag  Nagy Zoltán, professzor 
Kósa László, külső tag  Novákné Rózsa Erzsébet, hab. egyetemi 

docens 
Péter Katalin, külső tag.82  Nyirkos István, professzor 
  Solymosi László, professzor 
  Hajnády Zoltán,83 egyetemi docens 
  T. Molnár István, egyetemi docens 
  Pelyvás Péter, egyetemi docens 
 
 
A karon folyó tudományos kutatások  
 

Utaltunk már arra, hogy a kar szerkezetében, irányítási rendszerében és még sok 
más vonatkozásban milyen változások következtek be az 1940/50-es évek fordu-
lóján. A változások természetesen nem hagyták érintetlenül a kutatások folytatá-
sával kapcsolatos területeket sem.  

A Kari Tanács ülésein rendszeresen visszatérő téma volt a tudományos kuta-
tások helyzetének megvitatása. 1957. április 24-én a Bán Imre által előterjesztett 
anyagot tárgyalta a Kari Tanács,84 amelynek a bevezetője szerint „az elmúlt év 
utolsó hónapjai a politikai életben beállott zavargások miatt nem voltak igazán 
alkalmasak az elmélyülő tudományos munkálkodásra”. Nem jelentek meg a fo-
                                                 
82  Péter Katalin helyett 1996 tavaszán Mező András lett a Bizottság egyik külső tagja! 
83  Hajnády Zoltán, T. Molnár István és Pelyvás Péter tanácskozási joggal rendelkező tagja volt a 

Doktori Tanácsnak. 
84  BTK Jkv. 1957. április 24. 
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lyóiratok, tovább növekedtek a nyomdai kiadásokkal kapcsolatos gondok, fe-
szültségek. Ezzel együtt is 1955-höz képest a megjelent kötetek, az egyéni vagy 
kollektív szintézisek száma örvendetesen gyarapodott. Külön kiemelte Bán Imre 
A debreceni munkásmozgalom történetét (szerkesztő: Varga Zoltán), Papp István 
Finn nyelvtanát, Gunda Béla Néprajzi gyűjtőúton c. kötetét. Megjelent Kardos 
Pál Nagy Lajos monográfiája, s a Művelt Nép Kiadó számára készített három kö-
tetes népszerűsítő irodalomtörténet is. (A kötet szerzői Bán Imre, Juhász Géza, 
Barta János és Kardos Pál voltak.) 

A jelentés szerint ekkor a főbb kutatási témák az alábbiak voltak a karon: 
Magyar Irodalomtörténeti Intézet: 
–  Csokonai kritikai kiadás (Juhász Géza), 
–  Apáczai Csere János monográfia, adalékok Földi János életrajzához (Bán 

Imre). 
–  Orczy Lőrinc kismonográfia (Julow Viktor), 
–  Gyulai Pál esztétikája (Kovács Kálmán), 
–  Kosztolányi Dezső lírája (Kiss Ferenc),  
–  Kisebb hallgatói csoport bevonásával antológia készült a XVIII–XIX. szá-

zadi debreceni diákköltészetről. 
Magyar Nyelvtudományi Intézet: 

–  Új Magyar Tájszótár adatgyűjtő munkálatai,  
–  folytatta vogul kutatásait Kálmán Béla,  
–  finn olvasókönyvet készített, folytatta a finn szótár adatgyűjtő munkálatait 

Papp István, 
–  finnugor elemek a komi szóképzésben c. kandidátusi értekezésén dolgo-

zott A. Kövesi Magda.  
Történelmi Intézet: 

–  a magyarországi úrbérrendezés Mária Terézia korában (Szabó Dezső), 
–  középkori parasztságtörténeti kutatások (Szabó István), 
–  Széchenyi István alakja a magyar történetírásban 1914-ig (Varga Zoltán), 
–  a derecskei uradalom története (Szendrey István), 
–  a hajdúság története (Rácz István), 
–  a majorsági zsellérkérdés a XIX. században (Für Lajos), 
–  Friedrich Naumann „Középeurópa” tervezetének magyarországi vissz-

hangja (Irinyi Károly),  
–  a savariai szobrászat emlékei, a római rabszolgatartás Daciában (Kádár 

Zoltán). 
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Neveléstudományi Intézet: 
–  Debrecen nevelésügye a XVIII. században. A serdülőkor. A népművelés 

előadói módszerei. Címszavak a készülő Kislexikon számára (Jausz Béla). 
–  a családi nevelés kérdései. A büntetés-jutalmazás a szocialista fegyelemre 

nevelésben (Borbély András). 
–  fejlődés-lélektani tanulságok alkalmazása az ifjúsági mozgalomban. A 

népművelés, mint nevelési probléma (Durkó Mátyás). 
 

1957-ben visszatérhetett a karra Országh László, s ebben az évben nevezték 
ki Herman Józsefet a Román Nyelvek és Irodalmak élére tanszékvezetőnek. 

Az 1957-ben újra megindult nyugati nyelvi képzések révén az említett kutatá-
si témákhoz csatlakozott – többek között – Országh László az egyetemtől rész-
ben független angol szótárírói tevékenysége, a Magyar Nyelv Értelmező Szótára 
szerkesztése mellett a Magyarországon meghatározónak és iskolateremtőnek 
számító amerikai irodalomtörténeti és az angol reneszánsz kutatásai révén. Kiter-
jedtek vizsgálódásai az angol széppróza történetére, a Shakespeare-filológiára és 
az angol–magyar szellemi érintkezésekre is!85 Némedi Lajos egri főiskolai tevé-
kenységét követően ezekben az években tudott visszatérni a magyar–német iro-
dalmi, kulturális kapcsolatok vizsgálatához. Gárdonyi Sándor az észak-magyar-
országi városok nyelvének bányászati terminológiáját kutatta, Katona Anna pe-
dig a XX. század angol irodalmával foglalkozott.86 Herman József kutatásainak a 
fő területe a késői és a vulgáris latin, a latin-újlatin átmenet kérdései, s ezzel kap-
csolatban a nyelvi változás mechanizmusa és elmélete volt ezekben az években. 
Foglalkozott a latin változatainak kérdésével, az újlatin nyelvek kialakulásának 
kronológiájával, a francia és a provanszál elkülönülésének kezdeteivel, a nyelvi 
változás kérdéseivel. Korán felismerte, hogy a nyelvi változások tanulmányozá-
sában nélkülözhetetlenek a szociolingvisztikai szempontok. Az 1960-as években 
megfogalmazott tudománypolitikai elképzelései komoly hatást gyakoroltak a 
magyar nyelvtudomány fejlődésére. Az elméleti és az alkalmazott strukturalista 
irányzatok magyarországi térnyerésében a nyelvszociológiai vizsgálatok funkció-
inak elfogadtatásában is komoly szerepe volt.87  

A következő néhány évben alakult ki a kutatások besorolási rendszere, ame-
lyek a támogatási szempontokat tekintve is fontosak voltak a kari kutatás számá-
ra. Ekkor három nagy területet különítettek el a kutatásokat tekintve. Az első 
körbe az országos távlati tervbe beiktatott feladatok, a másodikba az egyetemes, 
                                                 
85  Vadon Lehel: Országh László, a magyarországi amerikanisztika atyja. In memoriam Országh 

László születésének 100. évfordulójára. Eger, 2007. 69–88., Nagy Zoltán: Száz éve született 
Országh László. = Debreceni Szemle, 2008/3. 420–423. 

86  BTK Jkv. 1960. május 13. 
87  Kiefer Ferenc: Herman József. = Magyar Tudomány, 2006/2. 239/241. 
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illetve országos jelentőségű kutatások, míg a harmadikba a helyi vagy táji jellegű 
témák tartoztak. Az első típusba tartozott az új témák közül például Vajda János 
össze műveinek kritikai kiadása, vagy a kibernetikai módszerek kutatása az 
Orosz Filológiai Intézetben, a másodikba Munkácsi Bernát vogul–magyar szótá-
rának sajtó alá rendezése, a harmadikba pedig a zömmel már említett nyelvésze-
ti, történelmi, néprajzi, neveléstudományi, stb. kutatások.88  

Az 1960-as évek közepére számos új téma is megjelent a kutatások területén. 
Az I. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék az ELTE és a JATE tanszékeivel 
együttműködve a régi magyar prózai emlékek kiadásán dolgozott. A III. sz. Ma-
gyar Irodalmi Tanszék megindítani tervezte Kemény Zsigmond szépírói és pub-
licisztikai pályája, valamint a magyar–francia szellemi kapcsolatok a XIX. szá-
zad végén c. témák kutatását. A Fonetikai Laboratórium által végzett vizsgálatok 
témái: nyelvjárási, fonetikai, illetve köznyelvi és nyelvközi kapcsolatok. Ugyan-
ezekben az években azonban a megfelelő pénzügyi támogatás hiányában szüne-
telt a Magyar Nyelvtudományi Tanszéken a Magyar történeti mondattan és a Ti-
szántúl földrajzi nevei c. témák kutatása. Az Egyetemes Történeti Tanszék új 
témája: német és osztrák nagyhatalmi törekvések és ideológiai indoklásuk a 
XIX–XX. században. A kijevi Sevcsenko-egyetemmel együttműködve „Tanul-
mányok Magyarország felszabadulásának 25. évfordulója alkalmából” kötet ki-
adását tervezte a Tanszék. Szélesedett az Angol Tanszék kutatási tematikája is, 
új témák megjelenésével: dekadencia és modernség az elmúlt száz év irodalmá-
ban, műfajtörténeti és műfajelméleti tanulmányok a modern angol és amerikai 
irodalomban, illetve az irodalmi tudatosság Amerikában. A megkezdett kutatá-
sokat folytatta a Román Nyelvek és Irodalmak Tanszéke az újlatin nyelvek elő-
történetének, a francia leíró nyelvtani kutatások folytatásával, új téma volt a 
francia irodalmi áramlatok vizsgálata 1870–1914 között. A Néprajzi Tanszék be-
kapcsolódott a néprajzi lexikon és a néprajzi atlasz előkészületi munkálataiba, s 
továbbfolytatták az egyetemes összehasonlító néprajzi kutatásokat, s ennek 
eredményeként jelent meg az Ethnographica Carpathica c. kötetük.89  

A kutatási témák általában több évre szóltak, s természetesen változtak is. Az 
1970-es években tanszéki megoszlásban az alábbi kutatások folytak a karon:  
I. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék: 

–  Csokonai kritikai kiadás, 
–  kutatások a régi magyar próza és művelődéstörténet köréből, 
–  Petőfi kutatások, 
–  verstani kutatások. 

                                                 
88  BTK Jkv. 1965. március 1. 
89  BTK Jkv. 1968. április 22. 
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II. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék: 
–  kutatásaik főleg műfajelméletei, (verses regény), eszme- és irodalomtörté-

neti jellegűek voltak, 
–  a tanszékvezető (Kovács Kálmán) az MTA megbízásából részt vett a XIX. 

század második fele irodalmának kutatásában, s ez jó alapot teremtett arra, 
hogy az MTA Irodalomtörténeti Intézetével, valamint az ELTE és a JATE 
BTK-val együttműködve összehangolt kutatás alakuljon ki. 

III. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék: 
–  a XX. század első évtizedeinek prózája, lírája. 
–  a népi írók munkásságának feldolgozása, 
–  az élő irodalommal való foglalkozás, 
–  a csehszlovákiai és romániai magyar irodalom kutatása. 

Általános Nyelvészeti Tanszék: 
–  a tipológia és idegennyelv-elsajátítás elvi alapjainak elsajátítása,– a távlati 

idegennyelv-oktatási reform munkálatainak irányítása. 
Magyar Nyelvtudományi Tanszék: 

–  új kutatási téma: az anyanyelvi oktatás a középiskolában, 
–  kutatási témáik közül anyanyelvi és nyelvtörténeti kutatások a kiemelt ku-

tatási feladatok közé tartozott. 
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék: 

–  befejezéshez közeledett a tanszék egyik kutatási munkája, a vogul szótár 
elkészítése, ezt követően vogul mondattani gyűjtéshez fogtak. 

Ókortörténeti Tanszék: 
–  az antik kor gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődése, különös tekintet-

tel a hellénizmus kérdéseire. 
Középkori Magyar Történeti Tanszék: 

–  Debrecen története1693-ig (szerkesztette Szendrey István, a kötet tanul-
mányszerzői a szerkesztő mellett a Középkori Magyar Történeti Tanszék-
ről: Balogh János, Bársony István és Nagy László), 

–  Debrecen története 1693 és 1848 között (szerkesztette Rácz István, a kötet 
tanulmányszerzői a karról: Bajkó Mátyás, Julow Viktor), 

–  a hajdúság történetének kutatása (Rácz István), 
–  a parasztság története a Tiszántúlon, különös tekintettel a török kiűzését kö-

vető időszakra (Szendrey István, Balogh János, Bársony István, Papp Klára). 
Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék: 

–  az előző időszakból áthúzódó tudományos témák kutatásának lezárása,  
–  az új kutatási témák szorosan kapcsolódnak a XIX–XX. századi magyar 

történelemhez. 
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Egyetemes Történeti Tanszék: 
–  mezőgazdasági irodalmunk a XVIII. században, (ifj. Barta János), 
–  eszme és politikatörténeti kutatások (Tokody Gyula, Menyhárt Lajos, 

Kövics Emma), 
–  kelet- és közép-európai (főleg) agrártörténeti, művelődéstörténeti vizsgá-

lódások. (Niederhauser Emil, Orosz István, Madaras Éva) 
Angol Nyelv és Irodalom Tanszék: 

–  a XVII–XIX. századi angol drámairodalom, 
–  angol–magyar kulturális érintkezések, 
–  a XX. századi amerikai regény és drámairodalom, 
–  az angol nyelvészet sajátos területei: esetgrammatikai, kontrasztív és gene-

ratív megközelítésben. 
Német Nyelvek és Irodalmak Tanszéke: 

–  magyar–német kapcsolatok a XVIII–XIX. század fordulóján, 
–  magyar–német nyelvi érintkezések a XIV–XVIII. században, 
–  a német dráma a II. világháború idején. 

Román Nyelvek és Irodalmak Tanszéke: 
–  összehasonlító romanisztika, francia nyelvtörténet, kontrasztív nyelvészet, 
–  irodalomelméleti és irodalomtörténeti témák, különös tekintettel a ma-

gyar–francia kapcsolatokra. 
Orosz és Szláv Irodalmi Tanszék: 

–  a régi orosz irodalom magyarországi kutatása, 
–  a XIX. századi orosz irodalom fejlődéstörténeti kérdései. 

Orosz és Szláv Nyelvészeti Tanszék: 
–  irányzatok a szovjet nyelvtudományban, 
–  matematikai nyelvészet és a gépi fordítás kérdései, 
–  cseh–magyar és lengyel–magyar összehasonlító történeti nyelvészeti vizs-

gálatok, 
–  az orosz nyelv történeti grammatikája.90 

Klasszika-filológiai Tanszék: 
–  a római irodalom klasszikus arculata (Catullus, Horatius, Tacitus), 
–  a római komédia és görög előzményeinek vizsgálata, 
– a római császárkor képi ábrázolásának vallástörténeti, a magyarországi gem-

magyűjtemények ikonográfiai és stilisztikai vizsgálata (Gesztelyi Tamás), 
–  a mykénéi görög feliratok tanulmányozása. 

                                                 
90  A szlavisztika 50 éve, 201., 167. 
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Néprajz Tanszék: 
–  Közép és Kelet-Európa néprajza, 
–  a tiszántúli pásztorkodás és kárpáti kapcsolatai,  
–  Északkelet-Magyarország népi építészete, 
–  népszokások, 
–  OM Főosztály által ajánlott téma: „A kulturális értékek szerepe és szerke-

zete a társadalmi rétegeknél” kutatás. 
Neveléstudományi Tanszék: 

 Az 1960-as években a tudományok, s ezen belül a társadalomtudományok 
szerepe Magyarországon is felértékelődött. Az MSZMP 1969-ben hozott tu-
dománypolitikai határozata alapján, illetve a tudományos kutatások állami fi-
nanszírozásának kiterjesztése céljából elinduló Országos Távlati Tudományos 
Kutatási Terv (OTTKT) keretein belül 1973 és 1984 között kiemelten támo-
gatott kutatások folytak. A Terv egyúttal megszabta a kutatási területen belüli 
prioritásokat is. E főirányok egyike volt a hatodik sorszámot viselő, „A köz-
nevelés fejlesztését szolgáló pedagógiai kutatások” elnevezésű program. A 
kutatások irányítását ún. koordináló intézmények végezték, amelyek közül az 
MTA Pedagógiai Kutatócsoportja a tudományegyetemeken vidéki alcentru-
mokat szervezett, így került a kutatóhelyek közé a kar Neveléstudományi 
Tanszéke is. 1975-ben 12 fő kutatási irányt jelöltek ki, amelyek ekkor lénye-
gében a meglévő tanszéki pedagógiai kutatásokra épültek: tudományelméleti 
alapkérdések, neveléselmélet, didaktika, tantervelmélet, tantárgy-pedagógia, 
szakképzés-pedagógia, felnőttoktatás-pedagógia, neveléstörténet, iskola-szer-
vezettan, testi nevelés, felsőoktatás pedagógia, nevelésszociológia. Egy évvel 
később változtattak a kutatási tematikán, a módosítás jelentős témaszelekciót 
tartalmazott és radikális reformpolitikára orientált irányokat jelölt ki, amelyek 
az alábbiak voltak:  
–  az ezredforduló iskolarendszerével kapcsolatos politikai, gazdasági és tár-

sadalmi igények megalapozását célzó kutatások.  
–  a szocialista nevelőiskola funkcióinak és oktató-nevelő tevékenysége 

alapvető jegyeinek kutatása.  
–  az ezredforduló köznevelési rendszerének optimális működéséhez szüksé-

ges tárgyi, személyi, vezetési-irányítási feltételeinek kutatása.91  
A Neveléstudományi Tanszék által kutatott téma a főirány keretében: „A szo-
cialista közösség nevelési funkciói, s a tevékenységrendszer fejlesztésének is-
kolai feltételei.” 

                                                 
91  Halász Gábor: Oktatáspolitika és neveléstudomány a hetvenes években: a „hatos főirány” tör-

ténete. Tájékoztató a közoktatási kutatásokról. 9. Bp., 1998. 5–21. A szerző egyébként összes-
ségében nem tartja különösebben sikeresnek a hatos főirány történetét. (Uo. 46–47.) 
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–  az Oktatási Minisztérium által kiemelt jelentős kutatási feladatok közül „A 
nevelői személyiség fejlesztésének egyetemes összefüggései”c. témában 
folytattak kutatásokat.  

–  iskolai, nevelési, oktatási valamint neveléstörténeti kutatások. 
Felnőttnevelési és Közművelődési Tanszék: 

–  felnőttnevelési, önművelődési kutatások, 
–  a szocialista művelődéselmélet és művelődéspolitika kutatása, 
–  az ízléselméletre és ízlésállapotokra vonatkozó kutatások, amelyek rész-

ben a hatos főirányhoz, részben pedig az MSZMP KB által ajánlott ki-
emelt témákhoz kapcsolódtak. 

Pszichológiai Tanszék: 
–  a tanszék fő kutatási profilja pedagógiai lélektani jellegű, 
–  a pszichológia képzés profilja viszont szükségszerűen megkívánta az álta-

lános lélektani, személyiség lélektani, és szociálpszichológiai kutatások 
megkezdését, 

–  az új kutatásaikkal bekapcsolódtak a köznevelés fejlesztését szolgáló hatos 
számú főirány programjába! 

 
A tudományos kutatásokkal összefüggő kérdések rendezését célzó 1977. évi Po-
litikai Bizottsági határozat és más OM állásfoglalások egyértelműen előírták az 
egyetemi tudományos kapacitás intenzívebb kihasználását, illetve az országos fő-
irányokhoz való csatlakozást. Ezek közül a már említett 6. sz. főirány neveléstu-
dományi főirány résztémáinak kutatásában továbbra is részt vettek az érintett 
tanszékek a karról.  

1976 végétől a Pszichológiai Tanszék mellett működött a 3.1. számú „A pe-
dagógus” témával foglalkozó kutatócsoport Kelemen László vezetésével. A kuta-
tócsoport által vizsgált témák: a pedagógusképzés egész rendszerének vizsgálata, 
képzési modellek kidolgozása, illetve az egyes képzőintézmények sajátos felada-
tainak elemzése, integráció és kooperáció lehetőségei a pedagógusképző intéz-
mények között. Kelemen László feladata volt a több kutatóhelyen folyó munka 
koordinálása, a kutatási eredmények évenként értékelése, évenként vitafórumok 
rendezése.92 

A „Közigazgatás fejlesztésének komplex vizsgálata” c. országos főirány kere-
tében a Felnőttnevelési és Közművelődési Tanszék művelődéspolitikai szekciója 
dolgozott egy résztémán.  

                                                 
92  Bajusz Bernadett: Kelemen László munkássága a 6. sz. főirányon belül. Debreceni Iskola, 

2007. 329–331. 
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Az MTA tárcaszintű kutatási programjai és kiemelt témái kutatásában több 
tanszék vett részt: Magyar Nyelvtudományi Tanszék, I. sz. Magyar Irodalomtör-
téneti Tanszék, Középkori Magyar Történeti Tanszék, Néprajz Tanszék, Ókor-
történeti Tanszék. 

Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottság által kiemelt kutatásában 
szintén több tanszék vett részt, így az I. és III. Magyar Irodalom Történeti Tan-
szék, Felnőttnevelési és Közművelődési valamint az Orosz és Szláv Irodalmi 
Tanszék. 

Az OM és az MM által támogatott témák a Magyar és a Finnugor Nyelvtu-
dományi Tanszék, Új- és Legújabbkori Magyar Történeti és a Néprajzi Tanszék 
kutatási programjában szerepeltek. 

Tanszékeink egyre nagyobb szerepet vállaltak a regionális kutatásokban. E 
tekintetben kiemelkedőnek volt nevezhető a Történelmi Tanszékcsoport és a 
Néprajzi Tanszék tevékenysége.93 

Az 1980-as évek elején újabb elvi alapokat határozott meg a tudományos 
munka értékeléséhez az MSZMP Tudománypolitikai határozata, amelynek főbb 
szempontjai az alábbiak voltak: 

–  a tudományos munka tervszerűbbé tétele, közelítése a társadalmi fejlődést 
segítő, döntést előkészítő országos főirányokhoz, 

–  a kutatói bázishelyek – különösen az egyetemi tanszékek – megerősítése, a 
kutatási erők koncentrálása. 

–  a tudományos munka egész területén, de különösen a társadalomtudo-
mányokban, az ideológiai, tartalmi munka megerősítése, a káderképzési 
feladatok ez alapján történő középpontba állítása, a műhelymunka feltét-
eleinek és folyamatainak biztosítása, 

–  az országos, területi, helyi (egyetemi, kari) tudomány irányítási munka 
színvonalának növelése. 

 
A kutatási témák szaktudományok szerinti megoszlása ezekben az években: 
 
Irodalomtudományi kutatások: 

–  a reformkor költészete (I. sz.. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék.) 
–  regénytörténeti tanulmányok (Kemény, Mikszáth), (II. sz. Magyar Iroda-

lomtörténeti Tanszék.) 

                                                 
93  BTK Jkv. 1977. december 20. 
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–  a XX. századi magyar irodalom vizsgálata, a nemzetiségi helyzettudat az 
1945 utáni romániai irodalomban (III. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tan-
szék.) 

–  angol–magyar művelődési (irodalmi) kapcsolatok,  
–  angol drámaelméleti kutatások,  
–  a XX. századi amerikai irodalom és civilizáció kutatása (Angol Nyelv és 

Irodalmi Tanszék). 
–  francia irodalomtörténet,  
–  magyar–francia kapcsolatok (Román Nyelvek és Irodalmak Tanszéke). 
–  magyar–német irodalmi kapcsolatok a XVIII–XIX. század fordulóján, 

(Német Nyelv és Irodalom Tanszék), 
–  a római irodalom kialakulása, virágkora és utóélete, (Klasszika-filológiai 

Tanszék) 
Nyelvészeti kutatások: 

–  nyelvtipológia elméleti kérdései,  
–  a hazai idegen nyelvi nevelés elméleti kérdései, (Általános Nyelvészeti 

Tanszék.) 
–  kibernetikai módszerek a nyelvtudományban 
–  összehasonlító szlavisztikai kutatások, (Orosz Nyelvészeti és Általános 

Nyelvészeti Tanszék.) 
–  vogul etimológiai szótár (Finnugor Tanszék), 
–  számítógépes Nyelvtörténeti Adattár, 
–  a Tiszántúl földrajzi nevei (Magyar Nyelvtudományi Tanszék),  
–  összehasonlító romanisztika (Román Nyelvek és Irodalmak Tanszéke), 
–  angol–magyar kontrasztív nyelvi összehasonlításon alapuló angol leíró 

nyelvtan (Angol Nyelv és Irodalom Tanszék). 
Történettudományi kutatások: 

–  a konzervatív liberális politika a két világháború közötti Magyarországon,  
–  a népi demokratikus korszak társadalmi, politikai fejlődése (Újkori Ma-

gyar Történeti Tanszék), 
–  a mezővárosok és a mezővárosi fejlődés a XVIII–XIX. századi Magyaror-

szágon (Egyetemes Történeti Tanszék, Orosz István), 
–  a felvilágosult abszolutizmus agárpolitikája a Habsburg és a Hohenzollern 

monarchiában (Egyetemes Történeti Tanszék, ifj. Barta János), 
 –  eszmék, politikai irányzatok Közép- és Kelet-Európában a XIX–XX. szá-

zadban  (Egyetemes Történeti Tanszék), 
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–  mezőgazdaság és parasztságtörténet (Középkori Magyar Történeti Tan-
szék),  

–  a római birodalom dunai tartományai (Ókortörténeti Tanszék). 
Művelődéstudományi, néprajzi, neveléstudományi és pszichológiai témák: 
–  russzisztika,  
–  az orosz kultúra története, szlavisztika,  
–  egyházi szláv ősnyomtatványok (Orosz Irodalmi Tanszék),  
–  az Ózd vidéki bejáró vasgyári munkások életmódja, kultúrája, 
–  a gömöri falvak anyagi kultúrája,  
–  az észak-borsodi parasztság életmódjának alakulása a nagyüzemi gazdál-

kodásra való áttérés idején (Néprajzi Tanszék),  
–  marxista kultúraelmélet és művelődéspolitika,  
–  a művelődési és felnőttképzési folyamatok hatékonysága,  
–  a fejlett szocialista társadalom által közvetített kultúra világképe és érték-

rendszere,  
– olvasásmegértés, művelődési motiváció, szabadidő felhasználás (Felnőtt-

nevelési és Közművelődési Tanszék), 
–  az iskolai nevelőmunka rendszerének fejlesztése, 
–  neveléstörténeti, iskolatörténeti kutatások (Neveléstudományi Tanszék), 
–  a gondolkodás fejlődése,  
–  szocializációs tényezők személyiségfejlesztő szerepe (Pszichológiai Tan-

szék).94 
 
Tovább bővültek a kutatási területek a következő években is. Az alábbiakban is-
mét olyan pályázatokat ismertetünk, amelyeknél a pályázatot irányító kutatók 
személyét is feltüntetjük. 
Néhány kiemelt program ezekben az években: 

–  az általános iskolai idegen nyelvi nevelés és pedagógusképzés fejlesztése 
(Dezső László),  

–  általános tipológia, a világ nyelvei (Dezső László), 
–  a gondolkodás fejlődése (Kelemen László, Hunyady György), 
–  az iskolai nevelőmunka rendszerének fejlesztése (Petrikás Árpád), 

                                                 
94  BTK Jkv. 1981. március 30. 
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–  mezővárosi társadalom és életmód alakulása Magyarországon a kapitaliz-
mus korában, a kelet-európai agrárfejlődés kérdései a XVIII–XIX. század-
ban (Orosz István), 

–  a művelődési és felnőttképzési folyamatok hatékonysága és fejlesztése 
(Durkó Mátyás), 

–  nyelvtörténeti vizsgálatok a magyar kultúra fejlődésének egyes szakaszai-
ban (XIV–XIX. század) (Sebestyén Árpád), 

–  a nemzetiségi helyzettudat változásai az 1945 utáni romániai irodalomban 
(Görömbei András), 

–  textológia (Papp Ferenc), 
–  magyar költők konkordanciái számítógépen (Papp Ferenc),  
–  magyar–orosz számítógépes szótár (Papp Ferenc), 
–  russzisztikai alapkutatások, (Iglói Endre), 
–  az angol nyelvi művelődés hatása Magyarországon a XVII–XVIII. szá-

zadban (Pálffy István), 
–  az amerikai társadalmi tudat alakulása 1945–1960 között (Nagy Zoltán),  
–  Bihar megye parasztságának és mezőgazdálkodásának fejlődése a XVIII. 

században (Szendrey István, Balogh János, Bársony István, Papp Klára),  
–  a paraszti migráció és politikai megítélése Magyarországon, 1849–1914 

(Rácz István), 
–  a hazai liberalizmus második korszakának sajátosságai 1867–1875 között 

(Veliky János), 
–  a szocialista kultúra és művelődéspolitika elméleti alapproblémáinak és 

rendszerének vizsgálata (Soós Pál), 
–  a fejlett szocialista társadalom által közvetített kultúra világképe és érték-

rendszere (Sz. Szabó László).95 
 
Az 1983. évi kari költségvetés adatai között külön közlik a póttámogatásban ré-
szesülő témákat és azok vezetőinek névsorát, így azokról szinte teljes képet raj-
zolhatunk meg, s az alábbiakban közöljük azokat: 

–  névtudományi vizsgálatok Hajdú-Bihar megyében (Sebestyén Árpád), 
–  a magyar verses regény története (Imre László), 
–  Petőfi metrumai (Szuromi Lajos), 
–  reneszánsz és barokk irodalom (Bitskey István, János István), 
–  a mai magyar líra (Görömbei András), 

                                                 
95  BTK Jkv. 1982. február 11. 
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–  Szabó Pál (Juhász Béla), 
–  XX. századi regénytipológia (Fülöp László), 
–  az osztrák költészet (Berta Erzsébet), 
–  cirill betűs szláv kéziratos könyvek leírása, katalogizálása (Papp Ferenc), 
–  az Orosz őskrónika (Nesztor-krónika) bilingvis kiadásának előkészítése 

(Iglói Endre), 
–  Gogol és Csehov hősei értéktudatának összehasonlító elemzése (Lieber 

László), 
–  magyar–orosz, magyar–lengyel irodalmi kapcsolatok (Iglói Endre, D. 

Molnár István), 
–  angol–magyar kontrasztív nyelvi összevetéseken alapuló angol nyelvészeti 

kutatások (Korponay Béla), 
–  magyar–német nyelvi kapcsolatok a XIV. századtól (Gárdonyi Sándor), 
–  a francia naturalizmus fogadtatása és hatása Magyarországon 1890–1941 

között, különös tekintettel Zola munkásságára (Gorilovics Tivadar), 
–  Catullus, mint a római líra megteremtője (Németh Béla),  
–  a római történetírás és a retorika kapcsolata (Havas László), 
–  az antik társadalom kialakulása Görögországban (Sarkady János), 
–  vallási élet és társadalom a római Daciában (Balla Lajos), 
–  a démosok gazdasági, társadalmi és politikai szerepe (Nemes Zoltán),  
–  a XVIII. századi nemesi társadalom (Kovács Ágnes), 
–  a Magyar Szemle Társaság (Szőke Domonkos), 
–  a Vásáry-per története (Veress Géza), 
–  az Ideiglenes Nemzeti Kormány története, (Korom Mihály), 
–  Debrecen története 4. (1949–1944) kötetének kutatás és szerkesztési fel-

adatai. (Szerkesztette: Tokody Gyula, a kötet szerzői a karról: Farkas De-
zső, Tímár Lajos, Tóth Gábor és Veress Géza.) 

–  az osztrák keresztényszocializmus jelentkezése és társadalmi szerepe a 
pártalakulás évtizedeiben (Madaras Éva),  

–  Németország közép- és kelet-európai politikája az 1920-as években 
(Kövics Emma), 

–  a francia agrárfejlődés a XVIII–XIX, században (Papp Imre), 
–  felnőttkori sajátosságok és a felnőttnevelés (Durkó Mátyás), 
–  az adaptációs műveletek kommunikációelméleti megközelítése (Rubovsz-

ky Kálmán), 
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–  leendő pedagógusok nevelésének elméleti és módszertani alapjai (Boros 
Dezső), 

–  a XIX–XX. századi iskolázás strukturális elemzése, oktatási és nevelési 
tartalmának értelmezései (Bajkó Mátyás), 

–  iskolalaboratóriumok szinkrontanítási kísérletei és oktatás módszertani 
vizsgálatai (Sass Attila), 

–  egyetemi hallgatók tanulási nehézségeinek vizsgálata személyiség lélekta-
ni és neuro-pszichológiai módszerekkel (Matolcsy Ágnes), 

–  magyar népi dramatikus játékok és a népi színjátszás (Ujváry Zoltán), 
–  a lakóhely kultusza (Bartha Elek). 
 

A karon folyó kutatások típusai és megoszlása  
1972 és 1985 között 

 

Kutatás-típusok 1972/75 % 1976/80 % 1981/85 % 
OTTKT témák     4   2,3   24   13,4   39   28,1 
Tárcaszintű támogatás   10   5,8     9     5,0   12     8,6 
TKFA támogatással   24   14,1   19   10,6     9     6,5 
Nemzetközi együttműködésben     6   3,5     5     2,8     7     5,0 
Egyéni kutatás 128 74,3 111   62,5   69   49,6 
Terven felüli, külső vállalás – –   10    5,7     3     2,2 
Összesen: 172 100 178 100 139 100 

 

Az eddig is működő Tudományos Kutatási Fejlesztési Alap (TKFA) mellett 
1986-ban az MTA kezdeményezésére jött létre a nyílt versenyen, kiválóságon 
alapuló pályázati rendszer, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram 
(OTKA), amelynek a feladata a tudományos alapkutatások támogatása volt va-
lamennyi tudományterületen. Kutatási pályázatokat hirdetett a Felsőoktatási Fej-
lesztési Alap (FEFA) program is. A TEMPUS program elsősorban az oktatók és 
a diákok számára biztosított forrásokat külföldi tanulmányutakhoz, s előkészítet-
te a multinacionális programok magyarországi bevezetését (SOCRATES, 
ERASMUS, LEONARDO). Bevezették a K+F kutatási rendszert, amely alap- és 
alkalmazott kutatási és kísérleti fejlesztési programokat foglalt magában. 1996-
ban hirdették meg a posztdoktori kutatási lehetőségeket, hogy a PhD képzést 
eredményesen befejezők egyetemi oktatókká, illetve vezető kutatókká válhassa-
nak. Az 1990-es évek végén hirdetett meg a Felsőoktatási Kutatási és Fejlesztési 
Pályázat keretében a Művelődési és Közoktatási Minisztérium kutatási témákat. 
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A karon ezekben az években folyó fő kutatási témák: 
–  az irodalmi műveltség szerkezetének regionális történeti változásai a 16–

18. században (Bitskey István), 
–  tanulmányok és forrásfeltárás a 16–17. századi magyar irodalomból (Bits-

key István), 
–  felvilágosodás kori textológiai kutatás (Bitskey István), 
–  szövegkiadás és rekanonizáció (XIX. század második fele) (Imre László), 
–  kulturális kölcsönhatások és analógiái (horizontális viszonyrendszer) – 

kulturális szintek érintkezése, elit és tömegkultúra (vertikális horizont-
rendszer) (Taxner-Tóth Ernő), 

–  globalitás és regionalitás összefüggései a XX. századi magyar irodalom-
ban (Görömbei András),  

–  a kisebbségi magyar irodalmak integrációja (Görömbei András), 
–  identitáskereső versek az 1945 utáni brit irodalomban (D. Rácz István), 
–  Philip Larkin költészete (D. Rácz István). 
–  az amerikai minimalista próza (Abádi Nagy Zoltán), 
–  mai amerikai regény (Abádi Nagy Zoltán), 
–  világregény – regényvilág (Abádi Nagy Zoltán),  
–  amerikai irodalomtörténet (Virágos Zsolt), 
–  a XIX–XX. századi francia irodalom- és eszmetörténet (Gorilovics Tiva-

dar), 
– magyar–francia irodalmi és eszmei érintkezések (befogadástörténet) (Go-

rilovics Tivadar),  
–  kortárs német irodalom (Kovács Kálmán),  
–  a Kaspar-Hauser ügy irodalmi recepciója és annak elméleti tanulságai 

(Kovács Kálmán),  
–  olasz felvilágosodás és romantikakutatás (Madarász Imre),  
–  mitologémák alakváltozásai az európai irodalomban (Goretity József), 
–  a XVI–XIX. századi lengyel irodalom (D. Molnár István),  
–  katolicizmus, szocializmus, ellenzékiség. Jerzy Andrzejewski életműve 

(D. Molnár István), 
–  a grammatika-pragmatika viszony nyelvelméleti következményei (Kertész 

András), 
–  a grammatika-pragmatika viszony ismeretelméleti következményei (Ker-

tész András), 
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–  a grammatika és a pragmatika viszonyai a mai német nyelvben (Kertész 
András), 

–  magyar és angol szintaktikai, morfológiai és morfoszintaktikai jelenségek 
(Laczkó Tibor), 

–  a magyarországi gemmagyűjtemények kiadása (Gesztelyi Tamás), 
–  a volgavidéki török nyelveket ért korai orosz hatás (Agyagási Klára), 
–  török–szláv összehasonlító nyelvtörténeti kutatások (Agyagási Klára),  
–  régi magyar helynév vizsgálatok (Hoffmann István), 
–  ómagyar kori történeti helynévtár (Hoffmann István), 
–  szleng kutatás (Kis Tamás),  
–  társas kognitív nyelvészet (Kis Tamás), 
–  Pápay József északi osztják szótárának szerkesztése és kiadása (Kis Ta-

más), 
–  a társadalmi mikrostruktúra és szerepe a klasszikuskori athéni demokrácia 

politikai rendszerében (Nemes Zoltán), 
–  görög és római feliratok, mint az ókori Európa régióinak társadalom-

történeti forrásai (Nemes Zoltán), 
–  Árpádkori település-, társadalom-, gazdaság- és egyháztörténet (Solymosi 

László), 
–  történeti segédtudományok (oklevél és pecséttan) (Solymosi László,  
–  a földesúri járadékok új rendszere a 13. századi Magyarországon (Soly-

mosi László), 
–  városlakó nemesek az Alföldön (Rácz István),  
–  a törökvilág hagyatéka Magyarországon (Rácz István), 
–  a debreceni cívisvagyon (Rácz István), 
–  a debreceni református kollégium története (Rácz István), 
–  migrációs viszonyok a Tiszántúlon a török kiűzése után (Bársony István), 
–  a magánbirtok és jobbágysága a XVIII. századi Bihar megyében (Papp 

Klára), 
–  a bihari Csáky-birtokok története (Papp Klára),  
–  a paraszti társadalom Magyarországon és Európában a XVIII–XX. szá-

zadban (Orosz István),  
–  az eredeti tervekhez képest lényegesen elhúzódott Debrecen története 3. és 

5. kötetének kutatási és szerkesztési munkálatai: 
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–  Debrecen története 3. (1849–1919). (Főszerkesztő: Orosz István, a főszer-
kesztő mellett a kötet szerzői a Történelmi Intézet munkatársai közül: ifj. 
Barta János, Fehér András és Irinyi Károly.) 

–  Debrecen története 5. (Tanulmányok Debrecen 1944 utáni történetéből). 
(Szerkesztette: Veress Géza. A szerkesztő mellett a kötet szerzői a karról: 
Durkó Mátyás, Fehér András és Vaskó László). 

–  Tiszántúl és Erdély társadalom- és művelődéstörténete, 16–18. század. 
(Barta Gábor, Rácz István, Papp Klára). 

–  a francia mezőgazdaság a 19. században (Papp Imre), 
–  Franciaország gazdaság és társadalomtörténete a 18–19. században (Papp 

Imre), 
–  a francia abszolutizmus intézményei a 17–18. században (Papp Imre),  
–  Erdély és a Partium története a 17–19. században (ifj. Barta János, Papp 

Klára, Takács Péter), 
–  a berlini Hegel (Novákné Rózsa Erzsébet), 
–  filozófia a volt szocialista országokban (Bujalos István), 
–  a hipnózis elektrofiziológiai vonatkozásai (Mészáros István), 
–  a hipnózis iránti fogékonyság (Mészáros István), 
–  az Erickson-i indirekt hipnózisindukciót követő állapot pszichofiziológiai 

jellemzőinek elemzése (Mészáros István) 
–  a figyelem kognitív pszichológiája (Czigler István), 
–  humán információszolgáltatás (Czigler István), 
–  megismerési folyamatok időskorban (Czigler István), 
–  szervezeti kultúra és szervezeti igazságosság (Kovács Zoltán), 
–  kollektív döntéshozatal pszichológiai folyamatai (Kovács Zoltán), 
–  a gondolkodás fejlődésének kapcsolata az anyanyelv elsajátításával (Ba-

logh László), 
–  a tanárjelöltek felkészítésének elméleti és gyakorlati problémái (Balogh 

László),  
–  az iskolai tehetségfejlesztés korszerűsítése a tanárképzésben (Balogh 

László),  
–  az inviduálpszichológia nevelési felfogásának értelmezése (Brezsnyánszky 

László), 
– polgárrá nevelés, dialógus, európaiság az autonóm iskolában (Brezs-

nyánszky László), 
–  nevelésszociológia (Kozma Tamás),  
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–  regionális folyamatok és térségi oktatáspolitika (Kozma Tamás), 
–  pedagógusképzés és továbbképzés (Szabó László Tamás), 
–  minőség és minősítés az iskolában, (Szabó László Tamás), 
–  a társadalmi közlésrendszerek összefüggései (Rubovszky Kálmán), 
–  ízlésállapotok, ízlésvizsgálat a mai társadalomban (Sz. Szabó László),  
–  játék és maszk, farsangi népszokások (Ujváry Zoltán), 
–  komplex etnikai vizsgálatok Gömör megyében (Ujváry Zoltán). 
–  vallásökológia (Bartha Elek), 
–  szakrális ökoszisztémák szerveződése és működése a népi vallásosságban 

(Bartha Elek),  
–  halotti búcsúztatók a dél-gömöri falvak folklórjában (Bartha Elek), 
–  az európai pártfejlődés történeti kialakulása, különös tekintettel a képvise-

letei elv és a pártok viszonyára (Hülvely István),  
–  a gyermekszegénység globális és lokális összefüggései (Béres Csaba), 
–  kirekesztődés vagy integrálódás (Béres Csaba), 
–  a munkanélküliség társadalmi összefüggései (Csoba Judit). 

 
Az említett kutatási témákon kívül sikeres FEFA pályázati kutatásokat végzett a 
több intézményt átfogó Idegennyelv-oktatási program keretei között Hunyadi 
László, illetve A bölcseleti kultúra európai szintre fejlesztése a kelet-magyar-
országi régióban című projekt Vajda Mihály irányításával. 

Az Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért támogatatását nyerte el 
1997-ben Hajnády Zoltán: A kultúra, mint emlékezet, valamint Kiss Sándor: 
Francia nyelvészet és határterületei c. kutatási témája. 

Jelentős sikerrel pályáztak a kar oktatói 1997-ben az MKM Tankönyv-
támogatási Pályázatán is, amelyek révén az irodalmárok közül Bitskey István, 
Lőkös István, Imre László, S. Varga Pál, Debreczeni Attila, Borbély Szilárd, Bé-
nyei Tamás, Imre Mihály, Abádi Nagy Zoltán, Görömbei András, Kis Tamás és 
Agyagási Klára, valamint Havas László és Rácz István jutott támogatáshoz 
könyve kiadásához. 

A már említett MKM K+F kutatási pályázat nyertesei kettő-négy éves futam-
idővel: Bitskey István, Gorilovics Tivadar, Görömbei András, Hajnády Zoltán, 
Havas László, Hoffmann István, Kertész András, Kiss Sándor, Kozma Tamás, 
Mészáros István, Nagy Márta, Séllei Nóra, Taxner-Tóth Ernő és Vajda Mihály. 

Az MKM Felsőoktatási Programfinanszírozási pályázatán elnyert összegek a 
kar intézeteinek, tanszékeinek jelentős segítséget nyújtottak az oktatás, külkap-
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csolatok fejlesztése területén. Az 1990-es évek második felében az alábbi kutatá-
si programok jutottak anyagi támogatáshoz: 

– Speciális képzési programok bevezetése a néprajz szak oktatásába (Nép-
rajz Tanszék).  

– Francia grammatikai szakirány és dokumentációs központ létrehozása 
(Francia Nyelv és Irodalom Tanszék). 

– Előkészület az esztétika szak akkreditációjára, a képzés indítására (Filozó-
fiai Intézet). 

– Észak-amerikanisztika képzési program fejlesztése (Észak-Amerikai Tan-
szék). 

– Az angol nyelvész sávos számítógépes tárgyak egységes fejlesztése. Mul-
timédiára adaptált tananyagok az angolszakos képzésben (Angol Nyelvé-
szeti Tanszék). 

– Az oktatást és kutatást segítő számítógépes háttér fejlesztése (Angol–
Amerikai Intézet). 

– Számítógéppel segített nyelvészeti oktatás (Magyar Nyelvtudományi Inté-
zet). 

– Multilaterális felsőoktatási együttműködés a németalföldi nyelv és kultúra 
szakképzés területén (Német Szakmódszertani és Nyelvtanárképző Központ). 

– Az 1999. évi „Kultúrák kölcsönhatása” c. III. világkongresszus előkészíté-
se (Szláv Filológiai Intézet). 

– A KLTE BTK Történelmi Intézete nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése 
(Történelmi Intézet). 

– A hazai polonisztikai képzés fejlesztése (Lengyel Nyelv és Irodalom Tanszék.) 
– Nemzetközi Egyetemi Színpadi Találkozó előkészítése és megszervezése 

(Francia Tanszék).  
– A francia civilizáció egyetemi oktatásának tematikája és módszere (Fran-

cia Tanszék). 
– Európa-tanulmányok a történelemoktatásban (Történelmi Intézet). 
– Új művelődéstörténeti szakképzési formák a német szakos alapképzésben 

(Germanisztikai Intézet) 
– Multimédiás tananyagfejlesztés az angol szakos képzésben (Angol–Ame-

rikai Intézet). 
– Észak-amerikai képzési program fejlesztése (Észak-Amerikai Tanszék). 
– Az ógörög szakon folyó oktatás kibővítése (Klasszika-filológiai Tanszék). 
– A doktori képzés fejlesztése és új alprogram indítása az Angol–Amerikai 

Intézetben. 
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A kutatások eredményei publikálásának egyik jelentős fórumát a különböző inté-
zeti, tanszéki kiadványok jelentették, amelyek közül több évtizedek óta létezik a 
karon. Ilyen a Studia Litteraria 1963-tól, (Magyar Irodalomtudományi Intézet), a 
Magyar Nyelvjárások lényegében 1952-től, Folia Uralica Debreceniensis 1989-
től, (Magyar Nyelvtudományi Intézet). A Történelmi Intézet oktatói tanulmánya-
ikat 1956 és 1962 között az Acta Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kos-
suth nominatae bölcsészettudományi kari köteteiben jelentethették meg, 1962 és 
1965 között pedig a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Történelmi In-
tézetének Évkönyve c. kiadványban helyezhették el írásaikat. 1966-tól évente 
váltakozva jelentek meg az Egyetemes, illetve a Magyar Történeti Tanulmányok. 
Az Antik Tanulmányoknak 1954 és 1999 között több mint negyven kötetét adták 
ki! A Studia Romanica Acta Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth 
nominatae irodalmi, illetve nyelvész tartalommal 1962-től 1990-ig, ezt követően 
pedig Studia Romanica de Debrecen címen jelent meg. A Slavica cikkeit 1961 
óta olvashatják az érdeklődők. 1963-tól jelentek meg az Angol Filológiai Tanul-
mányok (Hungarian Studies in English), 1965-től pedig a Német Filológiai Ta-
nulmányok (Arbeiten zur Deutschen Philologiae). Szintén 1965 volt az Acta 
Classica Universitatis Scientiarum első megjelenési éve. A Pedagógiai Tanszék 
kiadványát önálló formában 1963 és 1967 között adták ki, 1968-tól – évenkénti 
váltásban – a Tanszéki Csoport három tanszékének, a Pedagógiai, a Lélektani és 
a Felnőttnevelési Tanszéknek lett 1979-ig Nevelés, művelődés Acta Paedagogica 
címen kiadványa. A népművelés szak e téren bekövetkezett „önállósodására” 
1980-ban került sor a Felnőttnevelés, művelődés. Acta Andragogiae et Culturae 
első megjelentetésével, s ekkortól voltak olvashatók az Acta Psychologica 
Debrecina számai is. Az 1990-es évek közepétől forgathatták az érdeklődők az 
Italianistica Debreceniensis lapjait is. 

A Néprajz Tanszék több, évtizedeken át megjelenő sorozatot is magáénak 
mondhat, illetve mondhatott. Ezek: Műveltség és Hagyomány (1960-tól), Studia 
Folkloristica et Etnographica (1978-tól), Folklór és Etnográfia 1979-től, amely-
nek 1999-ben jelent meg a 100. kötete. A Gömör Néprajza sorozat kötetei 1985-
től jelentek meg, az Ethnica kiadványai pedig 1990-től. 

A Szlavisztikai Intézet „Művek a kritikában” c. kiadványsorozatában 1986 és 
1990 között nyolc kötet jelent meg. Az Irodalmi Intézet 1993-ban indította útjára 
a Csokonai Universitas Könyvtár köteteit, 1999 végéig 19 kötetet megjelentetve. 
Ugyanennek a sorozatnak a „Források” című kiadványai 1997 és 1999 között hat 
kötet megjelentetését jelentették. Az Angol–Amerikai Intézet 1995-ben kezdte 
meg kiadni a Hungarian Journal of English and American Studies köteteit. A 
Történelmi Intézet publikálási lehetőségeit javította ugyanettől az évtől a Csoko-
nai História Könyvek és a Történelmi Kézikönyvtár köteteinek a megjelenése. 
Szintén 1995-től jelent meg az Ókortörténeti Tanszék Agatha sorozatának hat, il-
letve az Agatha-Series Latina egy kötete 1997-ben. A Magyar Nyelvtudományi 
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Intézetének kiadványai sorozat példányai zömmel a Magyar Nyelvjárások fonto-
sabb tanulmányainak különlenyomatait tartalmazták, 1978-ban indították a Szá-
mítógépes adattár sorozatukat, s több kötete jelent meg a „Szabolcs megye föld-
rajzi nevei” sorozata-kiadványuknak! A Magyar Nyelvtudományi Tanszék A 
Magyar Névarchivum Kiadványai sorozatában 1997-tel kezdődően három kötet 
jelent meg, ugyanebben az évben jelent meg az első kötete a Szlengkutatás c. so-
rozatnak. Az Officina Textologica sorozat kötetei pedig 1998-tól olvashatók. A 
Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék kiadványaként „Útmutató a tehetségfejlesztői 
szakértői képzés külső gyakorlataihoz” 1999-ben jelent meg először, s ugyaneb-
ben az évben kezdődött az „Útmutató a tanár szakos hallgatók iskolai pszicholó-
giai gyakorlatához” c. kiadványuk megjelentetése is! 

A kutatások feltételeinek javítása céljából a Kereskedelmi Bank Rt. a KLTE 
javára hozta létre 1988-ban az Universitas Alapítványt. A négy kategóriát magá-
ba foglaló pályázati lehetőségek közül hármat az oktatók számára hirdettek meg. 
(Fiatal oktatói-kutatói tudományos elismerése, támogatás tervezett hazai/külföldi 
úthoz. Lehetett pályázni fejlesztést szolgáló berendezések, eszközök beszerzésé-
re, támogatást lehetett kérni vendégkutatók-oktatók meghívására, rendezvények 
és könyvkiadás támogatására is.) 

1990-ben a Hajdúsági Agráripari Részvénytársaság Igazgatósága a tehetséges 
fiatalok egyetemi tanulmányainak támogatása, a magyar szellemi elit utánpótlási 
bázisának szélesítése érdekében Magyar Vidékért (Pro Regione) néven létesített 
alapítványt. Az elsősorban a hallgatók számára elnyerhető ösztöndíj mellett az 
alapítvány azokat a 40 évesnél nem idősebb oktatókat, kutatókat és közösségeket 
is támogatta, akik az aktuális pályázati felhívást megelőzően a társadalom és 
természettudományok művelésében kimagasló eredményt értek el, s akiket – pá-
lyázat alapján – Pro Regione-Díjban részesíthette, részesítette.  

A teljesnek bizonyára nem nevezhető áttekintés azt hivatott dokumentálni, 
hogyan alakult ki az a szellemi bázis az 1950-es évektől, amely megteremtette és 
biztosította a karon folytatott oktatói-kutatói feladatok ellátásának feltételeit és 
eredményeit. Ez elsősorban a korábban már említett professzorok, tudósok, majd 
pedig a tanítványaik (Pálffy István, Korponay Béla, Nagy Zoltán, Virágos Zsolt, 
Orosz István, Rácz István, Nyirkos István, Ujváry Zoltán, Bitskey István, 
Görömbei András, Imre László és mások) munkája révén teljesedett ki. Az 1990-
es évek végén már a kar oktatóinak nem kis hányada az utóbb említettek tanítvá-
nyai közé tartozott, biztosítva ezzel egyfajta belső folyamatosságot is a kar életé-
ben! Számos területen járult hozzá ugyanakkor a kari oktató és kutatási tevé-
kenységek eredményeihez a karra más intézményekből kinevezett oktatók tevé-
kenysége is. Pl. Kelemen László, Mészáros István, Hunyady György, Czigler 
István és Kovács Zoltán (pszichológia). Borzsák István (klasszika-filológia). Ma-
róti Egon, Niederhauser Emil, Ránki György, Korom Mihály, Kerekes Lajos, 
Nagy László, Gunst Péter, Solymosi László, Barta Gábor és Puskás Ildikó (törté-
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nészek). Nagy Miklós, Szabolcsi Miklós, Fenyő István, Tamás Attila és Taxner-
Tóth Ernő (irodalmárok). Kozma Tamás, Szabó László Tamás (neveléstudo-
mány) és Vajda Mihály (filozófia). 

Természetesen, igen jelentős azoknak az oktatóknak a száma is, akik saját ku-
tatói pályájukat végigjárva értek el jelentős szakmai, tudományos sikereket. 

Más felsőoktatási és tudományos intézményekben teljesedett ki az ezredfor-
dulóig megszerzett tudományos fokozatok, címek alapján egykori hallgatóink 
közül pl. Abaffy Erzsébet, Béládi Miklós, Ormos Mária, Für Lajos, Szilágyi 
Miklós, Paládi-Kovács Attila, Mező András, É. Kiss Katalin, Novák László Fe-
renc, Kulcsár Szabó Ernő, Krausz Tamás, Kövér György, Selmeczi Kovács Atti-
la és Gyáni Gábor tudományos és szakmai pályafutása. 

Az általunk említett kari oktatók jelentős része megszerezte az MTA doktora 
címet kutató tevékenységük egyértelmű elismeréséül és bizonyítékául. A minősí-
tett oktatók arányát az oktatói állományon belül az alábbi két táblázat tartalmazza. 

 
Az oktatók száma a BTK-n96 

 

Év Professzor Docens Adjunktus Tanársegéd Összesen 
1963   14  (20%) 11 (16%) 30 (43%) 15 (21%) 70 
1970   13  (14%) 19 (20%) 33 (36%) 28 (30%) 93 
1975   15  (12%) 23 (19%) 54 ( 44%) 31 (25%) 123 
1980   22  (16%) 24 (18%) 58  (43%) 31 (23%) 135 
1983   18  (10%) 28 (26%) 79 ( 45%) 51 (29%) 176 
1990 16   (9%) 39 (21%) 79  (42%) 52 (28%) 186 
1995 21   (9%) 63 (27%) 70  (30%) 79 (34%) 233 
1998 21   (9%) 73 (33%) 71  (32%) 58 (26%) 223 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
96  A teljes oktatói karhoz tartoztak még a nyelvtanárok, a lektorok, időnként szerepeltek a statisz-

tikákban a tudományos ösztöndíjasok is, az egyértelmű összehasonlíthatóság és viszonyítás, a 
megfelelő arányok kiszámíthatósága érdekében csak a kinevezett oktatók adataival számol-
tunk! A kar oktatói és kutatói utánpótlásának biztosításában jelentős szerepe a Tudományos 
Továbbképzési és a TMB Ösztöndíjnak, akiknek a száma az 1970-es évektől egy-egy évben 2 
és 10 fő között ingadozott! 
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A minősített oktatók megoszlása a teljes oktatói létszámhoz viszonyítva: 
 

Év MTA  
rendes tagja

MTA 
levelező tagja

MTA 
doktora 

MTA 
kandidátus PhD Habilitált 

1963 – –   5 (7%) 19 (27%) – – 
1970 – 1   8 (9%) 21 (23%) – – 
1975 – 1   9 (7%) 26 (21%) – – 
1980 – 3 10 (7%) 36 (27%) – – 
1983 2 1   7 (4%) 40 (23%) – – 
1990 – – 10 (5%)  45 (24%) –  
1995 – – 14 (6%) 67 (29%) 14 (6%)97 22 
1998 – – 17 (8%) 75 (34%) 43 (19%) 35 

 

A változások arányairól és jellegéről a következőket állapíthatjuk meg: 
 –  a nappali tagozatos hallgatói létszám 1963 és 1998 között – olykor nem je-

lentéktelen ingadozásokat felmutatva – közel 240%-kal, a teljes hallgatói 
létszám pedig közel 400%-kal nőtt.  

–  a főállású oktatók létszáma az adott időszakban – az 1990-es évek közepé-
ig folyamatos növekedést mutatva – hozzávetőleg 320%-kal emelkedett. A 
teljes hallgatói létszám növekedésének nagyobb arányát – a munkaterhe-
lést tekintve – némiképp csökkenti a nyelvtanári képzés megjelenése, a le-
velezős hallgatók arányának, ezen belül a szakirányú továbbképzések ra-
dikális növekedése. A PhD képzés az 1990-es évek második felében a tar-
talmi elvárások következtében viszont növelte a vezető oktatók feladatait. 
Az említett arányváltozásokat ezzel együtt is elfogadhatónak, ha ideális-
nak nem is lehet tartani! 

–  a minősített oktatók arányát viszont csak némi jóindulattal lehet optimális-
nak tekinteni a 27–34%-os részesedéssel, ezért került sor több esetben is 
más egyetemekről, tudományos intézményekből neves oktatók, kutatók a 
karra történő meghívására. Az 1998-ra kialakult 60%-os arány jórészt az 
időközben bevezetett PhD képzésnek köszönhető, habár „a klasszikus mi-
nősítést nyert” oktatók aránya is 42%-ra növekedett ekkorára! Azt majd a 
jövő dönti el, hogy a minősítési rendszer átalakítása hosszútávon milyen 
eredményekkel jár a karon, illetve a felsőoktatásban. 

 

A tudományos kutatómunka legmagasabb szintű elismerését az akadémiai tagság 
elnyerése jelentette az adott időszakban. A kar fő állású oktatói közül az általunk 
vizsgált időszakban Barta János (levelező:1967, rendes tagság: 1982), Kálmán 

                                                 
97  Az 1995. évi kandidátus megoszlás: egyetemi tanár: 7, docens: 60, a PhD fokozattal rendelke-

zők megoszlása: docens: 3, adjunktus: 11! 
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Béla (1973, 1981), Papp Ferenc (1976, 1985) és Gunda Béla (1991, 1993) lettek 
az akadémia tagjai. A korábbi akadémiai tagságától 1949-ben megfosztott Szabó 
István rehabilitálására csak halála után húsz évvel, 1989-ben került sor!  

Az általunk vizsgált időszakon túl, 2001 és 2013 között többen lettek a kar 
oktatói közül az akadémia tagjai, akiknek tudományos tevékenységét röviden be 
is mutatjuk.  

Görömbei András (2001, 2010) szakmai érdeklődését először a régi magyar iro-
dalom kötötte le, figyelme azonban hamar a huszadik századi magyar irodalom felé 
fordult, különösen Ady és a népi irodalom közösségi felelősségérzete volt igen nagy 
hatással rá. Az ez irányú tájékozódásban az adott időszak jelentős irodalmárai 
(Barta János, Kovács Kálmán, Czine Mihály és mások) szerepe volt a meghatározó. 
Ady, Németh László, Illyés Gyula, Nagy László, Sütő András művészi világa az 
élet és irodalom szoros összefüggéseinek és lényeges különbözésének rejtélyeibe 
vezették be, az életérdekű irodalomszemléletre adtak példát. Általuk vált evidenssé 
számára, hogy az esztétikai érték és a közösségi felelősség a magyar irodalom tör-
ténetében igen sokszor szétválaszthatatlanul és egymást erősítve kapcsolódott és 
kapcsolódik össze. Főbb kutatási területei: a 20. századi magyar költészet, a népi 
irodalom és a népi írók mozgalma, a határon túli (nemzetiségi és nyugati) magyar 
irodalmak története és jelenkora. Elsőként írta meg a csehszlovákiai magyar iroda-
lom történetét. A kisebbségi magyar irodalmak egészét áttekintő kötete a magyar 
irodalom egységes értékrendszerének kialakítására kísérli meg.98  

Kertész András (2001, 2010) kutatási területe német nyelvészet, elméleti 
nyelvészet, tudományelmélet. A metanyelvészet mint autonóm kutatási program 
kidolgozója. E program keretében létrehozta és sokdalúan alkalmazta moduláris 
metanyelvészeti elméletét, melynek segítségével többek között feltárta a genera-
tív nyelvészeti elméletalkotás konceptuális és tudásszociológiai összetevőit. A 
kognitív szemantika módszereit kiterjesztette a tudományos fogalomalkotás 
vizsgálatára. Német nyelvi adatokra támaszkodva kidolgozta a szegmentális fo-
nológia heurisztikáját.  Kutatói álláspontja szerint a hatékony nyelvészeti elméle-
tek konstrukciójának egyik legfontosabb előfeltétele az elméletalkotás logikai, 
konceptuális, szociológiai komponenseinek feltárása. Az 1990-es években kuta-
tási tevékenységének helyszíne hosszabb időn át a Bielefeldi, illetve a Tübingeni 
Egyetem volt. Elméleti nyelvészként felhasználja mindazon diszciplinák ered-
ményeit, amelyek a tudományos megismerés különböző sajátosságait vizsgálják. 
Ezek az alábbiak: analitikus tudományelmélet és az analitikus nyelvfilozófia, a 
kognitív tudományos egyes részterületei, valamint a tudásszociológia újabb ered-
ményei. Hangsúlyozottan kívánja vizsgálni a teoretikus terminusok referenciájá-
nak sokat vitatott, rendkívül összetett problémáját.99  

                                                 
98  Az MTA tagjai, 2003. 425–426. = Magyar Tudomány, 2001./11. Görömbei András akadémiai 

székfoglaló előadása, MTA. 2002. április 8. 
 99  Az MTA tagjai, 2003. 663/664. = Magyar Tudomány, 2001./10. 
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Vajda Mihály (2001, 2007) a filozófiatudomány 1945 utáni szinte minden 
megpróbáltatását, változását átélve 1989-ben lett a KLTE BTK professzora, 
nagyban hozzájárulva az itteni filozófia szakos képzés fellendítéséhez, s ahogyan 
fogalmazott nem elsősorban az egyébként nélkülözhetetlen megismerésre, hanem 
inkább gondolkodásra ösztönözte a tanítványait. Kutatási területei: Husserl fe-
nomenológiája, a 20. századi német filozófia, totalitárius társadalmak elmélete, 
megismerés és gondolkodás megkülönböztetése Heideggernél és Arendtnél.100  

Bitskey István (2004, 2013) kutatási területei: retorika a 16–17. században, a 
reformáció művelődéstörténete, barokk kori prédikációirodalom, reneszánsz és 
barokk kori művelődéstörténet a Kárpát-medencében, könyvtörténeti kutatások. 
Álláspontja szerint a múlt évszázadai során a magyar kultúra a legszorosabb 
kapcsolatban a német és az olasz nyelvterülettel állt, onnan érkezett a Kárpát-
medencébe a legtöbb szellemi impulzus, ezek feltárása kiemelkedően fontos fel-
adata a kutatásnak. Elemi érdeknek tartja a hungarológia elfeledett értékeinek 
nemzetközi szintű bemutatását, amelyek közül kiemelkedőnek tekinthetjük a 
magyar diákok kora újkori római tanulmányainak feldolgozását olasz nyelven, il-
letve a német nyelven is megjelent a magyar barokk egyházi irodalomról szóló 
kötetet. Kutatói tevékenységének fontos része a Pázmány Péter írói munkásságát 
nemzetközi kontextusban történő bemutatása. Könyveivel, tanulmányaival, kötet 
szerkesztéseivel a nemzeti önismeret, önszemléletünk és azonosságtudatunk 
alapjait kívánta bemutatni.101  

Orosz István (2004, 2013) kutatói tevékenysége több jelentős területre tagol-
ható, amelyek közül meghatározónak mindenképpen az agrártörténet és a mező-
városok történetének vizsgálata tekinthető. Munkásságában szerencsésen egye-
sülnek az országos és a helytörténetírás eredményei. Az előbbihez tartozó mun-
kái közül az alábbiakat tekinthetjük meghatározónak: Differenciálódás és kisajá-
títás. (1965, 1972), Magyarország mezőgazdasága a dualizmus első évtizedeiben. 
(1979, 1987). Magyarország mezőgazdasága a feudalizmus alkonyán. (1998). A 
helytörténetírást illetően két nagyobb csoportot különíthetünk el Orosz István ku-
tatásaiban. Az egyikbe azok a tanulmányok tartozhatnak, amelyek egy nagyobb 
tájegység mezővárosai történetének különböző szakaszait dolgozzák fel, (Hegy-
alja, a hajdúvárosok, Északkelet Tiszántúl, Észak-Magyarország), a másikba pe-
dig azok, amelyek egy-egy település történetének egy-egy szakaszával foglal-
koznak. (A teljesség igénye nélkül: Berettyóújfalu, Debrecen, Hajdúböszörmény, 
Hajdúnánás, Mátészalka, Sárospatak, Szerencs, Tokaj.) 

Orosz István szemléletmódját meghatározza egyfajta komplexitás, amely ré-
vén a gazdaságtörténetet szervesen kapcsolja össze a társadalomtörténettel. Mun-
káiban következetesen érvényesíti azt a szemléletet, amelyben a birtokviszonyok  
 
                                                 
100  Az MTA tagjai, 2003. 1349. = Magyar Tudomány, 2001/11. 
101  Akadémikusi portré = Magyar Tudomány, 2004/7. 789/790. 
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Görömbei András Kertész András Vajda Mihály 

 

   
         Bitskey István Orosz István Imre László 
 
és a művelési viszonyok kölcsönhatásában a vizsgált határhasználat, mint alap 
jelenik meg, erre épül a termelés és a társadalomszerkezet, amelyet a munkaerő 
és a fogyasztás, valamint az árutermelés mértéke köt össze.  

Tudományos tevékenységének fontos részét alkotják a XIX. század első felé-
vel, ezen belül is a reformkorral foglalkozó írásai. Tanulmányt írt Pethe Ferenc-
ről, több munkájában tért ki Széchenyi István, Kossuth Lajos és Táncsics Mihály 
tevékenységének egyes területeire, illetve a jobbágyfelszabadítás kérdéseire.102  

Imre László (2007, 2013) szakmai érdeklődése és publikációs tevékenysége 
pályakezdése óta sokirányú. Az irodalomtörténet, műfajelmélet, összehasonlító 

                                                 
102  Akadémikusi portré = Magyar Tudomány, 2004/7. 794/795. Gyimesi Sándor: Orosz István, az 

agrártörténész., Bácskai Vera: Orosz István, a várostörténész. In. Orosz István: Hagyományok 
és megújulás. Debrecen, 1995. I–IX., Köszöntő. In. Emlékkönyv Orosz István 70. születésnap-
jára. Szerk. Angi János és ifj. Barta János. Debrecen, 2005. 7–9. 
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irodalomtudomány és kritika területén egyaránt figyelemreméltó eredményeket 
ért el. Munkáiban a „dogmákkal és ellendogmákkal” egyaránt számot vet, az iro-
dalom átpolitizálását ugyanúgy bírálja, mint az öncélúságának teóriáit. Irodalom-
szemléletére az 1960-as években Horváth János és Barta János volt a legerősebb 
hatással, ezt néhány év múlva az orosz formalisták inspirációja követte, majd 
részletesen vizsgálta a különböző interpretáció elméleteket. 1990-ben A magyar 
verses regényről írott könyvében egy Magyarországon ritkán vizsgált műfajt he-
lyezett új megvilágításba. A hat évvel később publikált akadémiai doktori érte-
kezése, A műfajok létformája a XX. századi epikánkban a műfajok egymásra ha-
tásának és az irodalmi fejlődésnek a magyarországi törvényszerűségeit mutatta 
ki., azokat az értékteremtő irodalmi folyamatokat tárta fel, amelyekben az egyes 
műfajok módosult formában, más műfajok keretei között élnek tovább. Kutatásai 
révén jelentős mértékben módosította XIX. századi irodalmunk fejlődéstörténeti 
képét. Vizsgálódásai kiterjednek a két világháború közötti erdélyi magyar iroda-
lom fő jellegzetességeire, a népi írók vitatott egyéniségeinek munkásságára és a 
mai magyar irodalom jelentős alakjainak tevékenységére is!103  

S. Varga Pál (2010) a karteziánus bölcseleti tradíció helyett inkább az európai 
bölcseletnek arra az alternatív hagyományára támaszkodik, amely az embert ere-
dendően nem a gondolkodás szubjektumának, hanem egy nyelvi-kulturális ha-
gyomány letéteményesének, az irodalmi szöveget pedig e hagyomány részének 
tekinti. Azt az irodalomelméleti felfogást támogatja, amely ehhez az antropoló-
giához kapcsolódik, s abból indul ki, hogy egy-egy társadalom a közös, nyilvá-
nos nyelvhasználatban alakítja ki felfogását a valóságról, s hogy az irodalom e 
nyelvi gyakorlat egyik legfőbb formálója. Főbb kutatási területei a klasszikus 
magyar irodalom, 19. századi magyar líra-, eszme- és kritikatörténet, a nemzeti 
irodalom fogalmi rendszerei a 19. században.104  

Solymosi László (2010) kutatóként a középkori Magyar Királyság írott forrá-
saival foglalkozik. Kutatásai lehetővé teszik a múlt bizonyos rekonstrukcióját, s a 
nehezen hozzáférhető források kiadására ösztönzik. A rekonstrukciók új forrá-
sok, új szempontok alapján idővel változhatnak, módosulhatnak, a forráskiad-
ványok általában maradandóbb értéket képviselnek, ezért a leghasznosabbnak a 
forráskiadványok készítését tartja. (Például az egyetlen fennmaradt brünni nyom-
tatványból közzétette a veszprémi egyház 1515. évi zsinati határozatát, a bolo-
gnai kéziratból az esztergomi káptalan jegyzőkönyvét.) Szerepe volt és van a 
magyarországi középkorkutatás egyik legjelentősebb vállalkozása, Az Árpádkori 
történeti Magyarország történeti földrajza kiadási munkálataiban. Legfontosabb 
céljának ezzel összefüggésben Veszprém megye Árpád-kori földrajzának elké-

                                                 
103  Akadémikusi portré: Magyar Tudomány, 2007/12. 1638/1639. Görömbei András, MTA. 2007. 

december 10. 
104  Akadémikusi portré: Magyar Tudomány, 2010/9. 1131/1133. 
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szítését tartja. Külön foglalkozik az anyanyelv és a jogi írásbeliség a középkori 
magyarországi kérdéseivel, illetve az írásbeliség és a társadalom helyzetével az 
Árpád-korban.105 

 

  
S. Varga Pál Solymosi László 

 
A kar életében betöltött kiemelkedő szerepük elismeréseként több tantermet, 

szemináriumi helyiséget, emlékszobát neveztek el egykori oktatóinkról. A XII-es 
tantermet Szabó Istvánról, a XI-es tantermet Hankiss Jánosról, a IX-es tantermet 
pedig Karácsony Sándorról nevezték el. Országh László nevét viseli az Angol–
Amerikai Intézet 119-es számú szemináriumi helyisége, a Főépületet az Élettudo-
mányi Épülettel összekötő sétány, Kelemen Lászlóét a Pszichológia Intézet épüle-
tében a P.6-os, Láng Nándorét a főépület fszt. 40-es terme. A fszt. 3-as teremben 
őrzik Bán Imre könyvtárát, az A/17-es helyiségben Kiss Árpád hagyatékát. 

Külön megemlítendőnek tartjuk a kar azon korábbi oktatóinak a nevét, akik 
elnyerték a KLTE díszdoktori címét 

• Bárczi Géza, nyelvész, akadémikus (KLTE, ELTE), 1973 
• Barta János, irodalmár, akadémikus, (KLTE), 1981 
• Bán Imre, irodalmár, (KLTE), 1988 
• Gunda Béla, etnográfus, (KLTE), 1988 
• Kálmán Béla, nyelvész, akadémikus, (KLTE), 1988. 
• Borzsák István, klasszika-filológus, akadémikus (KLTE, ELTE), 1990 
• Szabó Árpád, történész, akadémikus, (Debreceni Tudományegyetem), 

1990 
• Niederhauser Emil, történész, akadémikus, (KLTE, ELTE), 1995 

                                                 
105  Akadémikusi portré: Magyar Tudomány, 2010/11. 1387/1389. 



BÁRSONY ISTVÁN: A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR  TÖRTÉNETE  1949–1999 KÖZÖTT  

 

324

• Papp Ferenc nyelvész, akadémikus (KLTE, MTA Nyelvtudományi Inté-
zet), 1995. 

• Szabolcsi Miklós, irodalmár, akadémikus (KLTE, ELTE, Országos Peda-
gógiai Intézet), 1995. 

 
 

A tanárképzés változásai 1956 után 
 
Az egyetemi képzés öt évre történő felemelésére 1957-ben került sor, s ez termé-
szetesen lényeges módosulásokat jelentett a tanárképzés vonatkozásában is. A 
gyakorlati képzést például az eddigi összesen nyolc hétről, lényegében egy évre 
növelte. Az elsődleges cél az volt, hogy a tanárjelöltek részben huzamosabban 
figyelhessék meg a vezetőtanárok munkáját, részben pedig maguk is jártasságot 
szerezzenek a tanítás gyakorlatában. Megnyílt a lehetősége a tanárképzés szín-
vonala javításának, ehhez azonban szükség volt a megfelelő gyakorló helyek biz-
tosítására is. Erre a 154/1958. számú MM intézkedés alapján kerülhetett sor, 
amely elrendelte a gyakorlóiskolák újjászervezését és a tudományegyetemek 
közvetlen irányítása alá helyezését.106 

Az 1957/58. tanévben még a Fazekas Gyakorló Gimnáziumban és a Kossuth 
Gyakorló Gimnáziumban zajlott a hallgatók hospitálási gyakorlata. A Fazekas 
Gimnázium élére Forgács József helyett ekkor került Papp Imre, s ekkor nevez-
ték ki az alábbiak szerinti új vezetőtanárokat is. Fazekas Gimnázium: magyar 
szak: Barla Gyula, Kiss Tamás, Kornya Sándor, Nagy János. Történelem szak: 
Szepsy József, Veress Géza. Orosz szak: Pálffy Istvánné. Kossuth Gimnázium: 
magyar szak: Dobos József, Koroknay Berta, Nagy József, Rózsa Lenke, Thun 
Lászlóné. Történelem szak: Gacsályi Sándor, Komoróczy Györgyné, Szász La-
josné és Török Péter.107 Az 1958/59. tanévben a Fazekas Gimnázium megszűnt 
gyakorlóhelynek lenni, s a tantestület egy része, köztük az említett vezetőtanárok 
zöme is átkerült a Kossuth Gimnáziumba. Az 1954/1958. (M.K.) MM. sz.. utasí-
tás határozta meg azokat a feltételeket, hogy az lehetett vezetőtanár, aki megfele-
lő képesítés birtokában legalább öt évig tényleges oktatói működést fejtett ki, s 
szakmai és pedagógiai szempontból egyaránt kiváló képességgel rendelkezett. 

A kari intézeteknek, tanszékeknek 1958 őszén reagálniuk kellett „A tudo-
mányegyetemek feladatai a tanárképzésben” c. MM. 83.785/1958. sz. rendeletre. 
A Magyar Irodalomtörténeti Intézet véleménye szerint az oktatók eddig is tisztá-
ban voltak, azzal, hogy elsősorban tanárokat, nem pedig tudósokat képeznek, az 

                                                 
106  Holik Ildikó: A Debreceni Egyetem tanárképzése és gyakorlóiskolái. Debreceni Iskola, 2004. 

217–219. 
107  BTK Jkv. 1958. október 30. 
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ellentétet a két terület között nem látják akkorának, mint sokan mások. Az Inté-
zet több meghatározó oktatója is hosszú középiskolai gyakorlat után került az 
egyetemre (Juhász Géza, Barta János, Bán Imre), akiknek mindig is szívügyük 
volt az oktatás. Zömmel hasonló véleményen voltak a Történelmi Intézet oktatói 
is. Problémát láttak viszont abban, hogy nem látszott igazán megnyugtatónak a 
kibontakozó ötéves képzés rendszere. Viták folytak az V. évfolyam tartalmának 
optimális kialakításáról, az Intézet szerint az egész V. évnek a pedagógiai gya-
korlatra fordítása nem feltétlenül szerencsés. Megoldandónak tartották, hogyan 
lehetne biztosítani az V. évfolyam szaktárgyi hasznosíthatóságának a lehetőségét 
is. Kitértek ekkor a gyakorló gimnáziummal való kapcsolat kérdéseire is. Esze-
rint az Irodalomtörténeti Intézet oktatói részt vettek az iskola tantestületének iro-
dalmi összejövetelein, látogatták a diák önképzőkör rendezvényeit. Fontos fel-
adatuknak tartották az egyetemi szakdidaktikai óráinak az iskolai munkához való 
közelebb hozását. Célul tűzték ki, hogy a szemináriumok érdemi előkészítést je-
lentsenek a középiskolai oktatáshoz. Fontosnak tartották azt is, hogy igazán meg-
felelő színvonalú tanári kar jöjjön létre a gyakorló gimnáziumban. A Nyelvészeti 
Intézet javasolta, hogy a gyakorlóiskolai vezetőtanárok kinevezése során az inté-
zet véleményét is kérjék ki. Tervezték, hogy a vezetőtanárokat az intézeti szak-
mai ülésekre meghívják. A Történelmi Intézet szívesen nyújtott volna segítséget 
a gyakorló iskola működésének tartalmi megjavításához, ennek azonban szerin-
tük előfeltétele volt a pedagógiai formalizmus megszüntetése.  

Felmerült ekkor a gyakorló iskola és az intézetek, tanszékek közötti oktató-
csere lehetősége is, amely elől azonban az intézetek végül elzárkóztak. A Törté-
nelmi Intézet szerint a közvetlen iskolai tanítás nem látszott elsődleges feladat-
nak, fontosabb volt az általános tájékozottság megszerzése, a közép- és az általá-
nos iskolai munka szellemének minél jobb megértése. Nem tartották igazán élet-
szerűnek azt, hogy az oktatók mindegyike mind az általános, mind a középisko-
lai, mind pedig az egyetemi oktatásban is megállja a helyét. Nehezen megvaló-
síthatónak tartotta az oktatócserét az Irodalmi Intézet is, azt azonban elképzelhe-
tőnek tartották, hogy a fiatalabb, viszonylag kevés gyakorlattal rendelkező egye-
temi oktatók néhány órában tanítsanak közép- vagy általános iskolában. A Nyel-
vészeti Intézet véleménye szerint a jó felkészültségű fiatal oktatóik megtalálják a 
módszereit annak, hogyan biztosítsák az egyetemi oktatás eredményességét. He-
lyesnek tartották volna azonban azt, hogy az egyetemről kikerülő tehetséges fia-
talok középiskolában kezdhessék el tanári tevékenységüket. Nehezen megoldha-
tónak tartotta az oktatócserét a Romanisztikai Intézet is, a korábbi évek oktatási 
gyakorlata miatt ugyanis az idősebb nyelvtanárok évek óta nem tudtak rendsze-
res kapcsolatot tartani a nyugati nyelvekkel, irodalmakkal, kultúrákkal. 

Javasolták, hogy a hallgatók „ambícióinak” fenntartása érdekében egészsége-
sebb arányt alakítsanak ki az egyetemről kikerülő fiatal tanárok falusi, városi, ál-
talános iskolai, illetve gimnáziumi helyekre történő elhelyezési gyakorlatát te-
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kintve. A középiskolai beosztásban működő, de a magasabb szakmai követelmé-
nyeknek meg nem felelő pedagógusokat alsóbb fokú intézményekbe javasolták 
áthelyezni, hogy aki felkészültebb, s a tudományos jellegű szakmai továbbkép-
zést is igényelné, a nagyobb városokban helyezkedhessen el. Erre azért is szük-
ség lenne, mert a bérek miatt nem igazán vonzó, csökkenő érdeklődést mutató 
tanári pálya nem tudta biztosítani a tanárok elvárt fejlődését. (Történelmi és Nép-
rajzi Intézet).108 

Az egyetemi tanárképzés megfelelő szervezése, irányítása érdekében 1958 és 
1963 működött a miniszteri utasítás alapján létrehozott Tanárképző Tanács, 
amelynek a feladata tanárképzéssel kapcsolatos feladatok összehangolása, a ta-
nárképzés és a gyakorlóiskolák közvetlen irányítása volt. A Tanárképző Tanács-
ban a létrejötte idején BTK-t Bán Imre, a kar dékánja, két oktatója Jausz Béla és. 
Kardos Pál, a KISZ-t Bajkó Mátyás, a szakszervezetet pedig Kovács Kálmán 
képviselte. (A Tanárképző Tanács első elnöke egyébként Iglói Endre tanárképzé-
si rektorhelyettes volt!)  

A Tanárképző Tanács tevékenységének számos olyan területe volt, amelyek 
jelentős hányada a karon is megjelent. Ezek közül a fontosabbak: 

–  a szakintézetek mellett szakmódszertani munkaközösségek létrehozása, 
–  az iskolai gyakorlattal nem rendelkező fiatal egyetemi oktatók egy-két 

éves kötelező iskolai gyakorlatra küldése, 
–  a gyakorlóiskolai tanárok szakmai továbbképzése a szakintézetekkel kar-

öltve, 
–  az V. éves hallgatók kötelező iskolai gyakorlatának szabályozása,  
–  a tanárjelöltek iskolán kívüli nevelési gyakorlatainak biztosítása (a Városi 

KISZ VB. és a Művelődési Osztály bevonásával).109 
 

1960-ban a Kari Tanács egyik ülésén a bölcsészkari tanárképzés továbbfejleszté-
séről tárgyalt. Ekkor – szinte állandóan visszatérő kérdésként – újból felmerült a 
tanárképzés–tudósképzés dilemmája. Kifejtették, hogy a tanárképzés szempont-
jainak az előtérbe állítása nem jelentheti a bölcsészkari oktatás tudományos meg-
alapozottságának és tudományos jellegének gyengülését. Javasolták a kar részé-
ről, hogy a tankönyvek és jegyzetek anyaga az oktatás során ténylegesen megkö-
vetelhető anyaggal arányos legyen, s a hallgatóknak módjuk legyen a tanköny-
vek és a jegyzetek mellett forrásmunkák tanulmányozására is, hogy ismereteiket 
élőbbé tudják tenni. Ekkor merült fel a hallgatók termelőmunkájának a kérdése 
is. Egyértelmű elvárás volt ekkor, hogy a végzős tanárok kellő élettapasztalattal 

                                                 
108  BTK Jkv. október 30. 
109  Dr. Szász Lajosné: A középiskolai tanárképzés néhány kérdése egyetemünkön és a gyakorló 

gimnáziumban (1959–1974.) In. Jausz Béla Emlékkötet. 1976. 209. 
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rendelkezzenek, közvetlenül ismerjék a dolgozó osztályok életét, ismerjék és be-
csüljék a fizikai munkát, ezért diplomájuk megszerzése előtt valamilyen formá-
ban végezzenek termelőmunkát. Javasolták, hogy akik ilyet eddig nem végeztek, 
azok a nyári hónapokban tegyék meg azt! A kar részéről ez az elképzelés nem 
kapott érdemi támogatást, inkább azon az állásponton voltak, hogy az érettségit 
követő évben dolgozzanak, vagy a hadseregben szolgáljanak a (felvett férfi) 
hallgatók.110  

Nem tekinthetünk itt el Jausz Béla véleményének az idézésétől, amely szerint 
hallgatóink többsége az egyetem elvégzése után nem szaktudományát fogja mű-
velni, hanem az emberformálás lesz a hivatása. Korszerűtlen tehát a szakmai 
vagy pedagógiai képzés alternatívájának megfogalmazása. A nevelőkkel szem-
ben a pedagógiai felkészültség ugyanolyan szakmai követelmény, mint szaktár-
gyuk alapos ismerete. 1962-ben azt is írta még Jausz Béla: ezeket ma is valljuk, 
ma is óhajtjuk, de sajnos nem nevezhető megvalósult követelményeknek.111 

A 139/1960/MK. 11. számú Művelődési Miniszteri utasítás határozta meg a 
tanárképzésben a különböző típusú iskolai gyakorlatok rendszerét. Az elrendel-
tek szerint minden tanár szakos hallgató köteles volt a gyakorló-iskolában, vagy 
más iskolában az I. vagy II. éven négy alkalommal, összesen húsz órában pszi-
chológiai, a III. éven három-három alkalommal, összesen tizenöt-tizenöt órában 
didaktikai és neveléselméleti, a IV. évben pedig két alkalommal, összesen tíz 
órában szakmódszertani tárgyú iskolai megfigyeléseken részt venni. A gyakorló 
tanítással kapcsolatos elvárások ugyanekkor: a tanárjelölt mindkét szaktárgya ta-
nításában olyan alapvető gyakorlatot szerezzen, amely az önálló oktató-nevelő 
munka kezdeti nehézségein átsegíti, egyéni továbbfejlődését szilárd alapokon biz-
tosítja, olyan alapvető iskolaismeretre, nevelési gyakorlatra tegyen szert, amely a 
tanári munka és az iskolai élet egészére kiterjed és hivatástudatát elmélyíti, az 
egyetemi évei alatt szerzett szaktárgyi, pszichológiai, pedagógiai, módszertani 
ismereteit képes önállóan alkalmazni. A rendelet értelmében az V. év fő feladata 
a kötelező iskolai gyakorlat lett, a tanárjelöltek kötelesek voltak szaktárgyanként 
15–20 órát, összesen legalább 30 órát tanítani, az egyik tárgyukat általános isko-
lai, a másikat pedig középiskolai osztályban.112 Látni fogjuk még, hogy a részle-
teket illetően lesznek még nézeteltérések a karon, de lényegében ez a szabályo-
zás jelentette hosszú évekre a tanárképzés iskolai gyakorlatainak a kereteit. 

1963-ban ismét átszervezték a tanárképzés egyetemi irányításának rendszerét, 
megszüntették a tanárképzési tanácsot és a tanárképzési rektorhelyettesi tisztsé-

                                                 
110  BTK Jkv. 1960. január 6. 
111 Jausz Béla Emlékkötet, 209. 
112  Debreceni Iskola 2004., 222/223. A KLTE Gyakorló Gimnáziumában 1963-ban megszűnt az 

alsó, az 19667/68. tanévben pedig a felső tagozatos képzés, s ekkor szervezték meg a KLTE 
Gyakorló Általános Iskolát a Gyakorló Gimnázium mellé. 
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get. Ezután az egyetem rektora az oktatási rektorhelyettes által láttatta el a tanár-
képzés irányítását, akinek a munkáját a rektori hivatal keretei között újonnan lét-
rehozott tanárképzési csoport segítette.113 

Szakszervezeti kezdeményezésre 1964 májusában Nyíregyházán, 1965 októ-
berében Miskolcon tartottak olyan találkozót, amelyen a KLTE „a felszabadulás” 
óta végzett hallgatóival beszélték, illetve vitatták meg az alábbi kérdéseket. 

–  miként látják az egyetemi oktatást, elsősorban a tanárképzést, úgy, hogy 
már éveket töltöttek az iskolai gyakorlatban tanítással? 

–  fogalmazzák meg azokat az igényeket, elvárásokat, amelyek szerintük az 
iskolai gyakorlat alapján lényegesek, fontosak lehetnek. 

A zömmel pozitív hozzászólások, megjegyzések mellett az alábbi kritikai ész-
revételeket fogalmazták meg a résztvevők: 

–  a szakmetodikai oktatás korszerűtlensége, amely messze alatta marad az 
egyetemi oktatás színvonalának. 

–  főleg a nyelvszakosok tették szóvá az egyetem lemaradását a programo-
zott oktatás, általában az oktató gépek alkalmazása terén. A felszólalók 
szerint minden idegen nyelvi tanszéknek rendelkeznie kellene nyelvi labo-
ratóriummal. 

–  szintén a nyelvszakosok fogalmazták meg azt az igényt, hogy az egyete-
men a nyelvtanulást az élő beszédre lenne szerencsésebb koncentrálni. Ál-
talános vélemény volt, hogy a nyelvszakosoknak akár ösztöndíjjal, akár 
saját költségen (!) néhány hónapon át külföldön kellene a tanulmányaikat 
folytatni. 

–  többen felvetették a világnézeti oktatás elvontságát. Véleményük szerint 
az előadások olykor-olykor nem elég színesek, a szemináriumok pedig 
nem eléggé érdekesek. 

–  szintén az elvontságát emelték ki a didaktikai oktatásnak, s javasolták a 
didaktikai anyagnak, különösen az oktatási folyamatokra, valamint az óra-
típusokra vonatkozó anyagrészeknek a korszerűsítését.  

–  megemlítették azt is, hogy az egyetemi tanulmányaik alatt alig hallottak 
valamit a kollégiumi neveléssel kapcsolatos feladatokról, teendőkről. 

–  az iskolai gyakorlatokat szükségesnek és jónak nevezték, a gyakorló isko-
lák technikai ellátottságát azonban nem tartották kielégítőnek, azokat javí-
tandónak értékelték.114 A karon zajló folyamatokat tekintve utólag nyu-
godtan kijelenthetjük, hogy nem volt felesleges az egykori hallgatók vé-
leményét meghallgatni.  

                                                 
113  Ladányi, 2008. 119. 
114  MNL HBML. VIII. 8/b. 81. d. 
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A kari vélemények, elképzelések ütköztetése szinte folyamatosan zajlott a tanár-
képzéssel kapcsolatban. 1960-as évek közepén az éppen aktuális problémák kö-
zött sorolták fel, hogy a szaktárgyi oktatást tekintve a tanterveket, a tananyagot 
nem a tanárképzés követelményei, hanem a tanszékek saját érdekei és szubjektív 
szempontok határozták meg.  

A pedagógiai oktatással kapcsolatban sokan bírálták az oktatás túlzottan el-
mélet jellegét. Sok vita folyt a szakmódszertani oktatás tantervi elhelyezéséről, 
valamint a szakmetodikusok szervezeti hovatartozásáról is.115 

Újból napirendre került a már többször említett tanárképzés-tudósképzés kü-
lönválasztásának a kérdése is. Az 1950-es évek elején kialakult nézetet ekkor 
többen hasznosnak is tartották, mert a tudományos igény hangsúlyozásával sem-
legesíteni lehetett a középiskolák részéről jelentkező prakticista igényt. Másrészt 
viszont a tanárképzés hangsúlyozásával lehetett ellensúlyozni egyes körök tudo-
mányos arisztokratizmusát. Megfogalmazták ugyanakkor azt a – nagy valószínű-
séggel helytálló véleményt is –, hogy a hallgatók jelentős többségénél már a III–
IV. évfolyamon látszik, hogy jó tanár lehet belőle, de alkotó tudós bizonyára 
nem. 

Mindettől függetlenül a képzés tartalmának újragondolását nem tartották fe-
leslegesnek az alábbi érvekre utalva: 

–  a hallgatóság zöménél erőltetnek olyan anyagrészeket, amelyeknek a leen-
dő tudósképzésben egyértelműen helye van, a középiskolai tanárképzés-
ben viszont nem feltétlenül, 

–  ugyanakkor a tudományos munkára alkalmas hallgatókat rákényszerítik 
olyan feladatok elvégzésére, amelyeken képességeik alapján ők már régen 
túl vannak. 

–  demoralizálónak tartották ugyanakkor azt is, hogy olyan feladatok ellátá-
sára is kötelezettek a hallgatók, amire soha szükségük nem lesz, s ez ese-
tenként az egyetemi munka lebecsülését hozhatta magával. 

Javaslatokat fogalmaztak meg a tanárképzéssel kapcsolatban is: 
–  a pedagógiai és didaktikai oktatás súlypontjainak az áthelyezése az V. év-

folyamra. 
–  megfelelő szervezéssel az V. évesek valóban az előírt heti 12, illetve 14 

órát töltsék az iskolában, ne pedig ennél többet, ami lehetővé tenné, hogy 
a hallgatóknak idejük maradjon a szakdolgozattal való foglalkozásra. 

–  revideálandónak tartották a vidéki tanítási gyakorlatok kérdését. Ezek 
ugyanis – többek véleménye szerint – messze nem felelnek meg az elvárá-

                                                 
115  Ladányi, 2008. 121. 
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soknak, inkább kaotikussá teszik az V. évfolyam második félévének az ok-
tatását. 

–  megszüntetendőnek tartották az V. évesek iskolai állásokra való kiengedé-
sének gyakorlatát is.116 

 
A tanárképzés egyik kritikus pontjának a szakmódszertani oktatást tekintették az 

1960-as, 1970-es években. Kelemen László előterjesztése erről a kérdéskörről 
érdemi problémák egész sorát vetette fel 1967 decemberében. Álláspontja szerint 
a szakmódszertani oktatást tekintve a karon jelentős lemaradás tapasztalható. A 
szakmódszertan anyaga bizonytalan, kidolgozatlan, egyes tárgyaknál hiányzik a 
központi jegyzet, más szakoknál pedig az előírt jegyzet elavult, használhatatlan. 
A metodika gyakran csak ismétli a didaktika tételeit, ugyanakkor a nevelési fel-
adatokról alig ejt szót. A különböző módszertanok belső rendszere tisztázatlan, 
terminológiájuk korszerűtlen, ellentmondásos. A módszertannak nincs elég súlya 
és tekintélye az egyetemi oktatásban. A vizsgakövetelmények nem elég egyér-
telműek, határozottak. Mind a gyakorlati képzés, mind az államvizsga módszer-
tani jegyeit nagy liberalizmussal állapítják meg. A módszertani oktatásnak nincs 
meg a megfelelő hatása az iskolai gyakorlati képzésre. A módszertanosok a 
munkájukhoz sem helyben, sem pedig országos viszonylatban nem kapnak meg-
felelő segítséget, irányítást, támogatást. Az előterjesztés természetesen javaslato-
kat is megfogalmazott a felvázolt helyzet javítása érdekében.  

–  a káderfejlesztési tervekben szerepeltetni kellene, s fokozatosan el kellene 
érni, hogy minden szaktárgyból főhívatású tanszéki metodikus kerüljön 
kinevezésre. 

–  amíg ez nem valósítható meg, addig a megbízott gyakorló iskolai tanárok-
nak jelentős órakedvezményt kellene adni, hogy a gyakorlati képzés ellen-
őrzésére, és a módszertan tudományos művelésére is jusson idejük. 

–  a Neveléstudományi Tanszéken meggondolandónak tartotta vezetőmeto-
dikus állás szervezésének a lehetőségét. 

–  kidolgozandónak tartottak egy olyan új szabályzatot, amely a módszertani 
oktatásban és a gyakorlati képzésben résztvevők jogkörét és feladatait 
pontosan meghatározná. 

–  a karnak közben kellene járni, hogy a Művelődési Minisztérium és az Or-
szágos Pedagógiai Intézet vonja be a szakmetodikusokat az országos szin-
tű szakfelügyelői tanácskozásokba, és lássa el őket az összes továbbképzé-
si kiadvánnyal és tájékoztató anyaggal. 

                                                 
116  BTK Jkv. 1967. január 23. 
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–  az egységes irányító és ellenőrző rendszer kiépítése érdekében Metodikus 
Tanács vagy Metodikus Kabinet létrehozását javasolta a Neveléstudomá-
nyi Tanszéken a már említett szakmetodikus státus létrehozása mellett. 

A Metodikus Tanács feladatai az alábbiak az előterjesztés szerint: 
–  a metodikusok évenként vitassanak meg egy módszertani jegyzetet. (Az 

első alkalomra Nagy János készülő magyar szakos jegyzetét javasolta Ke-
lemen László.) 

–  a tanév folyamán tartsanak metodikusok bemutatóórát, s vitassák meg azt. 
–  a tanévek végén értékeljék a módszertani oktatás és a gyakorlati képzés 

tapasztalatait, s tegyenek javaslatokat a képzés színvonalának javítására. 
–  a következő tanévben meginduló új módszertani oktatást megfelelően elő 

kell készíteni, biztosítani kell az egyetemi oktatás és a gyakorló iskolai ta-
nítás megfelelő összhangját.117 

 

Sajnos az elképzelések csak részben valósultak meg, így a szakmódszertani meg-
ítélésével kapcsolatos negatív hangok nem szűntek meg a karon, inkább erősöd-
tek. Erre utal Iglói Endre dékán véleménye, aki szerint a pedagógiai-módszertani 
képzés nem örvend nagy népszerűségnek az oktatók körében. Túlságosan is bíz-
nak az oktatók veleszületett pedagógiai adottságaiban, a kialakuló előadói rutin-
ban, a tudományosan megalapozott szaktárgyi ismeretekben. Az újonnan elké-
szült tantervek, a korszerűsített programok, az új oktatási formák azonban meg-
követelték „a pedagógia ellenes magatartás revízióját.”118 

Egyáltalán nem volt jobb a helyzet két év múlva sem. A kari Oktatási Bizott-
ság elnöke, Durkó Mátyás szerint nem történt érdemi előrelépés ezen a területen. 
A fontosabb problémák ekkor: 

–  a hallgatók egy része nem végzi el az V. évet, (külföldi részképzés, enge-
délyezett tanítások, stb.), ők képesítés nélküli nevelők lesznek. (Kelemen 
László véleménye.) 

–  a szakmódszertant ekkor áthelyezni kívánták a IV. évre, ez azonban újabb 
kérdéseket vetett fel. (Nincs mögötte gyakorlás, szigorlati félév, stb.) 

–  a módszertani tematika nincs tekintettel arra, hogy a végzett hallgatók egy 
része általános iskolában helyezkedik el. 

–  feltétlenül végre kell hajtani egy olyan korrekciót, amely révén kiküsz-
öbölhetők lesznek a didaktikai és a módszertani átfedések. 

–  a szakmódszertant ekkor is zömmel a gyakorlógimnázium tanárai tartot-
ták, az orosz és a latin kivételével. 

                                                 
116  BTK Jkv. 1967. december 8. 
118  BTK Jkv. 1970. október 2. 
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Újra felmerült, ekkor Módszertani Kabinet néven egy irányító testület létre-
hozása a korábbi elképzelésekhez képest szélesebb tartalommal, nagyobb felada-
tokkal: 

–  a módszertani képzés megszervezése és ellátása, 
–  a módszertani jellegű iskolalátogatások megszervezése,  
–  a gyakorlóiskolák szakfelügyelete, 
–  a gyakorlótanítások irányítása, 
–  a módszertani jellegű szakdolgozatok vezetése, 
–  az V. évfolyam hallgatóinak felkészítése az államvizsgára, 
–  a vezetőtanárok továbbképzésének megszervezése, a gyakorló iskolai 

szakmai munkaközösségek munkájának irányítása,  
–  módszertani kutatómunka folytatása, 
–  kapcsolat létrehozása a szaktanszékekkel szakmai kérdésekben, javaslatok 

megfogalmazása a képzés gyakorlati szempontú átalakítása érdekében, 
–  ugyanilyen kapcsolat létrehozása a Pedagógiai Tanszékkel az oktatói és 

kutatói tevékenység összehangolása céljából, 
–  kari módszertani könyvtár, szemléltető eszközök tárának létrehozása.119  

 

Végül a Szakdidaktikai Munkaközösség megalakítására került sor, 1974-ben el-
fogadták „A szakmetodikus feladatköre” c. előterjesztést, de ezzel együtt is ma-
radtak vitás kérdések a karon ezen a területen. (Csak részben valósult meg a tan-
széki szakmetodikusok kinevezése, nem következett be a IX. és X. félév mente-
sítése a szaktárgyi oktatás alól, stb.) Az ekkori szakmetodikusok:  

–  egyetemi oktatói státusban: magyar nyelv és irodalom: Barla Gyula, orosz 
nyelv és irodalom: Hadas Ferenc, angol nyelv és irodalom: Pálffy István, 
latin: Tegyey Imre. 

–  külső előadóként: francia nyelv és irodalom: Kóczián Rozália, német 
nyelv és irodalom: Szanyi Gyula, történelem: Tibori János. 

Pozitív lépés volt, hogy a VIII. tanterem mellett kialakították a módszertani 
kabinetet, a működtetéshez szükséges technikai eszközök azonban még csak 
részben álltak rendelkezésre.120 

1972-ben létrehozták az egyetemen a véleményező, tanácsadó szerepet betöl-
tő Tanárképző Bizottságot, így kilenc év után újra volt egy olyan fórum, amely 
„gazdája” lehetett a tanárképzésnek. Az 1963 és 1972 közötti időszakban a gya-
korlóiskolai tanárképző értekezleteken foglalkozhattak a tanárképzés kérdései-

                                                 
119  BTK Jkv. 1972. február 26. 
120  BTK Jkv. 1975. április 24. 
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vel, amelyek előadói között a BTK-ról szerepelt Nyirkos István, Szendrey István, 
Petrikás Árpád és Kelemen László is.121 

A tanárképzés különböző területeinek elvárható együttműködési rendszerét a 
legigényesebben talán éppen Kelemen László fogalmazta meg. Véleménye sze-
rint a pedagógusképzésben a hatékonyság szempontjából szoros egymásrautalt-
ság áll fenn a szakmai és a pedagógiai képzés között, s a két képzési területen 
működőknek ezt jobban tiszteletben kellene tartani. Ez mind a szakmai, ideoló-
giai, pedagógiai, pszichológiai képzést végzőknek közös érdeke. A neveléstudo-
mányi, pszichológiai elméleti tananyag kiegészítendő például személyiség- és 
szociálpszichológiai anyaggal, s az eddigieknél jobban kellene érvényesíteni 
azokat az oktató-nevelő gyakorlatokban, amelyekre egyébként is több időt kelle-
ne fordítani. Az elmélet és a gyakorlat integrálását, hatékonysága növelését ki-
emelten a metodikus szolgálhatja, akinek egyfajta transzmissziós szerepe van. A 
pedagógusképzésben szereplő elméleti képzés funkciója az, hogy azt a hallgatók 
az iskolai gyakorlatban alkalmazni tudják oktató-nevelő, személyiség- és képes-
ségfejlesztő munkájukban. Ehhez a leghatékonyabb segítséget a gyakorlóiskolai 
nevelők nyújthatják. Sajátos eleme a felsőoktatásnak, hogy az óvónőképzéstől az 
egyetemig terjedő négy képzési formában, ahogyan haladunk előre arányaiban 
úgy csökken a pedagógusképzés részesedése, amelyen Kelemen László szívesen 
változtatott volna.122 

1981 decemberében a Kari Tanács a szakfelügyelői megbízások kérdését tár-
gyalta. Az ekkor megbízottak névsora, talán a legtekintélyesebb volt a szakmód-
szertan vonatkozásában, rajtuk biztos, hogy semmi nem múlott az igényes, kö-
vetkezetes, igényes tanárképzés színvonalát tekintve. Az ekkor megbízott szak-
felügyelők: magyar nyelv és irodalom: Nagy János, történelem: Veress Géza, 
orosz: Hadas Ferenc, német: Némedi Lajos, latin: Tegyey Imre, angol: Nagy Zol-
tán, francia: Gorilovics Tivadar, világnézetünk alapjai: Bimbó Mihályné.123   

A következő éveket nyugodtan nevezhetjük a meg nem valósult programok 
időszakának. Közülük az egyik az ismételten visszatérő egységes tanárképzés 
bevezetésének ötlete volt, amely az 1980-as évek elején bukkant fel újra. Hosz-
szas viták után a Minisztertanács 1984. május 10-i ülésén született döntés, amely 
szerint meg kell szüntetni az alsó-, illetve a középfokú intézményekben foglal-
koztatott pedagógusok közötti hierarchikus különbséget. Olyan képzési struktúrát 
kívántak létrehozni, amely egyetemi képzés keretében egyaránt felkészíti a hall-
gatókat az általános és középiskolai szaktanári feladatokra. Az ezredfordulóra (!) 
az akkori tanárképző főiskolákat úgy tervezték átalakítani, hogy akár önállóan, 

                                                 
121  Jausz Béla Emlékkötet, 213. 
122  Balogh László – Szirmai Hajnalka: Kelemen László és tanítványi köre. Debreceni Iskola, 

2007. 306–307. 
123  BTK Jkv. 1981. december 3. 
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akár egyetemekkel együttműködve, akár azok részeként is alkalmasak legyenek 
az egyetemi szintű tanárképzés feladatainak az ellátására. Az elképzelések ter-
mészetesen nem valósultak meg, a tervezet azonban egyértelműen jelezte, hogy a 
tanárképzés milyen – akár menetrendszerűen visszatérő – ötleteknek volt kité-
ve.124 

Az egyetemi tanulmányok lezárását jelentő – egyébként szintén gyakori vál-
tozásokat megélő – államvizsga tárgyak között sokáig ott szerepelt valamilyen 
formában a pedagógia is. 1957-ben és 1958 júniusában a közös tárgyak között 
együtt szerepelt a marxizmus–leninizmussal, a szaktárgyak esetében a magyar 
szakon magyar irodalom, világirodalom és magyar nyelvészet, történelem szakon 
magyar és egyetemes történelem, orosz szakon pedig orosz és szovjet irodalom 
és orosz nyelvészet voltak az államvizsga tárgyak. 1958 júliusától 1960-ig mar-
xizmus–leninizmus (filozófia vagy politikai gazdaságtan), pedagógia és a szak-
dolgozat voltak az államvizsgatárgyak, 1961 és 1968 között pedig a filozófia, 
pedagógia, szakmódszertan és a szakdolgozat. Talán nem felesleges legalább egy 
év államvizsga jegyeinek ismertetése, mert nyílván elárul néhány jellemző ten-
denciát az államvizsga követelmények színvonaláról. Azért az 1963. évi adatokat 
választottuk, mert a filozófia és a szakdolgozat mellett két pedagógiai tárgy is 
szerepelt ekkor. 
 

Tárgy 5 % 4 % 3 % 2 % Átlag 
Filozófia 23 22,5 16 15,7 40 39,3 23 22,5 3,38 
Pedagógia 64 58,7 38 34,8   7   6,5 – – 4,52 
Módszertan 56 50 50 44,6   6   5,4 – – 4,45 
Szakdolgozat 52 45,1 36 32,1 22 19,6 2 1,8 4,23 

   

Az államvizsga eredmények vagy kiemelkedően jó képességű és nagyon jól tel-
jesítő évfolyamról tanúskodtak ebben az évben, vagy pedig arról, hogy követel-
mények szintjét ezeken a vizsgákon nem emelték túlságosan magasra a karon! 
Egyedül a filozófia eredményei látszanak egy átlagos évfolyam eredményei felé 
közelíteni, itt viszont azzal a ténnyel is számolnunk kell, hogy a hallgatóknak va-
lószínűleg nem ez a tárgy volt az adott időszakban a fő érdeklődési területe, ezt 
viszont a filozófia államvizsga oktatói nem nagyon vették, vehették figyelembe. 

1969-ben újabb módosulások történtek. Megmaradt közös tárgynak a filozó-
fia, pedagógia és a szakmódszertan, s ezeket kiegészítették a szakokhoz kapcso-
lódó tárgyak. Magyar: a mai magyar irodalom története, általános nyelvészet. 
Történelem: a történettudomány története. A nyelvszakokon: angol: a mai angol 
                                                 
124  Ladányi Andor: A pedagógusképzés minőségi fejlesztéséről. = Új Pedagógiai Szemle, 1997. 
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és amerikai kultúra kérdései, német: mai német kultúra kérdései, francia: a mai 
francia kultúra kérdései, orosz: a mai szovjet irodalom.1973-at követően hosszú 
ideig az államvizsga tárgya egy-egy szak anyaga volt: magyar nyelv és irodalom, 
angol nyelv és irodalom, néprajz, stb. 

Az 1970-es évek első felében jelenik meg a komplex-államvizsga a tanulmá-
nyok lezárásaként. Az államvizsga fő célja az volt, hogy a hallgató adjon számot 
arról, hogy rendelkezik-e a szaktanári munkához szükséges alapvető szakmai, 
módszertani, ideológiai és pedagógiai ismeretekkel, készségekkel. Képes-e az 
egyetemen elsajátított szaktárgyi ismereteit a középiskola céljainak megfelelően 
szelektálni, rendezni és alkalmazni. Kialakult-e benne a képesség arra, hogy 
szaktudományának új eredményeit alkotó módon építse be a tanári munkájába.125 

„A pedagógusképzés fejlesztésének irányelvei” c. minisztériumi dokumentum 
1984-ben készült el, véglegesítésére azonban csak két év múlva került sor. A do-
kumentum az alábbi elvárásokat fogalmazta meg a tanárképzés feladatait illető-
en: a hallgatók aktivitásának, önállóságának, kreativitásának, a leendő hivatásuk 
gyakorlásához szükséges készségeket és képességeket fejlesztő oktatási formák 
és gyakorlati órák arányának a módosításait, a gyakorlati képzés kiszélesítését, a 
leendő tanároknak a tudományos kutatás módszereibe való bevezetését, s a heti 
kötelező óraszámok csökkentését.126 

Az 1980-as évek végén, egyfajta átmenetként értékelhetjük azt a felfogást, 
amelyik szerint a bölcsészettudományi tanárképzés célja olyan magas szintű 
szaktudományi ismeretekkel rendelkező, tudományos világnézetű szocialista 
szaktanárok képzése, akik elméletileg megalapozott, korszerű és átfogó szaktu-
dás, széleskörű társadalomtudományi műveltség, idegennyelv tudás, valamint az 
ezzel párosuló képességek és készségek birtokában képesek a pedagógus hivatás 
gyakorlására mind az általános iskolai, mind a középfokú oktatásban. Készek a 
szakmai és társadalmi közéletben való részvételre, továbbá szakmai, módszertani 
és pedagógiai ismereteik és módszereik folyamatos megújítására és gyarapításá-
ra, készségeik fejlesztésére, rendszeres önképzésben és továbbképzésben. 

Megfogalmazták ekkor azt is: az a szemlélet csődöt mondott, hogy az egye-
tem célja jól felkészült tanárok képzése, akik a megtanultakat – némi pedagógiai 
ismeretek birtokában – továbbadják a tanulóknak, az egyetemi képzést lényegé-
ben a főiskolai tanárképzés szintjére redukálva ezáltal. Az önálló gondolkodásra, 
a tudományos szemléletre nevelés helyett az vált az oktatás céljává, hogy a hall-
gatók elsajátítsanak – bizonyos politikai meggyőződések alapján szelektált – is-
mereteket, s ezeket továbbadják és számon kérjék.127  
                                                 
125  Ladányi, 2008. 132. 
126  Uo. 145. 
127  A bölcsészkari reform kezdetei. 44., 83. A szocialista jelző használatától eltekintve a megfo-

galmazottak nagy részét egyébként el lehetett fogadni. 
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A tanárképzés gyakorlatát tekintve igazán radikális változás azonban csak az 
1990-es évek elején következett be az egyszakos képzésre történő átállással, il-
letve azzal, hogy a bölcsész és a tanárképzés külön választásával teljesen önálló 
képzési formát kellett kialakítani a tanárszakot választó hallgatók számára. En-
nek eredményeként a tanárszak helyzete gyökeresen megváltozott, s ezt tükrözte 
természetesen a tanárszak ekkor kidolgozott tanegység-listája is.  

A tanárszakon alapszinten olyan pedagógusok képzése volt a cél, akik: 
–  széleskörű szaktudományos, pedagógiai és általános műveltséggel, elméle-

ti és gyakorlati tudással rendelkeznek,  
–  felkészültek arra, hogy a hazai közoktatás alsó és középfokú, általános 

vagy szakmai képzést nyújtó intézményeiben nevelő, és a szaktudományos 
végzettségüknek megfelelő területen oktató munkát végezzenek. 

–  érett, önálló ítéletalkotásra képes, kialakult értékrendjében az általános 
emberi-erkölcsi értékeket felvállaló és közvetíteni tudó, nyitott és rugal-
mas, együttműködésre képes kreatív személyiségek. 

A tanárszak bármely olyan bölcsész szakhoz felvehető volt, amelyeket a BTK 
Kari Tanácsa a szak és a tanárszak felelősének egyetértésével tanárképes szaknak 
hirdetett meg. (A karon az „A” szakok közül csak a művelődési (és felnőttképzé-
si) menedzser és a szociálpolitikus szak nem volt tanárképes 1992-ben!) A hall-
gatók tanárszakra történő felvételi döntésének elősegítésére a tanárszak felelőse a 
tanári pálya sajátosságait – nevelői, pedagógiai tevékenység és az iskolai élet jel-
lemzőit – megismertető elméleti és gyakorlati jellegű foglalkozásokat hirdethe-
tett, a pályaválasztási döntést elősegítő alkalmassági vizsgát szervezhetett. A ta-
nárszakra való jelentkezés határideje a 10 féléves képzési idő esetén az 5. félév 
kezdete, időtartama pedig minimum négy félév volt. 

A tanárszak tanegységeit három csoportba osztották: 
–  általános tanegységek, amelyek a pedagógiai, pszichológiai alapozást és 

kultúrát biztosították, 
–  speciális tanegységek: a szaktudományi képzéshez és a közoktatási rend-

szerben a tanári diplomához rendelt iskolatípusok oktatási sajátosságaihoz 
kötődő tanegységek. 

–  az iskolai gyakorlat tanegységei, amelyek legalább két hónapos, a gyakor-
ló- vagy a bázis iskolában szakvezető mellett végzett gyakorlat, amely 
hospitálásokat, egyéni és csoportos konzultációkat és lehetőség szerint 20 
óra tanítást jelentett. A gyakorlat vizsgatanítással zárult, amelynek a minő-
sítése a tanítási gyakorlat minősítése is. Az említett gyakorlat mellett 2–4 
hetes tanári tevékenységet is végezni kellett más, külső iskolában.  

A tanárszakot képesítő vizsgával lehetett lezárni, amelynek a részfeladatait 
1996 októberében határozták meg a karon. A képesítő vizsgán a hallgatónak a 
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záró tanítás, vagy általa választott másik óratervéhez kapcsolódó kérdésekre kel-
lett válaszolnia, felhasználva pszichológiai, pedagógiai és szakmódszertani isme-
reteit. Előre megadott tételsor alapján egyrészt pszichológiai-pedagógiai, más-
részt szakmódszertani tematikájú volt a záróvizsga. A vizsgatételeket és hozzá-
juk kapcsolódó kötelező szakirodalmi listát a Tanárképzési Kollégiumnak min-
den félév elején nyilvánosságra kellett hoznia. 

A képesítő vizsga letételének előfeltétele az elvégzett bölcsész szak és a taná-
ri alapképzés tanegység-listájának teljesítése volt. A képesítő vizsga tagjai vol-
tak: Pedagógiai–Pszichológiai Tanszék, Neveléstudományi Tanszék, a gyakorló-
iskola szaktárgyi képviselője, és az érintett szak módszertanos oktatója.128 

Többen úgy látták ekkor, hogy a bölcsész és a tanárképzést nem kell szembe 
állítani egymással, minden hallgatót a bölcsész diszciplinák szerint kell oktatni, 
illetve munkájukat minősíteni. Tudományos munkára is alkalmas szakembereket 
kell képezni függetlenül attól, hogy a hallgató tanárként akar-e tevékenykedni a 
végzése után. Ugyanekkor minden hallgató letehette az alapképzéstől független 
tanári képesítő vizsgát is, a tanár szakos képzésben előírt stúdiumok (pedagógia, 
pszichológia, kötelező gyakorlatok, stb.) teljesítését követően.129 

Az 1990-es évek közepétől a tanárképzésben lényeges szakmai feladatokat 
láttak el a szaktanácsadók, akik a tanárképes szakok szakmai, tudományos képvi-
selői, tanárképzési szakértői, a szakgazda ilyen irányú megbízottjai és egyben a 
Tanárképzési Kollégium munkatársai, a Tanárképzési Bizottság tagjai voltak. A 
szaktanácsadók alapvető feladata volt, hogy kapcsolatot tartsanak fenn a tudo-
mányterület és a gyakorlati tanárképzés intézményei, munkatársai között. 

Ezen időszak szaktanácsadói voltak: Imre Mihály (magyar nyelv és iroda-
lom), Kornyáné Szoboszlay Ágnes (magyar nyelvészet), Veress Géza (történe-
lem), Kissné Gulyás Judit (angol nyelv), Tegyey Imre (latin), Marosvári Mária 
(francia), Pogány Béla (orosz), Lieli Pálné (német), Ádámné Porcsalmy Éva 
(lengyel), Bíróné Kaszás Éva (filozófia). 

A felsorolt változtatások végig vitelében nagy szerepe volt az 1994-ben létre-
jött Tanárképzési Kollégiumnak, illetve annak a tevékenységnek, amely révén 
létrejött a debreceni tanárképzés modell. A tanárképzési rektorhelyettes által fel-
ügyelt Kollégiumban a szakmai háttér megteremtésében és folyamatos biztosítá-
sában jelentős szerepe volt a Neveléstudományi és a Pszichológiai Intézetnek, s 
sikerült a tanárképzés rendszerét átalakítani, megújítani az előzőekben jelzett 
módon. Tevékenységének jellemző vonásai: 

                                                 
128  BTK Jkv. 1992. április 8, 1996.október 22. A karon meghirdetett szakok tanegység-listája. 

136–141. 
129  A bölcsészkari reform kezdetei, 87. 
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–  a közoktatás tanárigényeit széles körben képes ellátni, s kapacitása a szak-
irányok körének szélesedésével tovább bővíthető. 

–  a tanárképzés személyi, tematikai, szabályzati és infrastrukturális feltételei 
kiépültek, erős terhelés mellett működnek, az ötéves tanárképzés feltételei 
adottak. 

–  a tanári modul lélektani és neveléstudományi háttere stabil intézményi, ok-
tatói és kutatói háttérrel rendelkezik. 

–  a rendszer a tanárképzési együttműködésbe úgy vonja be a módszertani, 
szaktudományi képzést, hogy a szervezeti hovatartozást, szakmaközi kap-
csolatokat nem sérti. 

–  a gyakorlati képzés erőssége, hogy bevált partneri kapcsolatokon nyug-
szik, a folyamatos működés ezen a területen is biztosított.130 

 

Az általunk vizsgált időszaknak a tanárképzés szempontjából fontos eleme volt a 
111/1997. (VI.27.) Kormányrendelet, amely a korviszonyok elvárásainak megfe-
lelően határozta meg a tanári képestés követelményeit az alábbi fő területeket 
érintve: 

–  pedagógiai és pszichológiai általános elméleti és gyakorlati ismeretek, ké-
pességek megszerzésére irányuló képzés: a pedagógia, pszichológia és 
ezek határtudományainak elméleti alapjai, a nevelőtevékenység feladataira 
felkészítése elmélete és gyakorlata, képességfejlesztés a tanulási-tanítási 
folyamat tervezése, szervezése, irányítása, értékelése vonatkozásában.  

–  külön részterület foglalkozott a tanárjelölt személyiségének fejlesztésével: 
önismeret, kommunikáció, beszédtechnika, a kapcsolatok kezelése iskolán 
belül és kívül, csoportdinamika, nevelői attitűd, mentálhigiéné, konfliktu-
sok kezelése, pedagógiai döntések, vezetés, szervezés, innováció, alkotás 
területén.  

–  természetesen kitért a rendelet a szakmódszertannal, tantárgy pedagógiá-
val, az iskolai gyakorlatokkal, valamint a képesítő vizsgával kapcsolatos 
kérdések szabályozására is. A rendelet nem teremtette meg az egységes 
tanárképzés korábban már felvetett feltételeit, egyetemi és főiskolai szintű 
alapképzés, illetve kiegészítő alapképzési formákat sorol fel. Az egységes 
tanárképzés megvalósulására csak az akkreditációs eljárás folyamata 
eredményeként kerülhetett sor, amennyiben egy-egy főiskola annak kere-
tében jogot szerzett egyetemi szintű tanárszak indítására.131 

 

                                                 
130  Brezsnyánszky László: A tanárképzés az integrált nagyegyetemen. In. A tanárképzés helyzete 

és jövőképe. Szerk. Brezsnyánszky László. Bp., 2004. 72–73. 
131  Uo. 88–95. 
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A rendelet érdemi hatásaival azonban csak a 2000-es évek elejétől kellett szá-
molni, mindenesetre egyszerre zárt le, s indított el lényeges folyamatokat a ta-
nárképzésben. 
 

A kar külkapcsolatai 
 

Az egyetem, illetve a BTK alapjaiban a zömmel az 1960-as évek elején kialakí-
tott intézményes kapcsolatok keretében tartott fenn külföldi kapcsolatokat, ame-
lyek az évek alatt természetesen többször módosultak. A legjelentősebb intézmé-
nyi kapcsolatok ekkor az alábbiak voltak. 

Sevcsenko Egyetem (Kijev): a kapcsolat rendszeres, számos tanszék esetében 
az érdemi együttműködés szintjén állt. A BTK tanszékei közül a történettudomá-
nyi tanszékek, a Szláv Filológiai Tanszékcsoport tanszékei, a Neveléstudományi 
és Pszichológiai Tanszékcsoport tanszékei tartoztak a „különösen eredményes 
kapcsolatot” tartó oktatási egységek közé. 

Lenin Pedagógiai Főiskola (Moszkva): a kapcsolat elsősorban abban segít-
ségben nyilvánult meg, amelyet az orosz szakos részképzős hallgatók féléves (V. 
évf.) oktatásában nyújtanak.  

Wilhelm Pieck Egyetem (Rostock): a kapcsolat szintén igen jó hatásfokú, el-
sősorban a történeti, a német és a klasszika-filológiai tanszékek között. 

Maria Curie-Sklodowska Egyetem (Lublin): a Szláv Filológiai Tanszékcso-
port és történeti tanszékek kapcsolatai működnek a leghatékonyabban az együtt-
működés keretei között.  

Alexandru Ioan Cuza Egyetem (Iasi): a kapcsolat az egyik legrégibb eredetű, 
de az 1970-es években nem volt különösebb jelentősége az egész kapcsolatrend-
szert tekintve. 

Tanárképző Főiskola (Sumen): a kart tekintve a Szláv Filológiai Tanszékcso-
porttal tartják a kapcsolatot, jó kilátások voltak ekkor az együttműködés kiszéle-
sítésére, amelyek azonban csak kevéssé realizálódtak. 

Pavel Jozef Safárik Egyetem (Kassa): a kapcsolat a bölcsészkari tanszékekkel 
még csak kiépülőben volt ekkor. 

V. Kapsuko Egyetem (Vilniusz): a két egyetem közötti kapcsolatok érdemi 
kiépítése csak ezekben az években kezdődött el. 

Jyväskyläi Egyetem: a Finnugor Nyelvtudományi Tanszékkel fennálló kap-
csolatok mellett sokirányú bővítés foglalkoztatta ekkor a két egyetem vezetőit.132 

                                                 
132  KLTE Évkönyv 1975/77. 274–277. 
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A külkapcsolatok illusztrálásra közlünk néhány adatot az 1962–1967 közötti 
időszakból, a szocialista és nem szocialista országokba történt kiutazások számát 
tekintve.133 
  

Szocialista országok Kiutazók Nem szocialista országok Kiutazók 
Szovjetunió 28 Finnország 17 
NDK 25 Franciaország 17 
Csehszlovákia 17 Ausztria   7 
Lengyelország 10 NSZK   7 
Románia    7 Olaszország   6 
Bulgária   5 Anglia   5 
Jugoszlávia   5 Egyesült Államok   5 
  Görögország   2 
  Svájc   2 
  Svédország   2 
  Belgium   1 
  Dánia   1 
  Norvégia   1 
Összesen: 97  73 
%-os megoszlásban 57  43 

 

A karon vissza-visszatérő kérdés volt a külkapcsolatok helyzetének vizsgálata. 
Az 1970-es évek elején a külkapcsolatok esetleges javítása érdekében javaslato-
kat is kértek az egyes intézetektől, tanszékektől, amelyek egy részét a korviszo-
nyok bemutatása érdekében tartunk érdemesnek bemutatni. A Iasi-i Egyetem 
francia tanszékével az 1960-as évek elején már létezett működő kapcsolat, fo-
gadták is a BTK-n Ion Popa professzort, röviddel ezt követően azonban a kap-
csolat, a kar, illetve a Francia Tanszék által ismeretlen okok miatt megszakadt, 
ekkor tervbe vették a korábbi kapcsolat felújítását. A Magyar Nyelvészeti Tan-
szék szerint a testvéregyetemekkel kialakított kapcsolatok az adott formájukban 
terméketlenek, illetőleg csak az általános jellegű tudományterületek (filozófia, 
pedagógia, stb.) képviselői számára voltak hasznosak, nem beszélve a természet-
tudományok területeiről. Igazán azt tartották volna szerencsésnek, ha a szomszé-
dos országok egyetemeivel, főiskoláival, azok magyar tanszékeivel építhettek 
volna ki minél szorosabb kapcsolatokat. Sajnálattal kellett azonban megállapíta-
niuk, hogy a kolozsvári, pozsonyi, nyitrai, újvidéki és ungvári magyar intézetek-
kel nem sikerült érdemi kapcsolatokat létrehozni. Jellemzőnek tartották például, 
hogy az ungvári magyar tanszék vezetőjével, P. M. Lizaneccel együtt kidolgozott 

                                                 
133  MNL HBML. VIII. 8/b. 82. d. 
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tervezet nem valósult meg, hanem „az agyonhallgatás sorsára” jutott. A II. sz. 
Magyar Irodalmi Tanszék részéről felvetették azt az ötletet, hogy a jövőben a 
végzős hallgatókat is számításba vegyék a testvéregyetemekre történő kiküldeté-
sek során. Elsősorban azokat, akiknek a szakdolgozati témája az illető egyetem 
kulturális, szellemi körébe esik, s kinti konzultációkra lenne lehetőségük ezen a 
területen. Ők szintén a Iasi-i Egyetemmel való ez irányú kapcsolatteremtést 
emelték ki, mivel a szak hallgatói közül többen foglalkoztak az erdélyi iroda-
lommal! Az Orosz- és Szláv Nyelvészeti Tanszéknek eddig a kijevi Egyetemmel 
voltak érdembeli szakmai kapcsolatai az egyhónapos nyári diákcsere, a tartós ki-
küldetések területén. Ekkor azt javasolták, hogy a modern módszertani, nyelvok-
tatási témakörben, beleértve a kibernetikai módszerek alkalmazását hozzanak lét-
re új kapcsolatokat. Az Orosz- és Szláv Irodalmi Tanszék a lengyelt tanuló hall-
gatók lengyel nyelvoktatásának elmélyítése érdekében egy hónapos nyelvgya-
korlat szervezését javasolta Lublinba évente 10 fő számára, minisztériumi támo-
gatással, esetleg csereakció formájában is. A kijevi Egyetemmel fennálló ha-
gyományosan jó kapcsolatot szlavisztikai közös kötet kiadásával szerették volna 
továbbfejleszteni. 

A Német Nyelv és Irodalmi Tanszéknek szinte csak a rostocki egyetemmel 
volt ekkor kapcsolata. Onnan évente rendszeresen jöttek ide az oktatók, s gyak-
ran kijutottak Rostockba a debreceni oktatók is. Megemlítendő az is, hogy Ros-
tockban folyt a német szakos hallgatók részképzése is. A kapcsolattartás fontos 
elemének tartották azt is, hogy a tanszéki kiadványok minden évben közölték az 
ottani germanisták tanulmányait, sajnálatos azonban, hogy ezt ők nem biztosítják 
a debreceni Tanszék oktatói számára. 

A Neveléstudományi Tanszék szintén a kijevi egyetemmel, az 1972–75. kö-
zötti időszakra szólóan közös kötet kiadását tervezte „A tanárképzés és hivatásra 
nevelés tapasztalatai” címmel. Szintén a kijevi egyetemmel alakított ki kapcsola-
tot az Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék az ottani egyetem Népi 
Demokráciák Története Tanszékével, amely azonban a kijevi tanszék vezetőjé-
nek távozásával megszakadt. A tervek között szerepelt egy közös tanulmánykötet 
terve is az 1945 utáni magyar történelem egyes területeiről. Elképzelhetőnek tar-
tották ekkor azt is, hogy kapcsolatot építsenek ki a testvéregyetemekkel a hallga-
tók, különösen a tudományos diákkörök hallgatói számára. Szerencsésnek tartot-
ták volna azt is, ha a kölcsönös publikálás mellett közös kutatási témák kidolgo-
zásra is együttműködések jöhettek volna létre!134 

1982-ben kari tanácsi ülésen országonként tekintették át az elmúlt évi kapcso-
latok jellemző vonásait, meghatározó elemeit. A szovjetunióbeli kapcsolatokat il-
letően megállapították, hogy a középtávú programok alapjaiban pozitívnak 
mondhatók, azonban ezen túlmenően nehézkes a helyzet, a szovjet partnerek 

                                                 
134  BTK Jkv. 1972. február 15. 
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időnként kissé merevnek tűnnek. Nem realizálódott például teljesen a jóváha-
gyott kiutazások száma sem. Ugyanakkor az orosz és a népművelés szakos hall-
gatók a különböző gyakorlatokon hasznos ismeretekhez jutottak. Az elmúlt idő-
szakban több szovjet kutató járt a Neveléstudományi Tanszéken, mások a 
Russzisztikai Napok, illetve Belij-Blok konferencia rendezvényeit látogatták. 
1981 októberében Kira Sahova, a Sevcsenko Egyetem (Kijev) professzora volt a 
vendége a II. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszéknek. Látogatása során megál-
lapodás született a magyar irodalom jelentős alakjainak bemutatására hívatott, 
Kijevben kiadandó kötet összeállítására. 

 

 
Kira Sahova kijevi irodalomtörténész  
Gorka Lívia keramikus műhelyében. 

 
A tudományos eredmények külföldi propagálását jól szolgálták a tanszéki ki-

adványok is. 
Az NDK-s egyetemi kapcsolatok igen aktívak voltak ekkor, s a legtöbb konk-

rétumot mutatták fel, több bölcsészoktató járt Berlinben, Lipcsében és Rostock-
ban. 1981 októberében Debrecenben az Egyetemes Történeti Tanszéken NDK–
magyar történészkonferenciát tartottak „Forráshasználat és forrásérték az agrár-
történetírásban” címmel, az értekezlet német előadói (Gerhard Heitz, Renate 
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Schilling, Joachim Lehman és Manfred Blum) Rostockból érkeztek az egyetem-
re. Államközi egyezmény keretében volt együttműködés a Lipcsei Egyetem és a 
Felnőttnevelési és Közművelődési Tanszék, valamint a Rostocki és a Berlini 
Egyetem és a BTK Német Tanszéke között. Tamás Attila egy készülő irodalom-
tudományi szakszótár munkálataiba kapcsolódott be. Tokody Gyula tagja volt a 
Magyar–NDK, Irinyi Károly pedig a Magyar–Osztrák Történész vegyes bizott-
ságnak. Sebestyén Árpád és Tamás Attila pedig a Magyar–NDK Hungarológiai 
Bizottság tagjai voltak ekkor. 

Lengyelországot illetően a politikai nehézségek és problémák nagymértékben 
akadályozták a tudományos információáramlást, a tanszékek azonban ismételt 
kísérleteket tettek a kapcsolatok szinten tartására. Ebből a szempontból különö-
sen kiemelendő a Román Nyelvek és Irodalmak, és a Felnőttnevelési és Közmű-
velődési Tanszék tevékenysége. Az Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tan-
szék a Lublin-i Egyetem Történeti Intézetével „Lublin és Debrecen, 1944” cím-
mel tartott tudományos tanácskozást Debrecenben. Együttműködött a két intézet 
„Az európai népi demokráciák története” téma kutatásában is. A Lengyel Tan-
székre Lublinból érkezett a lengyel lektor. 

A Csehszlovákiát érintő kapcsolatok viszonylag visszafogottnak voltak ne-
vezhetők. A kassai és az eperjesi egyetemmel főleg az Angol Tanszék tartott 
fenn aktív kapcsolatokat. Közös kutatási témájuk: az angol kulturális hatások a 
XVII–XVIII. században a Felvidéken. Ugyanakkor a Magyar Nyelvtudományi 
Tanszék kapcsolat felvételi kísérlete nem járt érdemi eredménnyel. 

Jugoszláviát illetően a kapcsolatok nagyon szűk körűek. Minisztériumi és a 
vajdasági hatóságok engedélyével a magyar nyelvtanítás témaköréből doktori 
disszertáció készült a debreceni egyetemen. 

A romániai kapcsolatok szinte teljesen megszűntek, s viszonylag szűkek ek-
kor a bulgáriai tudományos és kulturális érintkezés területei is, az I. Balkanisz-
tikai Kongresszuson képviseltette magát az Orosz és Szláv Nyelvi Tanszék, Ma-
rosi Mihályné adjunktus révén.  

Az akkori szóhasználattal élve „tőkés országok” közül a Finnországgal fenn-
álló kapcsolatok voltak a legszélesebb körűek. A Finnugor Nyelvtudományi Tan-
szék szakmai kapcsolatai kiterjedtek a Jyväskylä-i mellett a Helsinki és a Tampe-
rei Egyetemre is. A tanszék tudományos rendezvényein 1981-ben három alka-
lommal fogadott finn vendégeket. 

A Román Nyelvek és Irodalmak Tanszéke „nem intézményesített” kapcsola-
tokat tartott fenn Gorilovics Tivadar tanszékvezető révén a Clermont-Ferrand-i 
egyetem francia irodalomtörténeti intézetével, ahová a következő években lehe-
tőséget láttak ösztöndíjas hallgatókat küldeni. Szakmai kapcsolatokat tartott fenn 
a tanszék francia és belga kutatókkal is. A tanszék francia lektora ekkor már 
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nyolc éve volt Magyarországon, s a francia kulturális tanácsos javasolja a megbí-
zás újabb egy évre történő meghosszabbítását. 

 

 
Nyári tábor a felsőbabádi állami gazdaság alsópakonyi kerületében.  

A bölcsész hallgatók egy csoportja, akik két hétig finnekkel,  
lengyelekkel dolgoztak együtt. 

 
Az Angol Nyelv és Irodalom Tanszék kapcsolatain kívül Soós Pál (Felnőttne-

velési és Közművelődési Tanszék) két hetes ösztöndíjas tanulmányúton vett részt 
Angliában, s ott járt a Pszichológiai Intézet két munkatársa is. (Kálmánchelyi 
Márta, Matolcsi Ágnes.) Az angol lektor Dezső László irányításával készítette 
bölcsészdoktori disszertációját. 

Nagy Zoltánt ekkor felkérték egy, a magyarországi amerikanisztikai kutatá-
sokat bemutató kötet összeállítására.  
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A „fejlődő országokból” egy iraki aspiránst és egy líbiai doktoranduszt emlí-
tenek a Kari Tanács ülésén.135 

Három évvel később újból áttekintette a kar a nemzetközi kapcsolatok helyze-
tét. Ekkor jóval kritikusabban fogalmaztak, mint korábban. A gazdasági feltéte-
lek romlása hátrányosan hatott a külföldi kapcsolatokra, különösen a Történelmi 
Intézet és a Szláv Filológiai Intézet vonatkozásában. Több intézet munkatársa 
nemzetközi szervezetbe nyert felvételt, de a tagdíjat valuta hiányában nem tudták 
kifizetni. A kapcsolatfelvételt nagyon gyakran a külföldi intézmények kezdemé-
nyezték, a kari, intézeti, esetenként az egyetemi reagálások azonban viszonylag 
szűk keretek közé voltak szorítva. A Klasszika-filológiai Tanszéknek például le-
hetősége nyílt egy kiépíthető olasz szakmai kapcsolatra, az egyetemi vezetés 
azonban elhárította a római egyetem kezdeményezését. A kapcsolatok erősödését 
jelentették ugyanakkor a lektorcserék, a Magyar Irodalmi Tanszékek vendégta-
nárokat küldtek a bécsi egyetemre. Kedvező jelenség ugyanakkor az a tény, hogy 
külföldi hallgatók doktorálhattak az egyetemen. 

Különösen ziláltnak látszottak ekkor a szovjet kapcsolatok. Az előzetes egyez-
tetések ellenére sem jöttek el például a Turgenyev konferenciára, a BTK oktatói 
kiutazhattak ugyan Kijevbe, onnan viszont évek óta alig jött valaki tudományos-
szakmai programra. Külön lehetőséget látott a külföldi kapcsolattartásra Sebes-
tyén Árpád, amikor azt javasolta, hogy külföldi szerzőktől írásokat jelentethesse-
nek meg a kari kiadványokban. A Történelmi Intézet véleménye szerint csak 
formálisak a kapcsolatok Kassával, Nagyváraddal, viszont jó lehetőségek kínál-
koztak Regensburggal, Rómával és Vilniusszal. Komoly gondot jelentett előte-
remteni például a stuttgarti történész világkonferencia részvételi költségeit is. A 
fiatal oktatók egy része hiába pályázott külföldi ösztöndíjakra, mert alig-alig ré-
szesültek azokból.136 

Az 1970-es, 1980-as években kiterjedt külföldi kapcsolatokkal rendelkezett a 
Pedagógiai Tanszék is. A „Személyiségformálás és hivatásra nevelés a pedagó-
gusképzésben” címmel tartott 1979. évi konferencián Moszkva, Varsó, Jena, 
Rostock, Sumen, Vilnius és Salzburg egyetemi, főiskolai oktatói, kutatói és részt 
vettek, s szerződéses keretek közötti kutatási programot dolgoztak ki az 1981–85 
közötti évekre is a rostocki, a lublini és a vilniusi egyetemmel. Folytatták a ko-
rábbi közös kutatásokat a varsói Pedagógiai Tudományos Intézettel, és a moszk-
vai APN Intézettel.137  

A hivatalos úton külföldre történő utazások főbb típusai az alábbiak voltak az 
1960-as, 1970-es évektől a bölcsészkarról, példákat is említve, a teljesség igénye 
nélkül: 
                                                 
135  BTK Jkv. 1982. január 23. 
135  BTK Jkv. 1985. január 25. 
137  Vázlatok és tapasztalatok, 55–73. 
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–  akadémiai csereegyezmény keretében folytatott kutatás. Szilágyi Ferenc 
tudományos munkatárs 1974, 1975: Prága, Pozsony, Eperjes, Kassa. 

–  DAAD ösztöndíj-program: Kocsány Piroska, 1983: Tübingen. 
–  disszertáció védésén való részvétel: Dezső László, 1977: Belgrád, 1978: 

Újvidék. 
–  egyetemi delegáció tagjaként: Jánoska Sándor, 1974: Vilniusz, Orosz Ist-

ván, 1978: Iasi. 
–  egyetemközi csere keretében. Szabó László, 1976: Lengyelország. 
–  egyetemi tanulmányok folytatása, diplomaszerzés: D. Molnár István, 

1966: Lublin. Pusztai Gábor, 1992/95: Leiden. 
–  emlékülésen való részvétel: Kovács Kálmán, 1975: Varsói Egyetem, Ma-

gyar Tanszék. 
–  Erasmus-ösztöndíj: Puskás István, 1994: Róma. 
–  Ford kutatói ösztöndíj: Gunda Béla, 1965/66: Arizona, Kalifornia. Kálmán 

Béla, 1968/69: USA. 
–  Friedrich Ebert Alapítvány ösztöndíjasa: Brezsnyánszky László, 1986. 
–  Fulbright vendégtanár: Nagy Zoltán, 1987/88: Minnesota, Oklahoma, 

1988/89: Irvine (Kalifornia), Virágos Zsolt, 1991/92: Minnesota. 
–  gépi fordítással foglalkozó szakmai rendezvényen való részvétel: Papp Fe-

renc, Jánoska Sándor, 1981: Moszkva. 
–  Humboldt ösztöndíj: Kovács Kálmán, 1996/97: Frankfurt, Tübingen. 
–  ISECS szeminárium: Debreczeni Attila, 1991: Bristol, Oxford. 
–  kandidátusi értekezés külföldön történő megvédése. Drahos József, 1978: 

Leningrád. 
–  kandidátusi értekezés opponense: Papp Ferenc, 1979: Lipcse. 
–  kapcsolattartás a krakkói, lublini, varsói és katowicei egyetem polonis-

táival: D. Molnár István, Nagy László Kálmán. 
–  KGST tanácskozáson előadás tartása: Papp Ferenc, 1979: Prága, 1980: 

Potsdam. 
–  konzultáció kandidátusi értekezés tárgyában: Nádudvari Imréné, 1974, 

1975: Kijev. 
–  közös kiadvány előkészítése: Iglói Endre, 1975: Kijev. 
–  Kulturális Minisztériumi kiküldetés, népfőiskolai intézmények látogatása: 

Soós Pál, 1976: NSZK. 
–  kutatómunka a Collegium Hungaricumban (Bécs): Madaras Éva, 1979, 

Brezsnyánszky László, 1982, Dér Aladár, 1994. 
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–  kutatómunka: ifj. Barta János, 1973: Bécs. Szabó László, 1979. október, 
Bordeaux, Párizs. 

–  kutató-ösztöndíj: Nemes Zoltán, 1983: Görögország. Laczkó Tibor, 1991/ 
92: Stanford Egyetem, 1996: Edinburgh. Varró Gabriella, 1994, Bloo-
mington, 1994. 1998/99: Boston. Németh Lenke, 1995: Nottingham, 1998: 
Bloomington. 

–  külföldi aspirantúra: Petrikás Árpád, 1960/63: Leningrád. 
–  külföldi egyetem jubileumi rendezvényén (500 éves évforduló) való rész-

vétel: Kálmán Béla, 1977: Uppsala. 
–  külföldi felsőoktatás rendszerének tanulmányozása: Bujalos István, 1992: 

Cork (Írország), Glasgow, 1993: Bochum. 
–  külföldi intézmény munkatársa: Kovács Edit, 1996/97: Literatorhaus, 

Salzburg. 
–  külföldi nyári egyetemen való részvétel: Kiss Antal, 1975: Lappeenranta, 

Keresztes László 1978, 1981: Tampere, 1979: Jyväskylä. 
–  La Sapientia ösztöndíj: Bitskey István, 1981: Róma. 
–  lektori értekezleten való részvétel: Papné, Karanko Outi, 1980: Turku. 
–  lektori tevékenység: Nyirkos István, 1962/67: Helsinki. Jakab László, 

1966/70: Turku. Pálffy István, 1967/70: London. Keresztes László, 1973/ 
74, 1974/75. Helsinki.1981/84: Jyväskylä. Jagusztin László, 1974/75: Ki-
jev. Kiss Antal, 1975/81, 1980/81. Jyväskylä. Kontra Miklós, 1980/81: 
Bloomington. Vigh Árpád 1980/81: Strasbourg. Szaffkó Péter, 1981/83: 
Bloomington. S. Varga Pál, 1989/92: Jyväskylä. Maticsák Sándor, 1992–
1996: Jyväskylä. 

–  levelező aspirantúra konzultációi: Hajnády Zoltán, 1979. szeptember–
november, 1980. május, Moszkva. 

–  Magyar Kulturális Intézet (Varsó) munkatársa, majd igazgatója: D. Mol-
nár István, 1971/73, 1988/91. 

–  Master of Arts: Glant Tibor, 1993: Warvick. Csépes Ildikó, 1993/94: Lan-
caster University. Mónos Katalin, 1997: Plymouth. 

–  meghívás egyetemi előadások tartására: Gesztelyi Tamás, 1990: Milánó, 
1993: Graz, Rostock, 1995: Münster. Sztanó László, 1994, Genova. 

–  meghívott előadó: Szabó Anna, 1996: Párizs. 
–  minisztériumi delegáció tagjaként: Hadas Ferenc, 1975: Moszkva. 
–  MÖB ösztöndíj: Bitskey István, 1974: Bécs, 1975: Róma. Pete László, 

1999. Róma. 
–  MSZMP KB. delegáció tagjaként előadás tartása: Menyhárt Lajos, 1979: 

Moszkva, Kaluga.  
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–  Nemzetközi Klasszika Filológiai Kongresszuson (FIEC) előadás tartása: 
Gesztelyi Tamás, 1999: Görögország. 

–  nyelvtanfolyamon való részvétel: Durkó Mátyás, 1974: NDK. Szabó Lász-
ló, 1976: Szovjetunió. Kálnási Árpád, 1978: Kijev. 

–  nyelvtanári továbbképző tanfolyam: Varga József, 1975: Lipcse. 
–  öthetes orosz nyelvtanfolyamokra a Szovjetunióba utazó hallgatók kísérő-

tanárai: Jánoska Sándor, 1974. Jánoska Sándorné,1974/75. Marosi Mi-
hályné, 1975. 

–  ösztöndíjas tanulmányút: Kálmán Béla, 1957/58: Leningrád. Durkó Má-
tyás, 1981: Belgium. Balkányi Magdolna, 1980, 1985, 1986, 1988, 1990, 
1996, 1998: Ausztria, Németország, Svájc. Bartha Elek, 1982: Finnország, 
1984: Jugoszlávia, 1985: Csehszlovákia, 1989/90: Görögország, 1991/92, 
1998: USA, 1995: Hollandia. Bujalos István, 1996: Bloomington, 1998: 
Aalborg. (Dánia). 

–  PhD fokozatszerzés. Glant Tibor, 1996: Warwick. Berényi Zoltán, 1999: 
Belfast. Münnich Ákos, 1999: Amszterdam. 

–  posztdoktori tanulmányok: Kovács Kálmán, 1989/90: Tübingen. 
–  részképzésen való részvétel: Kovács Kálmán, 1980/81: Berlin. 
–  részképzős hallgatók vezetőtanárai. Imre László, 1968/69. Asztrahány. 

Magyaródi Tamara, 1978/79: Moszkva, Kovács Magdolna, 1983 tavasza, 
Moszkva. Kovács Kálmán, 1984. február – július, Greifswald. 

 –  Soros-ösztöndíj: Laczkó Tibor, 1987: Stanford Egyetem, Hunyadi László: 
1989, Tucson. Bényei Tamás, 1991/92: Oxford. Murányi István, 1996: 
Belfast. 

–  tanulmányutak: Barla Gyula. 1973: Babes–Bolyai Egyetem, Kolozsvár. 
Kornyáné Szoboszlay Ágnes, 1973: Lappeenranta. Görömbei András, 1973: 
Prága, Pozsony. Kálmán Béla, 1973: Brüsszel, 1974. szeptember, Berlin, 
1974. október, Ada (Jugoszlávia), 1974. november, Oslo, 1974. december, 
Kijev. Menyhárt Lajos, 1973: Moszkva, Lomonoszov Egyetem. Madaras 
Éva, 1973: Iasi. Boros Dezső, 1973: Iasi. Durkó Mátyás, 1973: Párizs. Soós 
Pál, 1973: Bukarest, Kolozsvár. Hadas Ferenc, 1973: Rostock. Jakab Lász-
ló, 1973: Helsinki, Turku. Kiss Antal, 1974: Moszkva. Kovács Ágnes, 1974: 
Rostock. Gellén József, 1975: Reading, 1978: Papp Klára, Kijev. 1979/80: 
Minnesota. Hunyadi László, 1983/84: Kairó, 1993/94: Georgetown. Be-
rényi Zoltán, 1991 után: Glasgow, Cork, Aalborg. Hülvely István: 1993: 
Hull, 1997, Aalborg, 1997: Lund. Balogh László: 1988: Zürich, 1992: 
Eindhoven, 1992, 1998: Ohioi és Nebraskai Állami Egyetem, 1992: Mün-
chen, 1994, 1997: Nijmegen, 1998: Oxford. Bényei Tamás: 1997, Royal 
Hollovay College. Nemes Zoltán, 1998: Barcelona, Bloomington. 
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–  távoktatási (Long-Distance M.Ed.) diploma megszerzése. Mónos Katalin, 
Ruzicska Judit, 1998: College of St. Mark and St. John. (Plymouth). 

–  Tempus-ösztöndíj, illetve program: Pete László, 1992, Milánó. Dér Ala-
dár, 1999: Trier. 

–  történész világkongresszuson való részvétel: ifj. Barta János, Havas Lász-
ló, Madaras Éva, Veliky János 1985. július: Stuttgart.  

–  tudományos együttműködés keretében tett külföldi út: Fábry Zoltánné, 
Soós Pál, 1980: Lipcse. 

–  tudományos előadás(ok) tartása: Lieli Pál 1973: Varsó, 1979: Berlin, 1983: 
Kijev, 1990: Moszkva, 1995: Glasgow. Imre László, 1976: Kijev, 1995: 
Tartu, 1996: Szentpétervár. Bitskey István, 1981: Róma. Kálmán Béla, 
1981: Ann Arbor. (Michigan). Gorilovics Tivadar, 1981: Saarbrücken, Pá-
rizs, Berta Erzsébet, 1981: Eisenstadt. Madarász Imre előadásai külföldön 
1992 után: Amszterdam, Róma, Nápoly, Trentó, Pisa, Bukarest, Krakkó, 
Zágráb, Pozsony. 

–  tudományos és oktatói tapasztalatcsere: Tamás Attila, 1974: Lublin. 
–  tudományos rendezvényen, konferencián való részvétel: Dezső László, 

1974: Salzburg, 1975: Újvidék, Katowice, Stuttgart. Niederhauser Emil, 
1974, 1975: Moszkva. Fehér András, 1975: Kijev. Irinyi Károly, 1974: Er-
furt. Némedi Lajos, 1974: Stockerau, 1975: Weimar. Bajkó Mátyás, 1981: 
Neuchatel. Bitskey István, 1976: Velence, Róma, 1981,1986: Bécs, 1985: 
Glasgow, 1990: Pozsony. 1985 júliusában a sziktivkari finnugor kongresz-
szuson a karról az alábbi oktatók vettek részt: Jakab László, Kornyáné 
Szoboszlay Ágnes, A. Molnár Ferenc, Nyirkos István, Sebestyén Árpád. 
(Magyar Nyelvtudományi Tanszék), Vértes Edit, Keresztes László, Kiss 
Antal. (Finnugor Nyelvtudományi Tanszék). Gunda Béla, Ujváry Zoltán 
(Néprajz Tanszék), és Kecskés István (Orosz Nyelvészeti Tanszék). Hu-
nyadi László, 1986: Amszterdam, Santa Barbara, 1993: Prága, 1997. Barta 
Gábor, Bársony István, Solymosi László, 1992: Nagyvárad. Csoba Judit, 
1996: Lipcse, 1997: Jéna, Luxemburg. Bényei Tamás, 1998: Pittsburgh. 
Ifj. Barta János, Orosz István, Papp Imre, Papp Klára, 1998: Milánó. Ifj. 
Barta János, Papp Klára, Velkey Ferenc, 1998, Kolozsvár. Papp Klára, 
1999. Bártfa. 

–  Unesco diákcsere-program vezetőjeként: Virágos Zsolt, 1975: Leicester. 
–  vegyes bizottsági ülések: Tokody Gyula, 1973: Rostock. Niederhauser 

Emil, 1973: Berlin, Rostock, 1974: Bukarest, Kolozsvár. Orosz István, 
1974: Rostock. Ifj. Barta János, 1978: Berlin. (MTA kiküldetés.) 

–  vendégelőadói, vendégoktatói tevékenység: Herman József, 1964/65: Pá-
rizs. Országh László, 1964/65: USA. Egri Péter, 1965/66: London (School 
of Slavonic and Eastern-European Studies). Virágos Zsolt, 1965/67: 
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Indiana Egyetem, 1993: Joenssuu. (Finnország). Pálffy István, 1967/70: 
London ((School of Slavonic and Eastern- European Studies), Nagy Zol-
tán, 1967/68: Leeds, 1972/73: Duke Egyetem (Észak-Karolina). Brezs-
nyánszky László, 1970/72: Jéna. Papp Ferenc, 1971, Szapporo. Durkó Má-
tyás, 1973: Szovjetunió. Bitskey István, 1984/86: Bécs. Gorilovics Tiva-
dar, 1988: Párizs. Ránki György, 1981/83: Bloomington. Hunyadi László, 
1987: Bloomington, Jeruzsalem, 1987, 1999: New York, Edinburgh. 
Szaffkó Péter, 1990: Toronto, 1991, 1992: London. Bődi Erzsébet, 1993, 
1996: Krakkó, Wroclav, Poznan. Bartha Elek: 1992: Turku, 1994: Ko-
lozsvár, 1995: Jyväskylä. Münnich Ákos, 1992: Amszterdam. Novákné 
Rózsa Erzsébet 1994-től: Humboldt Egyetem (Berlin), Wilhelms Egyetem 
(Münster), Luneburg Egyetem. Hoffmann István, 1994/95: Jyväskylä. Do-
bos István, Jyväskylä, 1997–1999 között három alkalommal. 

–  vendégprofesszori tevékenység: Tamás Attila, 1983: Bécs. Bitskey István, 
1984: Bécs. Nagy Zoltán, 1987: Joenssuu (Finnország), 1998/2000: Fort 
Worth (Texas). Görömbei András, 1989/92: Helsinki, 1996/97: Bécs. Imre 
László, 1976: Kijev, 1995: Tartu,1992/96: Helsinki. 1996:Szentpétervár. 
Keresztes László, 1994–2000: Oslo. 

A külkapcsolatok fontosabb jellemzőit az alábbiakban látjuk: 
–  megmaradtak, s az 1990-es évek elejétől felerősödtek a szomszédos orszá-

gok felsőfokú intézményeivel történő tudományos együttműködések, illet-
ve kutatások. Különösen jelentősnek mondhatók a változások a határon tú-
li magyar diákokat is oktató intézményekkel. A Szociológiai, az Angol–
Amerikai és a Germanisztikai Intézetnek meghatározó szerepe volt a Su-
lyok István Főiskolán (a később: Partiumi Egyetemen, Nagyvárad) beve-
zetett szociális munkás, illetve az angol és német nyelvtanári képzés elin-
dításában. Jelentős kapcsolatokat tartott fenn a Babes–Bolyai Egyetemmel 
(Kolozsvár) a Magyar Irodalmi, Magyar Nyelvészeti és a Történelmi Inté-
zet. Felélénkültek a kapcsolatok a Történelmi Intézet és az Erdélyi Múze-
umi Egyesület között is. Szlovákiában az Eperjesi Egyetem Történelmi In-
tézetével alakult ki szakmai együttműködés. Amint azt a konferenciák, ta-
nulmányutak adatainál láthattuk, kimondottan jók voltak a Lengyel Nyelv 
és Irodalom Tanszék kapcsolatai a lengyel egyetemekkel. 

–  tágabb európai oktatási és kutatási kapcsolatok: Barcelona, Clermont-
Ferrand, Rostock, (Történelmi Intézet), Bakhtin Centre, (Sheffield), Lot-
man Institut (München), Orosz Irodalom és Művészet Állami Archivuma 
(Moszkva), Szentpétervár. (Szlavisztikai Intézet.) Maceratai Egyetem. 
(Magyar Nyelvészeti Intézet). Jyväskylä, Oulu (Finnugor Tanszék), Erfurti 
Egyetem (Neveléstudományi Tanszék), Technische Universität, Drezda, 
Johannes Gutenberg Egyetem (Mainz), University of Belfast, Univesity of 
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Leiden, (Szociológiai Tanszék). Bloomingtoni Egyetem (Angol–Amerikai 
Intézet, Történelmi Intézet).  

 

Külön kiemelendőnek tartjuk, hogy a Pszichológiai Intézet 1992-ben együttműkö-
dési szerződést kötött a Nijmegeni Egyetem Tehetségkutató Központjával, 1994-
ben pedig az Ohioi Állami Egyetem Tanárképző Központjával, igen komoly mér-
tékben kiszélesítve a debreceni tehetségkutatás, tehetséggondozás lehetőségeit. 

Az 1993/94-es tanévre egyezmény született az Angers-i Egyetem és a KLTE 
között, amely alapján a két intézmény évenként két-két hallgatót fogadott egy-
egy havi időtartamra. A csereprogramban a gazdaságtan és a vele kapcsolatos te-
rületek, szociológia, történelem, az idegen nyelvek, különös tekintettel az alkal-
mazott nyelvészetre, valamint a humán szakterületek által érintett hallgatók jö-
hettek számításba. 1993-ban került sor a Missouri St. Louis Egyetem és a KLTE 
között korábban már megkötött egyezmény konkretizálására. Kiterjedtek a kül-
kapcsolatok a Paderborni Egyetemre, előkészületek folytak a Clermont Ferrand-i 
Egyetemmel a szerződéskötésre, egyeztetések folytak a Rutgers Egyetemmel 
(New Jersey) létesítendő kapcsolat lehetséges formáiról. 

1994-ben sikerült felújítani a kapcsolatot a romániai Iasi Egyetemmel, együtt-
működési szerződés aláírásával. Az egyezmény kiterjedt az oktatók, vendégokta-
tó és vendégkutatók cseréjére.  

1994 őszén került sor az Angliában élt, a hulli egyetemen oktatott, a politikai 
filozófia professzorának, Robert Berki személyi könyvtárának ünnepélyes átvéte-
lére, amelyet 1991-ben bekövetkezett halála előtt a KLTE Egyetemi Könyvtárá-
nak adományozott. 

A következő évben a Fulbright Bizottság Országh László professzor tevékenysé-
gének elismerése céljából létesített egy olyan egy éves ösztöndíjat, amely eredmé-
nyeként a pályázat alapján kiválasztott szakember előadásokat tart 10 hónapon át a 
KLTE-n. Tekintettel Országh László tevékenységére és az Angol–Amerikai Intézet 
eredményeire a kezdés lehetőségével a KLTE-t bízta meg a bizottság. 

Természetesen igen jelentősnek mondható azoknak az országoknak a száma 
is, ahonnan tudósok, kutatók, vendégelőadók, vendégoktatók érkeztek a karra. 
Hosszú évekig az érkező vendégek között a korábbi szocialista országbeliek 
(Szovjetunió, NDK, Lengyelország, Csehszlovákia) voltak a legnagyobb szám-
ban, a nyugati országok közül Finnország, Franciaország, Anglia, Egyesült Ál-
lamok és az NSZK-ból érkezett számos kutató, oktató. Nem jelentős létszámmal, 
de szerepeltek a BTK tudományos rendezvényein osztrák, dán, japán, ír, vietná-
mi, olasz, iraki, indiai, kanadai, belga és holland tudódok, egyetemi oktatók is. 

1994-ben vette kezdetét az International Students’ Exchange program keretei 
között a KLTE-re érkezett külföldi hallgatók angol nyelvű oktatása, amely a 
BTK-át is érintette. 
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A nyugat-európai és az egyesült-államokbeli kapcsolatok működtetése az 
1990-es évek elejétől a korábbi időszakokhoz képest igen radikális változásokat 
jelentett, s lényegesen átalakította a kar külkapcsolati rendszerét. 

Ezeknek a tendenciáknak az illusztrálásra közlünk olyan 1993. évi adatokat, 
amelyek egyetemi viszonylatban – megítélésünk szerint – tökéletesen tükrözik a 
külkapcsolatokban bekövetkezett változások meghatározó jellemzőit, s amelyek 
különösebb kommentárt nem igényelnek. 

 
Az összes külföldi kiutazások megoszlása 1993-ban térségek szerint,  

39 országban138 
 

Térség Szám % 
Nyugat-Európa 293   68 
USA, Kanada   33     8 
Egykori szocialista országok   63   15 
Szovjetunió utódállamai   12     3 
Más térségek   27     6 
Összesen 428 100 

 

A BTK külföldi díszdoktorait e helyen látjuk fontosnak megemlíteni, utalva a kar 
tudományos külkapcsolatainak meghatározó személyiségeire:  
 

Kazimierz Kumaniecki – klasszika-filológus, Varsó, 1968.  
Szabó T. Attila – nyelvész, Kolozsvár, 1986. 
Erkki Itkonen – nyelvész, Helsinki, 1988. 
Jaakko Numminen – államtitkár, Helsinki, 1988. 
Gerhard Heitz – történész, Rostock, 1990. 
Kürthy Tamás – pszichológus, Aachen, 1991. 
Petőfi S. János – nyelvész, Macerata, 1996. 
Benkő Samu – történész, Kolozsvár, 1998. 
Egyed Ákos – történész, Kolozsvár, 1988. 
Alexander Kron – filozófus, Belgrád, 1999. 
Donald Morse – irodalmár, Oakland, 1999. 
Hans-Georg Kemper – nyelvész, Tübingen, 1999. 
 

                                                 
138  KLTE Hírek, 1994. május 11. 
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Gerhard Heitz rostocki professzor Orosz István és Barta János történész  

professzorokkal. 
 

  
Benkő Samu kolozsvári történész Egyed Ákos kolozsvári történész 

 
Sajnos, nem lehet nem észrevenni azt a tényt, hogy a díszdoktori cím adomá-

nyozása is komoly egyenetlenségeket mutatott azok időbeli megoszlását tekint-
ve, s csak a kar kapcsolatainak nyitottabbá válását követően nőtt meg a számuk. 
A tudományos kapcsolatok további sajátosságát tükrözi az tény is, hogy csak Ko-
lozsváron, (illetve Olaszországban) élő magyar tudósok lettek a kar díszdoktorai, 
más országokból sajnos nem. 
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A hallgatók helyzetének változásai 
 

A képzési kínálat már említett módosulásai szervesen összefüggtek a hallgatói 
létszám alakulásával, az időnkénti ingadozástól eltekintve lényegében emelke-
dést mutató tendenciával.  

Az 1950–60-as években kezdődő, összességében emelkedő tendenciájú hall-
gatói létszámnövekedést gyakran nevezik a felsőoktatás tömegesedésének. En-
nek az okait több tényezőben látják a kérdés kutatói. Kiemelik új társadalmi cso-
portok megjelenését a felsőoktatásban, különös tekintettel a nőhallgatók arányá-
nak növekedésére. E tekintetben a BTK adatai a nappali tagozaton végzett hall-
gatók megoszlását tekintve az alábbiakat mutatják: 

 
%-os arányuk Tanév Férfiak 

száma 
Nők  

száma 
Összesen 

férfi nő 
1949/50   31   34   65 48 52 
1950/51     7     2     9 78 22 
1951/52   17   20    37 46 54 
1952/53   60   45 105 57 43 
1953/54   55   31   86 64 46 
1954/55   71   35 106 67 43 
1955/56   58   41   99 59 41 
1956/57   45   61 106 42 58 
1957/58   24   30   54 44 56 
1958/59   26   31   57 46 54 
1959/60     1     3     4 25 75 
1960/61   25   39   64 40 60 
1961/62   36   54   90 40 60 
1962/63   47   65 112 42 58 
1963/64   54   61 115 47 53 
1964/65   50   61 111 45 55 
1965/66   58   74 132 44 56 
1966/67   68   95 163 42 58 
1967/68   53 134 187 28 72 
1968/69   42 123 165 25 75 
1969/70   45 122 167 27 73 
1970/71   43   99 142 30 70 
1971/72   28   86 114 25 75 
1972/73   33   71 104 32 68 
1973/74   17   69   86 20 80 
1974/75   26   90 116 22 78 
1975/76   29 157 186 18 82 
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%-os arányuk Tanév Férfiak 
száma 

Nők  
száma 

Összesen 
férfi nő 

1976/77   41 138 179 23 77 
1977/78   39 137 176 22 78 
1978/79   28 129 157 18 82 
1979/80   51 103 154 33 67 
1980/81   36 109 145 25 75 
1981/82   37 103 140 26 74 
1982/83   39 105 144 27 73 
1983/84   27 136 163 17 83 
1984/85   24   96 120 20 80 
1985/86   18   97 115 16 84 
1986/87   43 123 166 26 74 
1987/88   26   89 115 23 77 
1988/89   44 120 166 28 72 
1989/90   37 130 167 22 78 
1990/91   41 160 201 20 80 
1991/92   47 159 206 23 77 
1992/93   49 178 227 22 78 
1993/94   73 185 258 28 72 
1994/95   81 224 305 27 73 
1995/96   82 274 356 23 77 
1996/97 104 274 378 28 72 
1997/98 131 421 552 24 76 
1998/99 124 384 508 24 76 

 
A nőhallgatók aránya a különböző képzési területeken országos megoszlásban 

1970/71 és 1990/91 között az alábbi%-os megoszlást mutatta:139 
 

Képzési ág 1970/71 1980/81 1990/91 1990-es évek első fele 
Pedagógia 70,8 74,6 72,8 71,9 
Humán 66,2 59,0 64,2 70,0 
Művészeti 47,6 44,0 53,8 49,7 
Jogi 46,4 45,1 46,5 53,3 
Közgazdasági, társa-
dalomtudományi 59,8 59,5 59,0 58,2 

Matematikai, termé-
szettudományi 34,7 36,5 29,6 31,0 

Orvosi-egészségügyi 55,9 61,2 60,1 58,1 

                                                 
139  Ladányi Andor: Két évforduló. = Educatio, 1996/3. 388.  
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Képzési ág 1970/71 1980/81 1990/91 1990-es évek első fele 
Műszaki 18,4 17,0 15,3 21,2 
Mezőgazdasági 24,5 29,8 32,6 41,3 
Egyéb 12,5 20,7 14,2 27,0 

 

Az adatok szerint a karon a nőhallgatók aránya – az országos adatokhoz hasonló-
an – némi ingadozást mutatva néhány százalékkal még az országos tendenciákat 
is felülmúlta az érintett időszakban. 

A tömegesedés irányába mutató tényezők között tartották számon az új politi-
záló elit létrejöttének hosszabb távú folyamatát, a politikai igényekben, elvárá-
sokban megjelenő politikai nyitást is. Természetesen nem lehet figyelmen kívül 
hagyni a demográfiai hullámok hatásait sem az oktatási, így a felsőoktatási rend-
szerben sem. Közismert, hogy a második világháborút követően két jelentős de-
mográfiai hullám vonult le Magyarországon: az 1950-es évek elején, illetve az 
1970-es évek első felében, amelyek következtében a felsőoktatásba jelentkezők 
száma az 1970-es, illetve az 1990-es évek elején volt a legmagasabb. A felsőok-
tatásba bejutottak számára az egyetemi/főiskolai oklevél megszerzés egyik leg-
fontosabb egyéni, közvetetten társadalmi célja a középosztályosodás folyamatába 
történő bekerülés volt.140 Ezek a folyamatok a 1980–1990-es évekbeli társadal-
mi-politikai és gazdasági átalakulások eredményeként komoly változásokon 
mentek át. A felsőoktatásban is csökkenni kezdett a központi irányítás szinte ki-
zárólagos szerepe, a kialakulóban levő új gazdasági rendszer másféle igényeket 
fogalmazott meg a felsőoktatás hallgatói számára, s megváltozott a felsőoktatás-
nak az egyéni életvezetésben betöltött szerepe is. Az egész folyamat kiegészült 
az egyéni szabadság iránt igény megnövekedésével, egyre inkább háttérbe szo-
rult a társadalmi érdek érvényesítésének a gyakorlata, ami a gyakorlatban azt je-
lentette, hogy mindenki arra a képzésre jelentkezhetett, amelyikre akart.141 

A hallgatói létszám alakulására, összetételére nagymértékben hatottak a min-
denkori felvételi rendszer előírásai, elvárásai. 

Az 1956 előtti időszakhoz képest ezeknek az éveknek a politikai elvárásai 
ezen a területen is valamivel mérsékeltebbek lettek, mint korábban voltak. Ezzel 
együtt is 1959-ben még azt várták el, hogy mindent el kell követni annak érdeké-
ben, hogy a középiskolában növekedjék, az egyetemeken és főiskolákon pedig 
legalább megmaradjon a munkások és a dolgozó parasztok gyermekeinek akkori 
aránya, amelyet még abban az évben is 52–55%-ra terveztek. A származási kate-
góriák eddig alkalmazott rendszerét ugyanakkor megszüntetni szándékoztak. Et-
től az évtől általában a szülők (eltartók) „felszabadulás” utáni helyzetét – a tanu-

                                                 
140  Kozma Tamás: Kié az egyetem? A felsőoktatás nevelésszociológiája. Bp., 2004. 30. 
141  Setényi János: Felsőoktatás-politika. = Educatio, 1994/1. 41. (továbbiakban Setényi, 1994.) 
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lók életére, felfogására döntő hatású időszakot – akarták alapul venni a szárma-
zási hovatartozás megállapításánál, ez azonban az osztályidegenekre (a volt tőké-
sekre, földbirtokosokra, háborús bűnösökre, és egyéb ellenséges elemekre) nem 
vonatkozott. A kiemelt munkáskáderek gyermekei továbbra is munkásszármazá-
súnak minősültek, függetlenül a szülők akkori beosztásától. 

Megvizsgálandónak tartották azonban azt is, hogy van-e lehetőség olyan osz-
tályidegen szülők gyermekeinek főiskolai, egyetemi felvételére, akik az elmúlt 
14 év alatt „a politikai harc kiélezett szakaszában” nem léptek fel a népi hatalom 
ellen. Ebben az esetben is csak korlátozott számban, szigorú egyéni elbírálás 
alapján, miniszteri engedéllyel lehetett felvenni az ebbe a kategóriába tartozó je-
lentkezőket. 

A Politikai Bizottság 1958. évi határozatának megfelelően, amely az eddigi-
eknél fokozottabb tanulmányi követelményeket írt elő a felvételi eljárás során, a 
munkás származásúakkal azonos előnyt szánt biztosítani a középiskolai, továbbá 
az egyetemi, főiskolai felvételeknél azoknak, akik a munkásmozgalomban a „fel-
szabadulás” előtt huzamosabb időn át részt vettek gyermekeinek is, akik ekkor 
nem voltak sorolhatók a munkás- vagy dolgozóparaszt származási kategóriába. 

Fokozatosan – az egyetemi képzés színvonalának csökkentése nélkül – nö-
velni kellett a termelési tapasztatokkal is rendelkező, politikailag is érettebb fia-
talok arányát a felsőoktatási intézményekben. Kívánatosnak tartották, hogy az 
ilyen fiatalok aránya az 1959-ben felveendők között mintegy 15–18% legyen.142  

A már említett „Irányelvek a felsőoktatás reformjához” c. vitaanyag is részle-
tesen foglalkozott a felsőoktatási felvételi rendszer átalakításával. Bevezetni 
szándékoztak azt a gyakorlatot, hogy az érettségizettek az egyetemi felvétel előtt 
legkevesebb egy évig termelő-fizikai munkát végezzenek, s egyidejűleg előké-
szítő esti/levelező tanfolyamon vegyenek részt. Az előkészítő tanfolyamokat a 
tervek szerint a beiskolázás szerves részévé tervezték tenni, amelyek szervezése 
és irányítása a felsőoktatási intézmények feladata volt. A felvételre pályázók kö-
zül a felveendőket a középiskolában, az előkészítő tanfolyamon (vizsgán) muta-
tott teljesítmény, a termelőmunkában elért eredmények valamint a szocializmus 
ügyéhez való hűség (politikai-világnézeti állásfoglalás) együttes figyelembevéte-
lével kellett kiválasztani. Az azonos eredményű pályázók közül változatlanul 
előnyben kellett részesíteni a munkás és dolgozó parasztszármazású fiatalokat. 
Megfogalmazták ugyanakkor azt is, hogy a felvételek elbírálásában az egyete-
mek szerepét növelni, a minisztérium szerepét pedig csökkenteni kell. Változat-
lanul fontosnak tartották a társadalmi ösztöndíj rendszer fenntartását, amelyet az 
értelmiségi munkaerő utánpótlása, illetőleg azok növelése egyik fontos eszközé-

                                                 
142  Dokumentumok, II. k. 520. 
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nek tekintettek. Végül pedig gyökeresen átalakítandónak tartották a felvételi lét-
számok tervezési módszereit, rendszerét!143 

1960-ban bevezetésre került az előfelvételi rendszer, amelynek egyszerre vol-
tak előnyei és hátrányai. A pozitívumok közé tartozott, hogy lehetővé tette az el-
utasítottak számának közvetett csökkentétét, a leendő hallgatókat az egyetemhez 
kötötte, s az előfelvételt nyert hallgatók általában érettebbek, politikailag meg-
bízhatóbbnak bizonyultak az egyetemi tanulmányaik alatt. Komolyabb volt a ta-
nuláshoz való viszonyuk, különösen érvényes volt ez a későbbiekben az egy éves 
katonai szolgálat bevezetése után a tanulmányaikat megkezdő fiúk számára. Bi-
zonyára nem véletlen, hogy a BTK legfegyelmezettebb hallgatói, a túlnyomó-
részt fiúkból álló történelem–földrajz szakos hallgatók csoportjaiból kerültek ki. 
A negatívumok közé tartozott viszont, hogy a meglévő konzultációs rendszer 
nem volt képes a felvettek tanulmányi szintjét megtartani. Javasolták biztosítani 
számukra azokat a kedvezményeket, amelyek révén akár havonta eljuthattak vol-
na az egyetemekre konzultációk céljából. Célszerűnek tartották volna azt is, fő-
leg az idegen nyelvszakokra felvettek számára, ahol nincs tudományegyetem, a 
helyi gimnáziumok tanárai egyetemi irányítás mellett – egyetemi költségvetés-
ből! – konzultációs központokat szervezzenek.144 

Az MSZMP VIII. Kongresszusának határozatai a felvételi vizsgákkal kapcso-
latban az alábbiakat tartalmazzák 1962-ben: az egységes szocialista társadalom 
kialakulása és közoktatás szocialista fejlődése lehetővé teszi, egyben megkövete-
li, hogy az egyetemi, főiskolai felvételeknél is a jelöltek felkészültsége, ráter-
mettsége, politikai és erkölcsi magatartása legyen a mérce. Nincs szükség többé 
tanulóifjúság származás szerinti kategorizálására. A tehetséges munkás- és pa-
rasztfiatalok továbbtanulását – ami a művelődéspolitika változatlanul fontos ré-
sze – nem a származási korlátozások mechanikus alkalmazásával, hanem a szük-
séges politikai, anyagi, szociális és nevelési feltételek biztosításával, az alkotó és 
nevelőmunka fejlesztésével kell elérni – jelentették ki.145  

Az 1963 áprilisában született döntés szerint a felsőoktatási intézményekbe 
már felvett hallgatók származási besorolását is el kell törölni, s ez év júniusától 
új felvételi rendszert kell bevezetni, amelynek az alapelvei a következők: 

–  a szükséges előképzettséggel rendelkező fiatalok az általuk választott fel-
sőoktatási intézménybe felvételre jelentkezhetnek: a nappali tagozatokon 
35 éves korig bezáróan, az esti, illetve levelező tagozaton az életkoruktól 
és a munkakörüktől függetlenül, ha legalább másfél évet már munkavi-
szonyban töltöttek, vagy katonai szolgálatukat teljesítették. 

                                                 
143  Irányelvek a felsőoktatás reformjához, 5/6. 
144  BTK Jkv. 1962. szeptember 22. 
145  Dokumentumok, II. k. 522. 
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–  a jelentkezőknek felvételi vizsgát kell tenniük, két vagy három tantárgy-
ból. A vizsga-követelményeknek a gimnáziumi tananyaghoz kell kapcso-
lódniuk. A felvételre jelentkezők közül azokat, akik az országos középis-
kolai tanulmányi verseny, a Kürschák József matematikai és az Eötvös 
Lóránd fizikai verseny első tíz helyén végeztek – ha a magatartásbeli kö-
vetelményeknek megfelelnek – felvételi nélkül fel kellett venni. 

–  a pályázókat pontszámuk sorrendjét követve és a népgazdaság szükségle-
tei, illetve lehetőségei alapján megszabott felvételi létszámokat figyelembe 
véve kellett felvenni. 

–  a pályázók teljesítményét pontszámokkal kellett kifejezni, az elérhető 
pontszám fele a középiskolai eredményekből, másik fele pedig a felvételi 
teljesítményből állt. 

Mentességek: 
–  a munkásmozgalom mártírjainak, a Szabadság Érdemrend és a Munkás-

paraszt Hatalomért Érdemérem tulajdonosainak gyermekeit, amennyiben a 
felvételi vizsgán megfeleltek, felvételét biztosítani kellett. 

Előnyben részesülnek: 
–  az azonos eredményt elérők közül a termelésben dolgozó fizikai munká-

sok és parasztok gyermekei, 
–  az 1961. évi III. sz. törvény 21. §-ában foglaltaknak megfelelően azok, 

akik a középiskola elvégzése után legalább egy évet dolgoztak. 
 

Az esti és levelező tagozatokra az azonos eredménnyel pályázók közül előnyt él-
veztek azok, akiknek a munkaköre a felsőfokú végzettséget szükségessé tette.146 
 

A származási kategóriák szerinti megoszlás egyébként 1961-ben  
még az alábbiakat mutatta a karon 

 

Származási  
kategória 

I.  
évf. 

II. 
évf. 

III. 
évf. 

IV. 
évf. 

V.  
évf. Összesen % 

Munkás 39 38 39 31 36 183 30 
Dolgozó paraszt 36 35 23 29 16 139 23 
Értelmiségi 37 22 29 27 15 130 22 
Alkalmazott 27 26 23 18   9 103 17 
Egyéb   7   6   9   8 11   41   7 
X   3   1 – –   1     5   1 
Összesen 149 128 123 113 88 601 100 

 
                                                 
146  Uo. 532/3. 
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1968-tól a középiskolából hozott pontok – a tanulmányi átlagot és az érettségi 
eredményét figyelmen kívül hagyva – csak a felvételi vizsgatárgyaknak megfele-
lő tantárgyak II–IV. osztályban elért átlageredményét tartalmazták, amely döntés 
azonban nem bizonyult igazán szerencsésnek. 

Az 1970-es és 1980-as évek egyfajta stagnálást jelentettek a felvételi rend-
szerben, még akkor is, ha a 20 pontos felvételi értékelésről áttértek a 120 pontos 
rendszerre, s nem csak a két felvételi tárgy pontjai kerültek beszámításra, hanem 
négy másik tárgyé, köztük a matematikáé is. 

Az 1989/90. tanévtől tették lehetővé, hogy az első helyként megjelölt intéz-
mény mellett két további intézménybe való átjelentkezést lehetett feltüntetni. Az 
azonos szakmai képzést nyújtó intézmények esetében a felvételi döntést a mi-
nisztérium hagyta jóvá. Ekkor vezették be azt a gyakorlatot, hogy a felvételi kö-
vetelményeket bevezetésük előtt két, alkalmassági vizsga esetén egy évvel ko-
rábban a Felvételi tájékoztatókban közzé kellett tenni. A következő évben a fel-
sőoktatási intézménybe történő felvételről – a megállapított létszámkereteken be-
lül – a felvételi vizsgák eredményei, s a kialakult sorrendnek megfelelően már a 
felsőoktatási intézmény dönthetett. 1990-től plusz pontot kaphattak a nyelvvizs-
gával rendelkező hallgatók, ezáltal megkezdődött a 120 pontos értékelési rend-
szer pontszámának lényegében napjaikig tartó növekedése, s megjelentek a men-
tességek különböző formái is.147 

A magyarországi felsőoktatás – s mint látjuk még a BTK – létszámadatai is 
jelentős ingadozásokat mutattak. Az ötvenes évek elején a voluntarista népgaz-
dasági érdekeknek való megfelelés keretei között a hallgatói létszám a nappali 
tagozaton több mint a kétszeresére emelkedett 1949 és 1953 között, 1954-től pe-
dig csökkenés következett be, s ez a tendencia folytatódott 1956 után is. Az 
1960-as évek elején a gazdaság szakember szükségletének emelkedése miatt a 
hallgatói létszám ismét növekedésnek indult majd az évtized második felében 
csak mérsékelt növekedés volt kimutatható. Az 1970-es és 1980-as évek lénye-
gében megismételték ezeket a tendenciákat. Igazán radikális hallgatói létszám-
növekedésre 1990 és 2000 között került sor, amikor az összes hallgatói létszán 
két és félszeres növekedést mutatott.148 

A karon az 1949/50. tanév 312-es hallgatói létszámához viszonyítva az 
1957/58. tanév 272 hallgatója 50 fős visszaesést mutatott, az 1960-as években 
azonban évenként nagyjából száz fővel nőtt az összlétszám, a csúcsot az 1964/ 
65. évi 913 fő jelentette. Ezt a számot azonban komoly ingadozások után csak 
több mint 20 évvel később, az 1985/86. tanévben sikerült túlhaladni az akkori 
950 fővel, a következő tanévben pedig átlépte a kar hallgatóinak létszáma az 

                                                 
147  A felsőoktatási felvételi rendszer történeti alakulása. = Educatio, 1995/3. 485–500. BTK Jkv. 

1989. március 2. 
148  Polónyi István: Egyre többet egyre kevesebbért? = Educatio, 200/1. 46–47. 
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1000 főt. Az 1990-es években lezajlott növekedés ütemére néhány illusztráló 
adat: a 90-es évek közepén 1995-ben az I. éves hallgatók száma: 613, ugyaneb-
ben az évben a nappali tagozat összlétszáma 2190 fő volt. Az évtized második 
felében a nappali tagozatos hallgatói létszám állandóan 2500 fő fölött volt. A 
vizsgált ötven évben a felsorolt adatokat tekintve a karon ugyan azt sajátos hul-
lámzást mutatható ki a növekedési, illetve a csökkenési tendenciákat tekintve, 
mint az országos adatok. Természetesen a növekedést mutató hosszabb-rövidebb 
időszakok száma a nagyobb: 1951/52–1955/56, 1958/59–1964/65,149 1967/68, 
1972/73–1975/76 közötti években, s lényegében az emelkedő hallgatói létszám 
jellemző az 1985/86. tanévtől. Átmeneti, ideiglenes visszaesést mutattak a hall-
gatói létszámok 1954/55–1957/58, 1965/66–1966/67, 1968/69–1971/72 és 1976/ 
77–1979/80. közötti tanévekben.  

Ha a hallgatói létszámadatainkat az ELTE BTK hasonló adataival vetjük ösz-
sze, akkor a következőket állapíthatjuk meg: az ELTE BTK hallgatóinak létszá-
ma (nappali és levelező tagozat együtt) az 1952/53. tanévi 2013 főről 1998/99-re 
7559 főre nőtt. A növekedés 375%-os. A KLTE BTK esetében ugyanezek az 
adatok: 1952/53: 550 fő, 1998/99: 3642 fő, a növekedés 662%-os. A jelentős kü-
lönbségben azonban meghatározó szerepet játszott a debreceni alacsony kezdő 
létszám. A két időpont között a létszámkülönbség 1463-ról 3917-re nőtt, s mint 
láthattuk, Debrecenben jóval nagyobb volt a levelezős hallgatók aránya a kép-
zésben, mint az ELTE-BTK-n. A József Attila Tudományegyetemen negyven év 
alatt, 1950/51 és 1990/91 között 277 főről 1209-re nőtt a különböző tagozatok 
hallgatóinak létszáma, 436%-os növekedést mutatva. 

Ahogyan más vonatkozásokban láttuk már, a karnak igen gyakran kellett fel-
sőbb, hivatali, politikai, esetenként párt elvárásoknak megfelelni.  

Ezek közé a hallgatókkal való foglalkozásnak több területe is tartozott, ame-
lyek közül megemlítünk néhányat.  

A vallásos ideológia elleni harc még az 1950-es évek végén is fontos kérdés-
nek számított a karon, amelyben, mint tanárképző intézményre, a karra külön fe-
lelősség hárult. Ahogyan akkor fogalmaztak: a tőlünk kikerülő hallgatók munká-
ja nemzedékek egész sorának ideológiai arculatát fogja befolyásolni, s az, hogy a 
társadalomban mennyire fog teret hódítani a tudományos materialista világnézet 
az jórészt az általunk oktatott jövendő tanároktól függ. Ugyanakkor a hallgatóink 
saját fejlődése, szakmai és tudományos előrehaladása is döntő mértékben függ 
attól, hogy „tudatunk, gondolkodásunk menyire szabadul meg a vallásos, idealis-
ta nézetek béklyóitól.” Akkor úgy látták, hogy a vallásos hallgatók egy része már 
nem a tételes vallások alapján állt, hanem többé-kevésbé ködös, egyéni színeze-
tű, dogmatikai vértezet nélküli vallásos beállítottsággal rendelkezett. Ez azonban 

                                                 
149  ELTE története, 410. Szeged története, 5. kötet. Szerk. Blazovich László. Szeged, 2010. 363. 
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nem csökkentette az ateista nevelés jelentőségét, amelynek a feladatait és eszkö-
zeit azonban az elvárások szerint lényegesen javítani kell!150 

A korviszonyokat hűen tükröző állapotokról számolt be az a vizsgálat, ame-
lyik kérdőíves felmérés eredményei alapján kereste a választ „A hallgatóink vi-
lágnézeti és politikai helyzete, a marxizmus–leninizmus eszmei offenzívájának fel-
adatai” kapcsán. A kérdések és a rájuk adott választípusok a következők voltak: 

1. Világnézeti-ideológiai kérdéseire milyen módon szokott választ kapni?  
Az ilyen jellegű kérdéseket zömmel barátaikkal, esetleg családi körben be-

szélték meg a hallgatók, vagy az irodalomban kerestek rájuk választ, s csak a ki-
sebb hányaduk fordult a tanáraihoz. 

2. Milyen ideológiai problémáira nem kapott kielégítő választ a marxizmus 
oktatás keretében? 

A hallgatók többsége erre a kérdésre nem válaszolt, vagy azt felelte, hogy 
nincs ilyen problémája. A kérdéshez megjegyzéseket fűző hallgatók filozófiai 
kérdéseket vetettek fel (egyén és társadalom viszonya, a nyugati filozófia ismer-
tetésének hiánya, a kommunizmus egyes kérdéseinek tisztázatlansága), s volt né-
hány materialista jellegű, közöttük gazdasági jellegű kérdés is. pl. a KGST mű-
ködésével kapcsolatban. Az aktuálpolitikai felvetések között szerepeltek például 
a nemzetközi munkásmozgalom kérdései. Volt ugyanakkor néhány szélsőséges, 
provokatív, az oktatók és a társadalmi szervezetek jóhiszeműségét kétségbe vonó 
válasz is! 

3. Véleménye szerint melyek Magyarország gazdasági-politikai helyzetének 
alapvető problémái? 

Jelentős negatívumként értékelték a kérdőívek feldolgozói, hogy a hallgatók 
hozzávetőleg 30–40%-a ezen a területen jelentős tájékozatlanságról tett tanúbi-
zonyságot. Természetesen vetettek fel valóban létező problémákat is a mezőgaz-
daság helyzetével, a termelőszövetkezetek működésével kapcsolatban. Viszony-
lag sok volt a túlzó, néha rosszindulatú problémafelvetés, főleg a magyar–
történelem szakos hallgatók részéről! 

4. Hogyan ítéli meg a magyar irodalom helyzetét? Mit tart irodalmi életünk 
legfőbb problémáinak? 

A hallgatók több mint 30%-a nem válaszolt, vagy nem volt véleménye, vagy 
kijelentették, hogy tájékozatlanok ebben a kérdésben. Szintén 30% körüli volt 
azoknak az aránya, akiknek a véleménye felületes, véletlenszerű ismereteken 
alapuló, olykor egyoldalúan negatív volt. Elég gyakran lehetett tapasztalni Né-
meth László kritikátlan dicsőítését is. A többi hallgató ítélete (véleménye) reális, 
s bíráló megjegyzések mellett is látják új irodalmunk perspektíváit, értékeit. 

                                                 
150  BTK Jkv. 1959. december 3. 
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5. Véleménye szerint van-e létjogosultsága a művészetekben az absztrakt 
irányzatoknak? 

A válaszok itt három csoportra voltak oszthatók: a hallgatók egy része feltét-
len igennel válaszolt, egy másik része csak fenntartással ismerte el azokat, (pél-
dául dekoratív funkcióra korlátoznák), a harmadik rész pedig elvetette az irány-
zatot. 

6. Ha tetszés szerint választhatna, a világ melyik országában szeretné leélni az 
életét? 

A hallgatók közel 90%-a Magyarországot választotta volna a válaszok sze-
rint. Akik máshová szerettek volna menni, azoknál gyakoriak voltak a romanti-
kus, olykor forradalmian romantikus elképzelések. Megjelent a békére, nyuga-
lomra vágyás igénye is, de viszonylag ritkának volt mondható a kapitalista or-
szágok kritikátlan dicsőítése. 

Az összesítő értékelés szerint elenyészően alacsony volt azoknak a válaszo-
lóknak a száma, (2–3%), akik valamennyi válaszon végigvonuló negatív, a népi 
demokráciával szemben gyanakvó, ellenséges véleményt fogalmaztak meg. 
Ugyanakkor az egyes kérdéseket tekintve ez az álláspont olykor a 10–15%-ot is 
elérte. A válaszok zöme a kényes kérdéseknél is a rendszerrel alapvetően egyet-
értő, konstruktív magatartásról tanúskodott. Végső értékelésként kimondták, „az 
ifjúságunk híve a népi demokratikus rendszernek, saját életét, jövőjét, ennek a 
rendszernek a keretei között képzeli el!” 

Az igazán pozitívnak felfogható záró értékelés mellett ugyanakkor megtár-
gyalták azokat a kérdéseket is, amelyek a karon tapasztalható téves vagy ellensé-
ges nézeteket érintették. Ezek az alábbiak voltak:  

1. Narodnyik és nacionalista nézetek. 
A narodnyikizmus elsősorban – a hallgatók körében is ismert – Németh Lász-

ló és Illyés Gyula nevével jelzett irodalmi irányzat, s az akkoriban az Alföld kö-
rül jelentkező viták miatt került felszínre, amelyek a népi írók jobbszárnyának 
vonulatát melegítették fel, tagadták a munkásosztály és a párt vezető szerepét, 
élezték a város és a falu közötti ellentéteket. Az Irodalmi Intézet belső vitákban 
(Kardos Pál, Baranyi Imre különösen aktív részvételével) felvette a harcot ezek-
kel a nézetekkel, de az Intézet nem használta fel teljes súlyát arra, hogy idejében 
és kellő erővel szembeforduljon az említett jelenségekkel szemben, s ezt sokan 
félre is értették.  

A nacionalizmus különböző válfajainak az elterjedése jelentősnek volt mond-
ható, ez azonban nem agresszív sovinizmusban, vagy szovjetellenességben nyil-
vánult meg, hanem bizonyos kultúrfölény-elméletekben, a szomszédos orszá-
gokkal való problémák kiélezésében, illetve gazdasági eredményeink túlbecsülé-
sében jelentkezett. 
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2. A kortárs burzsoá ideológia hatásai.  
Ezen a területen a következő problémák jelentkezésével kellett szembesülnie 

a kari vezetésnek:  
– pesszimista irányzatok és irodalmi művek hatása a hallgatóság egy részére,  
– egyfajta vulgarizált egzisztencializmus megjelenése, 
– öncélú filozofálgatás, 
– sajátos „heroikus pesszimizmus”, 
– a Nyugat idealizálása, 
– a szocialista életforma és a Szovjetunió lebecsülése. 
3. Vallásos nézetek. 
Nem tömegjelenség, de egyes hallgatói rétegeknél kimutatható egyfajta dog-

matikus vallási beállítottság. 
4. Általános közömbösség. 
A jelentős hányadot képvisel a hallgatók azon része, amely az aktuális kérdé-

sek iránt a legtöbb esetben érdektelenséget tanúsít, ez azonban nem ritkán tájé-
kozatlanságból, esetleg műveltséghiányból fakad.151 

Fontos területe volt a származás szerinti kategóriák eltörlése után az – akkori 
szóhasználattal – a kétkezi, későbbi kifejezéssel élve pedig a fizikai munkások 
gyermekei helyzetének figyelemmel kísérése. A fő területnek azt tartották, hogy 
csökkenteni próbálják azokat a hátrányokat, amelyeket családi hátterükből, illet-
ve korábbi tanulmányaik feltételeiből származtak. Egyre inkább kirajzolódtak 
ugyanis azok a tendenciák, amelyek az adott időszakban komoly problémák for-
rásai lehettek. A karon a fizikai dolgozók gyermekeinek a helyzetével való fog-
lalkozás elég ellentmondásos képet tükrözött.  Volt olyan tanszék, amelyen kije-
lentették, hogy a fizikai dolgozók gyermekeinek segítésével egyáltalán nem fog-
lalkoztak, más tanszékeken sokáig nem is tudták, hogy kik az „F”-sek, ugyanak-
kor több helyen azon munkálkodtak, hogy segítsenek egyfajta nivellálódási fo-
lyamatot elindítani a hallgatók tanulmányi lehetőségeit illetően. Voltak olyan vé-
lemények is, hogy mivel ezeknek a hallgatóknak a zöme az első két-három egye-
temi félév alatt utoléri magát, túlzás a nehézségeikről beszélni. A segítségükre 
szervezett akciók és intézkedések felesleges energiapazarlásnak, sőt, a többi 
hallgatót sértő kivételezésnek is tekinthetők. Mások szerint ezek a fiatalok soha 
nem lesznek képesek a lemaradásukat ledolgozni, s ha a szaktárgyuk anyagából 
be is következhet a felzárkózásuk, lemaradásuk a kulturális, társadalomszemléle-
ti, stb. vonatkozásban jórészt fennmarad, s a tanári munka összetettségét tekintve 
változatlanul lesznek hiányosságaik. 

                                                 
151  BTK Jkv. 1964. március 26. 
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A fenti csoportba tartozó hallgatók problémáinak a gyökerét az alábbiakban 
látták: 

–  a családi környezetből származó hátrányok, 
–  a középiskolai oktatási színvonal egyenetlenségei,  
–  a középiskolai képzésben több helyen előforduló viszonylag alacsony kö-

vetelményszint, 
–  a felvételi eljárás során hozott nem feltétlenül megfelelő döntések, 
–  a jelentkezéseik zöme a magyar–történelem, magyar–orosz és a történe-

lem–földrajz szakra irányul, nyelvszakos hallgató alig-alig van közöttük.152  
Az elsősorban munkás vagy dolgozóparaszt szülők politikailag és erkölcsileg 

kifogástalan magatartású gyermekei egy 1959-es kormányrendelet szerint egy új 
típusú, úgynevezett társadalmi ösztöndíjban részesülhettek. Az ösztöndíjas hall-
gatótól elvárták, hogy tanulmányi és vizsgakötelezettségeinek legjobb tudása 
szerint, lelkiismeretesen és szorgalmasan tegyen eleget, erkölcsileg és politikai-
lag kifogástalan magatartást tanúsítson. A tanulmányok befejezése után a szerző-
désben meghatározott, általában tanári munkakörben az adományozó által meg-
határozott intézményben az ösztöndíj folyósításának időtartamával megegyező 
időre kellett munkaviszonyba lépnie. Némi politikai felhangja ennek a lehető-
ségnek is volt persze, amikor azt is megfogalmazták, társadalmi ösztöndíjban el-
sősorban a munkás vagy dolgozóparaszt szülők gyermekei részesíthetők.153 

Ez az ösztöndíj egyszerre segítette a valóban nehéz anyagi helyzetű hallgatók 
tanulmányainak folytatását, másrészt hozzájárult ahhoz, hogy az ösztöndíjak ré-
vén a különböző megyék biztosítani tudják a megfelelő tanári ellátást. 1962-ben 
az egyetemi karok is lehetőséget kaptak arra, hogy a káderutánpótlás szempont-
jából számba jöhető IV. vagy V. éves hallgatókkal társadalmi ösztöndíjas szer-
ződést köthessenek. 

A hallgatók közül többen éltek a társadalmi ösztöndíj lehetőségével, néhány 
adatot közlünk ennek bemutatására.154 

 

Megye 1959 1960 1961 1965 Összesen 
Szabolcs-Szatmár 12 9 3 15 39 
Borsod-Abaúj-Zemplén 4 8 2 8 22 
Hajdú-Bihar 7 8 3 3 21 
Községi, Városi Tanácsok 4 4 3 – 11 
Szolnok 8 1 – – 9 

                                                 
152  BTK Jkv. 1968. február 27, 1969. március 25. 
153  MNL HBML. VIII. 8/b. 76. d. 
154  MNL HBML. VIII. /8/b. 76, 80. d. 
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Megye 1959 1960 1961 1965 Összesen 
Somogy – – – 4 4 
Békés – 1 – 2 3 
Intézmények – 3 – – 3 
Heves – – – 2 2 
Győr – 1 – – 1 
Zala – – 1 – 1 
Baranya – 1 – – 1 
Nógrád 1 – – – 1 
Fejér 1 – – – 1 
Tolna 1 1 – – 1 
Összesen: 38 37 12 34 121 

 

A társadalmi ösztöndíjas hallgatók szakok szerinti megoszlása  
1962-ben155 

 

Szakpár I.  
évf. 

II.  
évf. 

III.  
évf. 

IV.  
évf. 

V.  
évf. Összesen 

Magyar–történelem 3 10 11 1 2 27 
Magyar–orosz 5 9 6 – 1 21 
Történelem–földrajz – 6 11 1 – 18 
Magyar–német 1 4 1 – – 6 
Magyar–latin – 1 2 – – 3 
Magyar– angol – 2 – – – 2 
Történelem–orosz – – 2 – – 2 
Orosz–latin – 1 1 – – 2 
Magyar–francia – 1 – – – 1 
Magyar–néprajz 1 – – – – 1 
Magyar–pedagógia 1 – – – – 1 
Orosz–angol – 1 – – – 1 
Orosz–német – – 1 – – 1 
Angol–francia – – 1 – – 1 
Összesen: 11 35 36 2 3 87 

 

A fizikai származású hallgatók aránya az 1960-as években egyébként számotte-
vően visszaesett, amelynek az okai között már a jelentkezések során kimutatható 
volt a tanári pálya anyagai vonzóerejének csökkenése, a városi tanári állások fel-

                                                 
155  MNL HBML. VIII. /8/b. 75. d.  
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töltődése, az esélytelenség érzése a nagyvárosi iskolákból, a különböző tagozatos 
osztályokból érkező diákokkal szemben. 

A hallgatók megoszlása az 1967/68.tanév tavaszi félévében az alábbi volt: 
 

Évfolyam Összes hallgató „Kétkezi” %-os arány 
I. 152   25 16,4 
II. 129   45 34,9 
III. 159   46 28,9 
IV. 176   71 40,3 
V. 174   55 31,6 

Összesen: 790 242 30,6 
 

Az 1961. évi adatokhoz képest ez közel 23%-os csökkenést jelentett, s az 1960-
as évek végi arányok már nem feltétlenül jelentik a politika túlzott rátelepedését 
a felsőoktatási képzésre! 

A fizikai származású hallgatók tanulmányi eredménye a korábban említett 
aggodalmakat egyébként csak részben igazolta egy részletes vizsgálat eredmé-
nyei szerint, szintén az 1967/68. tanév II. félévében. Kitűnő és jeles hallgatók 20, 
a jó rendűek 34%-a volt fizikai származású, míg a közepes tanulmányi előmene-
telű hallgatók esetén már jelentősebb volt az arányuk. Kétségtelen viszont az is, 
hogy az e csoportba tartozó hallgatók lemorzsolódása a kari átlag feletti volt, vi-
szont a diákkörökben való szereplésük aránya alig maradt el a kari átlagtól! 

A kar korábbi gyakorlatát követve az 1950-es évek végén, illetve az 1960-as 
évek első felében is gyakran írt ki hallgatói pályamunkákat. Néhány az 1957/58. 
illetve az 1958/59. évi hallgatói pályamunkák közül. 

Heltai Gáspár stílusa. 
A független India gazdasági fejlődése. 
Csoóri Sándor nyelvének sajátosságai. 
A magyarországi szarmaták történetére vonatkozó forrásai. 
Debrecen néprajzi kutatásának múltja. 
Shakespeare kultusz Debrecenben 1945.től 1959-ig. 
Debrecen irodalmi élete a XVII. században. 
Eötvös József: Magyarország 1514-ben. 
Volt olyan hallgató (Nagy Imre), aki az említett két évben összesen hat pályá-

zatot nyújtott be, s minden dolgozatával díjat is nyert! 
„A felszabadulás 15. évfordulójára” 1959-ben írott pályamunkák közül idéz-

zük néhánynak a címét, amelyek közül nem egy hangsúlyozottan eleveníti fel a 
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kor felfogását, elvárásainak való megfelelést. Ilyenek voltak például: Antifasiszta 
irodalmunk a felszabadulás előtt, vagy A marxizmus–lenizmus érvényesülése a 
magyar nyelvtudományban, A felszabadulás prózairodalmunkban és verses epi-
kánkban, illetve A mezőgazdaságunk helyzete és fejlődése felszabadulásunk után 
c. pályamunkák. Természetesen voltak olyan dolgozatok is ugyanekkor, amelyek 
nem kötődtek az adott időszak értékrendjéhez. Ilyen volt például a Debrecen és a 
hajdúság a XVII. században, a Diderot nézetei a vallásról és az egyházról, vagy 
A papi rend kritikája Chaucer: Canterbury Tales c. művében  

1962-ben megfelelő bírálati eljárást követően díjazásban részesítették a leg-
jobb dolgozatokat, az I. díj 600, a II. 400, a III. pedig 300 forintot ért ekkor. Né-
hány pályamunka az 1962-ben díjazottak közül, amelyek témaválasztásban már 
messze voltak a néhány évvel korábbi pályamunkáktól: 

A debreceni szappanos céh története.  
Tömörkény István elbeszélő műfajai. 
A téli napforduló megünneplése néhány Zemplén megyei faluban. 
Anna Seghers hatása Magyarországon. 
William Golding regényeinek elemzése. 
Finn novellafordítások. 
Nyelvstatisztikai vizsgálatok. 
Munkások olvasási kultúrája. 
A magyar líraelmélet kezdetei. 
Bod Péter irodalomtörténeti munkásságának rendszerezése. 
Swift szatírája. 
A római császárkorral foglalkozó magyar ókortörténeti kutatások. 
Volt olyan dolgozat, amelyik a bírálók szerint ugyan nem ütötte meg a díjazás 

mértékét, azonban a szerzője szorgalma alapján kapott jutalmat.  
Szintén az 1950-es–1960-as évek fordulóján került sor arra is, hogy a kiemel-

kedőnek ítélt szakdolgozatok készítőit részesítették jutalomban. Ezekben az ese-
tekben nyilvánvalóan nem az elismeréssel járó összeg nagysága volt feltétlenül 
érdekes, hanem az, hogy a kar oktatói figyelemmel kísérték hallgatóik tevékeny-
ségét, s a lehetőségekhez képest igyekeztek azt elismerni is!156 

A hallgatókkal való foglalkozás fő formája sok éven át a patronáló tanári tevé-
kenység volt, amit gyakran neveztek az órán kívüli nevelés fő területének. Ezzel 
együtt is úgy látták, hogy ez a fajta tevékenység inkább az I. és II. évfolyamon hoz-
hat eredményeket, a felsőbb évfolyamokon tanulók már kevésbé tartottak igényt er-
re a tevékenységre. 1978-ban került sor az első olyan felmérésre, amely során a 

                                                 
156  MNL HBML. VIII. 8/b. 76. d. 
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hallgatók kérdőív kitöltésével fejtették ki véleményüket a patronáló tanári munká-
ról, az oktatói munka hallgatói véleményezésének egyfajta előfutáraként. 

Gyakran fejthették ki a hallgatók véleményüket az oktatással kapcsolatos kü-
lönböző kérdésekben. Ezek közül idézünk néhányat azokból az évekből, amikor 
ez még nem tűnt annyira természetestek, mint a 90-es években. A hallgatói túl-
terhelés kérdéseit vizsgálva, – amit egyébként az oktatók is elismertek – a követ-
kező részletkérdéseket vetették fel. Véleményük szerint a magyar szakon a világ-
irodalmi oktatás a túlterhelés fő forrása. (A II. éves szigorlat kötelező olvasmá-
nyainak terjedelme meghaladta a 10000 oldalt!) Túlméretezettnek tartották az 
oktatók és hallgatók egyaránt az ókortörténeti, valamint II. éves szigorlat anyagát 
angol nyelv és irodalomból. Az oktatás szerkezetének átalakítása közben nem 
eléggé átgondoltan történt meg a kollokviumok és a szigorlatok egymásra épülé-
se. – fogalmazták meg a hallgatók. Álláspontjuk szerint hozzájárult a túlterhelés-
hez a kettő-négyhetenként tartott marxista–leninista szemináriumok 50–100 lap-
nyi kötelező olvasmánya is.157 Tíz évvel később a KISZ által felvetett oktatás-
szervezési problémákat tárgyalta a Kari Tanács, amelyek közül többet is érde-
mesnek tarthatunk kiemelni. Az V. éves hallgatók hiányolták az egyetemi és a 
gyakorló iskolai óráknak az összehangolását, a megfelelő órarendi egyeztetést. 
Kívánatosnak tartották a szemináriumi csoportok létszámának csökkentését, kü-
lönösen a nyelvi stílusgyakorlatok esetén, mert az eredményes munkát nagymér-
tékben gátolta a „mamutcsoportok” létszáma. Javasolták a nyelvi laboratórium 
fokozottabb igénybevételét, mert az adott időszakban az alig volt kihasználva. 
Javításra szorult szerintük a stílusgyakorlatok szerkezete, jobban egymásra kel-
lene épülniük, jobban kellene közelíteniük az élethez, hiányolták az egységes 
tematikákat. Gyakran előfordult, hogy nagymennyiségű adathalmazt kellett meg-
tanulniuk a hallgatóknak, ehelyett hasznosabb lenne, ha az élethez, a mindennapi 
beszédtémákhoz közeli témákról szólnának a stílusgyakorlatok. Feltétlenül javí-
tandónak tartották a kari jegyzetellátottságot is. Kérték azt is, hogy azok az inté-
zetek, amelyek választható előadásokat, szemináriumokat, speciálkollégiumokat 
hirdetnek meg, megfelelő számú jelentkezés esetén tartsák is meg azokat! Sze-
rencsésebbnek tartották volna átfogóbb tematikájú előadásokat tartani, az akkori-
ak bizonyos hányada ugyanis csak rész problémákkal foglalkozott, egy-egy szi-
gorlat anyagának csak a töredékét tették ki. Teljesen új ötletként merült fel az 
előadások látogatása kötelező jellegének megszüntetése. A jó és értékes előadá-
sokra bejártak a hallgatók, az órai látogatottság egyfajta mérője lehetne egy-egy 
óra színvonalának! Történelem szakon javasolták az II. és IV. éves szigorlat 
írásbeli részének eltörlését. Kérték az előadások és a szemináriumok anyagának 
nagyobb összehangolását, valamint azt, hogy az államvizsga anyagát ne képezze 
olyan anyag, amellyel korábban valamilyen formában nem találkoztak. A kari 
reagálás pl. az előadások látogatását illetően: valóban célszerű lenne a kötelező jel-
                                                 
157  BTK Jkv. 1960. február 11. 
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leg megszüntetése, de ennek az adott körülmények között nincsenek meg a feltét-
elei, s csak a hallgatók egy részének kedvezne!158 Három évvel később a hallgatók 
óralátogatási kötelezettségét vizsgálta a Kari Tanács ülése. Az akkori előterjesztés 
szerint mind az oktatóknak, mind a hallgatóknak érdeke kellene, hogy legyen az 
óralátogatási kötelezettség megszüntetése. Amennyiben az előadások továbbra is 
kötelezőek maradnak, akkor a tanszékvezető vagy az előadó adhasson felmentést 
az óralátogatási kötelezettség alól. A tanszékeknek az adott szaktudományt tárgya-
ló előadások és szemináriumok olyan kínálati lehetőségeit kellene kidolgozni, 
amelyek általános összefoglaló jellegű, vagy egy-egy részletproblémában elmélyü-
lő, illetve kutatás-metodikai kérdéseket taglalóak lehetnének. Szerencsésnek tartot-
ták volna, ha a hallgatók a pedagógiát és a marxizmust ne melléktárgyként kezel-
jék, ennek elérése azonban volt egyszerre oktatói és hallgatói feladat. Felvetették 
az európai egyetemeken már létező Politikai Tudományok Intézete vagy Tanszéke 
létrehozását, ami viszont ha nem sikerülne elérendőnek tartották volna a marxista 
tárgyak emberközelbe hozását, illetve közelítését a mindennapi élethez. Vizsgálat-
ra alkalmasnak tartották még ugyanekkor az alábbi kérdéseket: a követelmény-
rendszer helye és szerepe az egyetemi oktatásban, a pedagógiai tárgyak hatéko-
nyabb beillesztése az V. év képzésébe, a marxista tárgyak hatékonyabb elsajátítása 
és felhasználása a szaktudományok elsajátításának folyamatában.159 

Évekkel később újabb javaslatok fogalmazódtak meg a tanszékcsoporti ifjú-
sági parlamenteken. A kari oktatásszervezési kérdésekkel kapcsolatban javasol-
ták a hallgatók a magyar nyelvi és irodalmi, illetve történelem szakon az egye-
temes és magyar történeti szigorlat kettéválasztását. Kifejtették, hogy indokolat-
lanul nagyfokú egyenetlenséget látnak az egyes félévek tanulmányai kötelezett-
ségei között. A tanszéki, tanszékcsoporti könyvtárak jobb ellátása érdekében kér-
ték a könyvbeszerzésre fordítható összegek növelését. Szerették volna elérni az 
orosz és német szakos hallgatók részképzésének mielőbbi rendezését, s felvetet-
ték, hogy a lengyel szakos hallgatók esetében is meg kellene teremteni ezt a lehe-
tősége.160 A részképzés egyébként gyakran volt vita tárgya a karon. 1965-ig gya-
korlatilag egy hónapra lehetett például az orosz szakosoknak kijutni a Szovjet-
unióba. A későbbi évek során fokozatosan alakult ki a féléves részképzés rend-
szere, 1967 és 1970 között volt lehetőség arra, hogy néhány hallgató egy éves 
részképzésen vehessen részt. Állandó vitatéma volt ugyanakkor, hogy melyik 
félévben utazzanak a hallgatók. Az V. évfolyamon történő részképzés az utolsó 
évfolyam egyéb egyetemi munkáit és kötelezettségeit igen hátrányosan érintette, 
ezért például javasolták is annak a III. évfolyamra történő áthelyezését.161 

                                                 
158  BTK Jkv. 1970. január 27.  
159  BTK Jkv. 1973. május 18. 
160   BTK Jkv. 1979. január 30. 
161  A szlavisztika 50 éve, 87–89. 
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Az oktatás egyfajta liberalizációjának több eleme jelent meg az 1980-as 
években a hallgatók egyéni szakmai törekvéseinek, a tanulmányaik végzéséhez 
nyújtandó nagyobb mozgási lehetőségek, a kiemelkedő képességű hallgatók 
kedvezőbb tanulmányi feltételeinek biztosítása céljából. Javasolták az előadások 
tömbösítésének a bevezetését, vizsgák engedélyezését a szorgalmi időszakban. 
Kérték a speciálkollégiumok számának növelését, azok témaköreinek a bővítését 
új, vagy eddig csak kevésbé érintett területeken, közgazdasági, szociálpszicholó-
giai, művelődéselméleti, politológiai, stb. témakörökben. Megteremtendőnek tar-
tották az egyetemek közötti áthallgatás lehetőségét is.162 

Talán nem érdektelen megvizsgálnunk azt, hogy a BTK hallgatói állományá-
nak területi megoszlása milyen képet tükröz, milyen volt a kar a vonzáskörzete, 
beiskolázási területe. Az állapotokat olyan időszakban mutatjuk be, amikor már 
jelentős, jóval 2000 fölötti volt a kar hallgatóinak létszáma. 

 
A magyar hallgatók állandó lakhely szerinti megoszlása  

az 1995/986. tanévben 
 

Megye Szám % 
Hajdu-Bihar 892  37 
Borsod-Abaúj-Zemplén 338  14 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 245  10 
Nógrád 237  10 
Heves 147       6,3 
Budapest 134       5,7 
Jász-Nagykun-Szolnok 91    4 
Pest 68    3 
Békés  43    2 
Csongrád 36       1,4 
Bács-Kiskun 31       1,3 
Komárom-Esztergom 25    1 
Fejér 21       0,9 
Győr-Moson-Sopron 19       0,8 
Somogy 15       0,7 
Zala 11       0,5 
Vas 9       0,4 
Veszprém 9       0,4 
Baranya 8       0,3 
Tolna 8       0,3 
Összesen:  2387 100 

                                                 
162  BTK Jkv. 1984. március 29. 
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Észak- és Észak-Kelet Magyarország 77%-os részesedése nagyon komoly domi-
nanciát jelent, meglepően alacsony a Jász-Nagykun-Szolnok megyei részesedés, 
a dél-magyarországi mérsékelt jelenlétet a József Attila Tudományegyetem tér-
ségbeli szerepe magyarázza. A dunántúli 5,3%-os részesedés szerint lényegében 
minden 19–20. hallgató érkezett abból a térségből a karra. A budapesti felsőokta-
tási kínálathoz képest a közel 6%-os részesedés ugyanakkor egyáltalán nem 
mondható jelentéktelennek. 

Ugyanebben az évben a külföldi hallgatók országok szerinti megoszlása az 
1995/96. tanévben: 

1-1 hallgató: Anglia, Angola, Ausztria, Etiópia, Japán, Kambodzsa, Mozam-
bik, Oroszország, Szudán, összesen 9 fő. 

2 hallgató: Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság. 
4 hallgató: Korea. 
10-10 hallgató: Szerbia (Vajdaság), Szlovákia (Felvidék), összesen, 20 fő. 
22 hallgató: Ukrajna. (Kárpátalja). 
28 hallgató: Románia.(Erdély). 
Összesen: 85, közülük határon túli magyar 68 hallgató! 
A külföldi hallgatók jelenléte a bölcsészkaron az 1970/80-as évek fordulóján 

kezdett igazán érzékelhetővé válni. Az első néhány évben a távol-keleti szocia-
lista és az afrikai országokból érkeztek a hallgatók, akik közül a legtöbben Viet-
námból pszichológia szakra jöttek, s volt, aki Kambodzsából érkezett. Afrikából 
Mozambikból, Zairéből, Etiópiából, a Közel-Keletről Jordániából és Dél-Jemen-
ből érkezett hallgatók tanultak a BTK-n. 1983-ban öt lengyel hallgató végzett 
magyar, 1996-ban pedig három dél-koreai hallgató az orosz szakon. 

1989-et követően természetesen ugrásszerűen megnőtt a határon túli magyar 
hallgatók létszáma a kari képzésben, amelynek az arányait megítélésünk szerint a 
közölt 1995. évi adatok többé-kevésbé hűen tükrözik. 

A hallgatók helyzetének fontosabb elemeit vizsgálva komoly hangsúllyal fog-
lalkozott a kar a tehetséges hallgatók munkájának támogatásával. Ennek fő fó-
rumát a tudományos diákkörök működésében látták. Az 1950-es évek végén 
ugyanakkor még nem tartották feltétlenül célszerűnek, hogy minden intézetben 
legyen diákkör. Azt vallották, hogy az igazán kiváló hallgatók, akik egy-egy in-
tézetből a kari diákkörbe bekerülhettek, többnyire olyan fokán álltak a tudomá-
nyos érdeklődésnek, hogy szívesen és haszonnal hallgathattak meg egy-egy nem 
feltétlenül a saját szakjukba vágó tudományos előadást és vitát is.  

A tehetséges hallgatók támogatása mindvégig egyértelműen kimutatható volt 
a kar munkájában, ami igazán látványosan az Országos Tudományos Diákköri 
Konferenciákon való sikeres szereplésekben mutatkozott meg. 
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Az Országos Tudományos Diákköri Konferenciák rendszere az évek során 
számos változáson ment keresztül. A korábbi közös konferenciákhoz viszonyítva 
lezajlott egy differenciálódási, önállósulási folyamat, amelynek eredményeként 
előbb kivált a marxizmus–leninizmus, majd a közgazdasági szekció a társada-
lomtudományi tagozatból. Az 1970. évi pécsi OTDK konferencia 154 felolvasott 
dolgozata az alábbi szekciók között oszlott meg: világirodalom, magyar iroda-
lom, történelem és régészet, pedagógia és pszichológia, néprajz és népművelés, 
magyar és finnugor nyelvészet, idegen nyelvek és általános nyelvészet. 1973-tól 
önálló rendezésűvé vált a pedagógia, pszichológia és a népművelés szekció 
munkája. Az 1970-es évek végén alszekciók sorozata jelent meg pl. a nyelvésze-
ti, irodalomtudományi és a történettudományi szekcióban, 1981-ben megjelentek 
a konferenciákon az ókortörténeti, historiográfiai és az összehasonlító irodalom-
tudományi alszekciók, 1984-től pedig a demográfiai és a hadtörténeti témák is! A 
humán (bölcsész) szekció 1985-ben humán szakmai bizottsággá alakult át, 
amelynek elnöke, s az adott konferenciák helyszínén ügyvezető elnöke volt.163 
Debrecenben egyébként összesen nyolc alkalommal tartottak OTDK-t. (1956, 
1959, 1962, 1963, 1967, 1975, 1985 és 1995.) 

A konferenciákon a három bölcsészkar (ELTE, JATE, KLTE) dominanciája 
az 1990-es évek elejéig teljesen egyértelmű, s az 1990-es években is igazán csak 
a JPTE tudott felzárkózni a sikeres OTDK szereplések területén a másik három 
említett karhoz.  

Karunk hallgatóinak szereplését a teljesség igénye nélkül néhány OTDK sze-
replés eredményeivel kíséreljük meg illusztrálni. 

A Debrecenben, 1975-ben megrendezett konferenciára 11 felsőfokú intéz-
ményből 212 dolgozatot küldtek el, amelyekből az egyetemekről érkezettek 
megoszlása az alábbi volt: ELTE: 56, KLTE: 55 (!), JATE: 47 dolgozat. A kiosz-
tott 10 miniszteri, 6 KISZ KB és 8 különdíjból 11 került Debrecenbe, 6 a JATE-
ra, 4 az ELTE-re, 1-1 pedig Pécsre, Nyíregyházára és Szegedre, a Tanárképző 
Főiskolára! A szintén 1975-ben tartott konferenciákon az alábbi sikereket érték 
még el a hallgatóink. Nyíregyháza, pedagógia és népművelés szekció: két külön-
díj, három második és két harmadik díj. Szeged, történelem–földrajz szekció: 
egy-egy külön-, második és harmadik díj. Budapest, Műszaki Egyetem. marxiz-
mus–leninizmus szekció, egy miniszteri díj!164 

 
 
 

                                                 
163  Anderle, 2001. 109., 112–114., 123. 
164  BTK Jkv. 1975. május 27. Az 1970-es években többször előfordult, hogy a KLTE és a JATE 

hallgatói eredményesebben szerepeltek, mint az ELTE-BTK TDK-sai. 
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OTDK helyezések, 1985165 
 

Szak Kiemelt I. díj I. díj II. díj III. díj Különdíj 
Magyar irodalom 2 2 – 3 – 
Magyar nyelvészet 1 – – – – 
Szláv irodalom – – – – 1 
Szláv nyelvészet – 1 – – – 
Klasszika-filológia – – – 1 – 
Néprajz 1 – 1 – – 
Angol Irodalom. – – 1 – – 
Angol nyelvészet – 1 – 1 – 
Német nyelv – 1 – – – 
Francia irodalom 1 – – – – 
Történelem 1 – 1 1 – 
Pszichológia – – – – 4 
Közművelődés 2 – – – – 
Filozófiatörténet – 1 – – 3 
Szociológia – 1 – 1 – 
Összesen: 8 7 3 7 8 

  
Az 1993. évi OTDK a 120 díjazott dolgozatából kilencvenhetet a már említett 

négy kar hallgatói nyújtottak be, az alábbi megoszlásban nyerve el azokat: ELTE 
40, JATE 23, JPTE 22, KLTE 12.166 

 
OTDK helyezések 1995-ben167 

 

Szak Kiemelt I. díj I. díj II. díj III. díj Zsűri dicsérete 
Magyar irodalom 3 1 1 2 1 
Szláv irodalom 1 – – – 1 
Klasszika-filológia 1 1 1  1 
Néprajz – – 1 – 1 
Olasz  – 1 – – 1 
Angol–Amerikai I. – 1 1 1 – 
Nyelvészet 2 – 1 – 1 
Történelem 1 2 – – 2 
Esztétika  1 – – 1  

                                                 
165  KLTE Évkönyv, 1984/85. 105–6. 
166  Anderle, 2001. 117. 
167  KLTE Hírek, 1995. május 31. Az összes tagozat eredményei! 
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Szak Kiemelt I. díj I. díj II. díj III. díj Zsűri dicsérete 
Pszichológia 1 1 1 – – 
Szociálpszichológia 1 – – – – 
Filozófiatörténet – – 1 1 1 
Társadalomtudomány – – 1 1 6 
Összesen: 11 7 8 6 15 

 
A humán tagozaton ekkor hetvenhét dolgozat nyert különböző díjakat, közülük 
KLTE 22, ELTE 17, JATE és JPTE 13-13 díjat! 

Az 1997-ben Miskolcon tartott OTDK-án a díjazottak megoszlása az alábbi 
volt: KLTE 33, ELTE 29, JATE 23, JPTE 16, Miskolci Egyetem 11, Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem 6, Veszprémi Egyetem Tanárképző Kar 2 díj. 

Az 1999. évi OTDK-án nyolc-nyolc első és különdíjat szereztek a BTK hall-
gatói.168 

Némi hullámzás kétségtelenül kimutatható a TDK helyezésekben, de ez ter-
mészetesnek is tekinthető. A sikerek mögött egyszerre kell ott látnunk a tehetsé-
ges hallgatók és a témavezető oktatók együttes tevékenységét. Az említett három 
év adatait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a díjazottak közül 1975 után négyen, 
1985 után kilencen, 1995-öt követően pedig tizenhárman lettek a kar oktatói, az 
oktatói utánpótlás egyik legfontosabb bázisát jelentve ezzel a tevékenységgel! 
Az általunk vizsgált időszakban a Tudományos Diákkörök Szabályzata 1996-ban 
módosult utoljára a karon. A TDK céljai ekkor: a hallgatók bevezetése az elmé-
leti és gyakorlati kutatómunkába, illetve a doktori képzési programba való be-
kapcsolódás előkészítése, a kötelező tananyagot meghaladó, tudományos igényű 
önképzés, továbbá a diákköri munka során, vagy azon kívül elért egyéni vagy 
kollektív eredmények szakmai nyilvánosságának és megítélésének biztosítása, 
hasznosításának elősegítése.169 

A karról többen részesültek különböző szintű elismerésekben. TDK Szervező 
Munkáért elismerést kapott Bajkó Mátyás és Soós Pál 1991-ben, Témavezető 
Mester lett Tamás Attila (1991), Balogh László, Görömbei András és Havas 
László (1995). 

Az időközben létrejött Országos Tudományos Diákköri Tanács 1997. novem-
ber 6-ai ülésén a tudományos diákköri szervezői munka elismeréseként, a minő-
ségi felsőoktatás érdekében kifejtett munkásság elismerésére több kitüntetést ho-
zott létre, amelyeket a KLTE BTK oktatói is megkaptak. Iskolateremtő Mester-
tanár lett Hoffmann István és Rubovszky Kálmán (1997), Mestertanári címet ka-
pott Vajda Mihály 1999-ben. 
                                                 
168  BTK Jkv. 1999. május 12. 
169  KLTE Hírek, 1996. május 
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Az OTDT korábban alapította a Pro Scientia Aranyérem kitüntetést a tehet-
ség, az egyéni teljesítmények jobb megbecsülése és elismerése céljából. A kitün-
tetést a kar egykori hallgatói közül megkapta Bényei Tamás (1989), Bárány Atti-
la és Oláh Szabolcs (1995) és Pete László (1997).170 

Számos olyan kérdés volt, amelyeknek a megfelelő rendezése az oktatóknak, 
a kari vezetés különböző szintjeinek és a hallgatóknak közös érdekük volt, s 
amelyek egyszerre segíthették az érintettek érdekeinek az érvényesülését.  

A végzett hallgatók elhelyezkedési lehetősége természetesen az egyik legfon-
tosabb problémája a mindenkori egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytatók 
számára. Az elhelyezkedést az 1950-es években szigorú centralizmus jellemezte. 
A munkáltató megyei és városi tanácsok a felsőoktatási intézmények véleményét 
is meghallgatva központi utasítás és elosztás alapján alkalmazták a végzetteket. 
Az elosztási rendszert később a szabad pályázat váltotta fel, s az elhelyezkedés tel-
jesen függetlenné vált a képző intézményektől, amelyet 1973-ban egy sajátos, két-
lépcsős rendszer váltott fel. A várhatóan betölthető állásokat először a már működő 
pedagógusok számára hirdették meg, s csak a második körben fogadhatták a fris-
sen végzetteket. Ezekben az években megnőtt a pályaelhagyó pedagógusok szá-
ma, ez azonban a megnövekedett új területekről jelentkező álláskínálatokkal is 
magyarázható, például a rádió, televízió, a sajtó, idegenforgalom részéről.  

Négy évvel később életbe léptették a több megkötést is tartalmazó új elhe-
lyezkedési rendszert. Ekkor csak három körös pályázat útján lehetett elhelyez-
kedni, s a munkahelyüket három évig nem hagyhatták el a frissen végzettek, 
ugyanakkor a végzősök számára kiírt pályázatokat állásban levők nem pályázhat-
ták meg. A szabályozás alól felmentést csak a miniszter adhatott. A rendszer 
működésében jelentkező anomáliák miatt már 1978-ban szabad állásvállalási le-
hetőségeket biztosítottak azok számára, akik a harmadik körben sem tudtak elhe-
lyezkedni. Ekkor vezették be a meghívásos (névre szóló) pályázatokat, amelyet 
voltak, akik nemes egyszerűséggel törvényesített protekciónak neveztek. Egy 
1981. évi rendelet megszüntette a kötelező, három éven át tartó elnyert állásban 
való maradást. Ezután a meghirdetett állásokra a pályázatokat a végzős hallgató 
intézményébe kellett beadni, ahol véleményezték, de nem rangsorolták azokat. 
Ha az első pályázat június elejéig nem járt sikerrel, akkor augusztus közepéig 
megismételhető volt a pályázat, s ha ez is sikertelennek bizonyult, újabb pályázat 
nélkül el lehetett helyezkedni. A BTK-ás hallgatók mintegy 70–75%-a tanári pá-
lyán helyezkedett el a hetvenes években, de azokat sem lehet igazán pályaelha-
gyónak tekinteni, akik fordítóként, újságíróként dolgoztak, vagy levéltárakban, 
könyvtárakban, esetleg az államapparátusban, vagy a párt- és tömegszervezetek-
ben végezték munkájukat. Ekkoriban a végzősök 8–10%-a került általános isko-

                                                 
170  Anderle, 2001. 280–285. 
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lai állásba, s 2–3% kerülhetett egyetemi oktatói állásba, vagy lett tudományos 
továbbképzési ösztöndíjas. 

A középiskolák állásigényei eléggé megosztottak voltak ezekben az években. 
–  Komoly érdeklődés mutatkozott a magyar–történelem, magyar–orosz, ma-

gyar–német és az orosz–német szakon végzettek iránt. Viszonylag sok 
kollégiumi nevelőtanári állást is meghirdettek, ezek azonban nem vonzot-
ták igazán a frissen végzetteket, legfeljebb akkor, ha azt valamelyik nagy-
városban tölthették be. 

–  Viszonylag kevés állást hirdettek a történelem–földrajz, a franciával páro-
sított, s a történelem–idegen nyelv szakokon, kivéve a történelem–orosz 
szakot.  

 
A frissen elhelyezkedők számára szolgálati lakást csak kevés helyen, kollégiumi 
férőhelyet pedig csak a kollégiumi nevelőtanárok számára ajánlottak fel, a mun-
kába állók zöme ezért albérletbe kényszerült menni.171 

A kari képzési szerkezet átalakulása, a társadalomtudományi szakok megjele-
nése, valamint az a tény, hogy a tanárképes szakokon is egyre többen szereztek 
bölcsészoklevelet, a végzett hallgatók elhelyezkedési lehetőségeit és gyakorlatát 
is radikálisan megváltoztatva. 

Egy 1999-ben készült országos felmérés a bölcsészkarokon végzettek elhe-
lyezkedési adatainak az alábbi megoszlását mutatta.172 

 

Gazdasági ágazatok % 
Oktatás 42,1 
Közigazgatás, érdekképviselet 13,2 
Szórakoztatás, kultúra, sport 10,9 
Gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás   6,7 
Szociális ellátás   6,5 
Ipar   6,5 
Kereskedelem   4,4 
Szállítás, posta, távközlés   2,9 
Számítástechnika   2,6 
Kutatás-fejlesztés   2,2 
Bank, biztosítás, pénzügy   1,6 
Mezőgazdaság   0,4 

                                                 
171  BTK Jkv. 1981. június 18, 1982. március 23. 
172  Az adatokat idézi: Polónyi István: A pedagógusképzés – oktatásgazdasági megközelítésben. = 

Educatio. 2004/3. 350. 
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Ezeket az adatokat sem az 1960-as, sem pedig az 1980-as évek a bölcsészkaron 
végzettek adataival nem érdemes összehasonlítani, annyira megváltozott minden, 
s talán nem is tudnánk a változások méreteit, arányait a közölt adatoknál meg-
győzőbben illusztrálni! Mivel általános, országos tendenciákról van szó, az 
egyetlen adat, amelyet kényelmetlenül alacsonynak érezhetünk, az a kutatási-
fejlesztési területre elhelyezkedettek aránya. Ezzel együtt is a különböző képzési 
formák között a természettudományi (12,6%) és a műszaki területek (3,2%) mö-
gött a harmadik helyet foglalja el, ugyanakkor több mint fél százalékkal múlja 
felül a különböző képzési területek átlagát (1,6%)! 

A hallgatói tevékenység támogatásának egyik fontos területe volt a Népköztár-
sasági (1989 után) Köztársasági Ösztöndíj, amelyben kiemelkedő tanulmányi ered-
ményű, illetőleg szakmai területen kimagasló munkát végző hallgatók részesülhet-
tek Az 1960-as évek elején általában 4–6 között mozgott, majd az évtized közepén 
két kategóriát bevezetve jelentősen nőtt a számuk a karon. A későbbiek során a 
nappali tagozatos hallgatók 1%-a, az 1990-es évek közepétől 0,8%-a kaphatta ezt a 
támogatást, a BTK-án ez az 1990-es években általában 20–23 főt jelentett. 

Fontos területe volt a hallgatókkal való foglalkozásnak a demonstrátori rend-
szer is, amely forma nem kis ingadozással volt jelen az egyetemi képzés gyakor-
latában. A demonstrátorok tevékenységével kapcsolatos elvárásokat 1984 január-
jában az alábbiakban foglalták össze az egyik kari tanácsi ülésen. A demonstráto-
rok feladatait az intézet/tanszék vezetősége a demonstrátor személyiségéhez, tu-
dományos-oktatási ambícióihoz, képességeihez alkalmazkodva személyre szóló-
an állapította meg, a megbízás egy évre szólt, s megfelelő teljesítmény esetén 
meghosszabbíthatónak tervezték. A kar ekkor évente legalább hat-hét demonstrá-
tor biztosítását kérte ekkor az egyetemi vezetéstől.173 Ez a szám egyébként nagy-
jából megfelelt a korábbi időszak demonstrátorai évenkénti számának. Az 1990-
es évek ebben a tekintetben is jelentős változtatásokat hoztak.  

Ekkor a demonstrátori feladatok között sorolták fel az oktatói munkát (gya-
korlatok vezetését), részvételt a tanszék kutatómunkájában, illetve a hallgatók 
körében végzett nevelőmunkát. A pályázóknak az alábbi követelményeknek kel-
lett megfelelniük: 

–  a tudományos diákköri munkában való eredményes részvétel, esetleg pub-
likációs tevékenység, 

–  a szakon belül legalább egy tárgy iránti elmélyült érdeklődés, 
–  az utolsó két félben legalább 4.00 tanulmányi átlag, 
–  jó előadókészség. 
1994-ben már 39 demonstrátor volt a karon, az 1998/99. tanévben pedig, az 

alábbi megoszlásban 66!   

                                                 
173  BTK Jkv. 1984. január 16. 
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A demonstrátori helyek megoszlása a BTK-n 1998/99-ben 
 

Intézet/tanszék III. 
évf. 

IV. 
évf. 

V. 
évf. Összesen 

Angol–Amerikai – – 5 5 
Germanisztikai 2 2 4 8 
Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi – 4 5 9 
Magyar Nyelvtudományi – 5 1 6 
Pszichológiai – 3 5 8 
Szláv Filológiai – 2 – 2 
Filozófiai  – – 2 2 
Politikatudományi és Szociológiai 1 2 2 5 
Történelmi 2 3 4 9 
Francia 1 – 1 2 
Klasszika Filológia 1 1 1 3 
Művelődéstudományi és Felnőttnevelési – 1 – 1 
Neveléstudományi – 1 1 2 
Néprajz 1 1 1 3 
Olasz – 1 – 1 
Összesen 8 26 32 66 

 

Az 1990-es évek közepén néhány éven át nyári ösztöndíjra is lehetett pályázni a 
hallgatóknak, a sikeres pályázók száma 1994-ben 38, 1995-ben pedig 26 volt. 

Az 1980/90-es évek fordulóján az oktatói kutatói-pályázati lehetőségek válto-
zása mellett kedvezően módosultak a hallgatói pályázati lehetőségek is. Ebből a 
szempontból az első lépést a már említett Kereskedelmi Bank Rt. által 1988. de-
cember 17-én létesített Universitas Alapítvány létrehozása jelentette, amely négy 
területen biztosított a hallgatók számára pályázati lehetőségeket: 

–  támogatás hallgatói tudományos elképzelés, terv megvalósításához. Olyan 
II. III. és IV. éves hallgatók pályázhattak ebben a kategóriában, akik ki-
magasló tanulmányi eredményeik mellett megfelelő oktatói irányítás mel-
lett olyan tudományos kutatómunkába kezdtek, amelyben az ösztöndíj fo-
lyósítása idején értékelhető eredményt érhettek el. 

–  hallgatói tudományos eredmény elismerése. Azok a III–V. éves hallgatók 
részesülhettek ebben a támogatásban, akiknek a tudományos tevékenysége 
hazai vagy nemzetközi tudományos fórumon – konferencián, folyóiratban 
vagy önálló műként – került bemutatásra. 

–  hallgatói támogatás tervezett hazai/külföldi úthoz (konferencia, külföldi ösz-
töndíj). A III–V. hallgatók közül azok pályázhatnak, akik kutatási eredmé-
nyeiket hazai/külföldi konferenciákon mutatják be, vagy nemzetközileg el-
ismert intézményekben folytattak tanulmányokat vagy kutatómunkát. 
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–  támogatás hallgatói kutatást szolgáló eszközök beszerzéséhez. Pályázatot 
azok a III–V. éves nappalis és a PhD hallgatók nyújthattak be, akiknek ku-
tatásaik folytatásához, illetve sikeres befejezéséhez pl. számítógép, vagy 
szakkönyvek beszerzésére volt szükség. 

 

A pályázók közül a BTK hallgatói zömmel az első két kategóriában évente hat–
nyolc sikeres pályázatot nyertek el! 

A Hajdúsági Agráripari Részvénytársaság Igazgatósága a tehetséges fiatalok 
egyetemi tanulmányainak támogatása, a magyar szellemi utánpótlási bázisának 
biztosítása érdekében 1990-ben a Kossuth Lajos Tudományegyetem javára Ma-
gyar Vidékért (Pro Regione) néven étesített alapítványt. Az alapítvány 10 hónap-
ra szóló ösztöndíj megítélésével biztosította az anyagi gondoktól mentes egyete-
mi képzés lehetőségét a tehetséges, nappali tagozaton tanulmányokat folytató fia-
talok számára. Pályázatot azok a II, III. és IV. éves hallgatók nyújthattak be,  

–  akik kiemelkedő tanulmányi munkájuk és szakmai tevékenységük alapján 
élvezték oktatóik, hallgatótársaik megbecsülését, 

–  akik az egyetemen művelt tudományágak valamelyikében kiemelkedő 
előmenetelt értek el,  

–  akik az ösztöndíj ideje alatt vállalták egy világnyelv magas szintű, nyelv-
vizsgával dokumentált megismerését. 

Az ösztöndíj ismételten is elnyerhető volt, az újbóli támogatás elnyerésének a 
korábbi kutatómunkáról szóló beszámoló benyújtása volt a feltétele. 

A Pro Regione ösztöndíjban változó számban részesültek a BTK hallgatói, 
1994-ben például 19 nappalis és 1 PhD, 1995-ben az I. kategóriában 28 nappalis, 
1998-ban pedig 9 nappalis és 5 PhD-s hallgató kapott ösztöndíjat! 

1994. szeptember 1-jei hatállyal hozták létre a kiemelt doktori ösztöndíjat, a 
harminc év alatti, II. vagy III. éves PhD hallgatók számára, dokumentált magas 
szintű tanulmányi és tudományos tevékenység elérése, illetve második nyelvből 
sikeres nyelvvizsga megszerzése céljából. 

Az 1990-es évek közepén évente a kar 4–6 hallgatója részesült a Reinhold & 
Carmen Würth Alapítvány támogatásában. 

A KLTE-n az 1078/1997. (VII.17.) Kormányhatározat alapján létrehozták az 
„Esélyt a Tanulásra” Közalapítványt, amely azokat a rossz anyagi körülmények 
között élő, felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatókat támogatta, akik 
anyagi támogatás nélkül tanulmányaikat nem vagy csak nehezen folytathatták 
volna. Az 1997/98. tanévben az egyetemen – köztük bölcsészhallgatók is – ösz-
szesen 148 fő részesült támogatásban! 

1997. szeptember 1-jén megalakult a Hatvani István Szakkollégium, inter-
diszciplináris, tudásközpontú intézményként, amelynek a célja a tehetséges hall-
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gatók felkarolása, tudományos munkájának segítése volt. A kutatások ösztönzé-
sével és a módszertani ismeretek elsajátításával, valamint intenzív nyelvórák 
szervezésével a doktori képzés irányába kívánt utat nyitni. A szakkollégium 
munkáját a Tudományos Tanács, szaktanárok, tutorok és nyelvtanárok segítették, 
s amelyben a helyi szakemberek mellett számos külső támogató is részt vett. Az 
első hallgatói felvételre 1998 januárjában került sor, amelynek eredményeként a 
BTK-ról 26 nappalis és 2 PhD hallgató jutott a Szakkollégium tagjai közé! 

Már 1977-ben felmerült, érdemi, gyakorlati alkalmazására azonban csak az 
1990-es közepén került sor az oktatásvéleményezésnek. Az egyetemi oktatói és 
kutatói követelményrendszer kitért az oktatói munka hallgatói véleményezésének 
a területére is, amelyet a hallgatói jogból származó alanyi jognak tekintettek, el-
sősorban az alábbi kérdésekre várva választ azoktól: 

–  az órai munka rendszeressége, érthetősége, szakmai és módszertani kor-
szerűsége, tudományos színvonala, 

–  a számon kért tananyag szakmai korszerűsége, tanulhatósága, mennyisége,  
–  az osztályozás objektivitása, következetessége, szigorúsága, 
–  az oktató emberi magatartására vonatkozó vélemény.174 

 

Az egyetemi intézményi változásokkal együtt átalakult a hallgatói érdekképvise-
leti rendszer is a Hallgatói Önkormányzat 1995. évi létrejöttével. A HÖK felada-
ta volt – egyebek között – ellátni a hallgatók érdekvédelmét a különböző intéz-
ményekben és testületekben, előkészíteni és felügyelni a hallgatói juttatások 
rendszerét, támogatni a hallgatók szakmai és közösségi tevékenységét. Vélemé-
nyezési jogot gyakoroltak pl. a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat elfogadásakor, 
a tantervek elfogadásában, az Államvizsga szabályzatok elfogadásakor, az okta-
tással és az oktatói munkával kapcsolatban. Természetesen létre kellett hozniuk 
saját szervezeteiket, s működtetniük azokat.175 

 
 

Változások az 1990-es években 
 

Már az 1980-as években számos olyan törekvést lehetett észrevenni, amelyek ér-
demi változásokat eredményezhettek a magyar felsőoktatásban. Ezek zömének 
kiindulópontja változatlanul az MSZMP Politikai Bizottsága volt, ekkor még va-
lószínűleg kezükben tarthatónak vélték a folyamatok irányítását. Lényeges elem-
nek tartható ugyanakkor, hogy érezhetően csökkenni látszott a közvetlen ideoló-
giai befolyás érvényesítésének szándéka, a várakozások inkább tartalmi és szer-

                                                 
174  KLTE Hírek, 1995. december 22. 
175  Uo. 1995. október 27. 
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vezeti, irányítási vonatkozásokban jelentek meg. Megfogalmazták, hogy a felső-
oktatásnak elméletileg szilárdan megalapozott tudást kell nyújtania, s egyben ön-
álló, alkotó gondolkodásra és tájékozódásra kell nevelnie. Kiépítendőnek tartot-
ták a felsőoktatásban a posztgraduális szintet, elvárásként fogalmazták meg, 
hogy a felsőoktatásnak az ország tudományos kutatóbázisa alapvető elemévé kell 
válnia. Felvetették a felsőoktatási intézményrendszer ésszerűsítését, a szétapró-
zottság megszüntetését. A felsőoktatás fejlesztési terve, (programja) célul tűzte 
ki a felsőoktatás funkcióinak meghatározását, a hallgatók általános műveltségé-
nek továbbfejlesztését, az értelmiségi képzés feladatainak pontosabb kifejtését, a 
pedagógusképzés fontosságának hangsúlyozását. Komoly tartalmi elemként je-
lent meg az egyetemek, főiskolák önállósága növelésének szándéka is. Az emlí-
tett törekvések egy részét az 1985. évi I. törvény részben már meg is valósította, 
a felsőoktatási intézmények önkormányzati jogainak megállapításával, a testületi 
szervek szerepének kiterjesztésével. Az oktatók esetében megjelent a tananyag és 
az alkalmazott módszerek megválasztását illetően a tanítás szabadságának joga, a 
hallgatókat tekintve az intézmény vezetésében való részvétel, az oktatók munká-
jának véleményezése, az áthallgatás és a párhuzamos foglalkozások közötti vá-
lasztás lehetősége. A változások tovább folytatódtak, 1988-ban az intézményi 
önállóság növelésének jegyében a rektorhelyettesek, dékánok, az önálló oktatási 
szervezeti egységek és a tanszékek vezetőinek megbízása egyetemi hatáskörbe 
került. Felszámolták a pártirányítás gyakorlatát, megszűnt a kötelező ideológiai 
oktatás, az egyes intézmények maguk határozták meg az előadandó társadalom-
tudományi, filozófiai, stb. tárgyakat. 

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók létszámának radikális növekedését 
csak a felsőoktatási intézmények számának lényeges emelésével lehetett biztosí-
tani az országban. 1989 előtt az egyetemi önálló bölcsészképzésnek lényegében 
három helyszíne volt: az ELTE, a József Attila Tudományegyetem (Szeged) és a 
KLTE.  

Az 1990-es évek első felében viszont radikálisan, valamivel több, mint 50%-
kal nőtt a felsőoktatási intézmények száma az alábbi típusok szerint:176 

 

Intézmény típus 1989/90 1990/91 1994/95 
Állami egyetem 19 25 25 
Állami főiskola 38 37 34 
Egyházi egyetem –   5   5 
Egyházi főiskola – 10 23 
Alapítványi főiskola – –   2 
Összesen: 57 77 89 

 

                                                 
176  Az adatokat idézi Hrubos Ildikó: Budapest – egyetemi város. = Educatio, 2005/1. 47. 
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Az intézmények számának növekedése természetesen nem kerülte el a bölcsész- 
és a társadalomtudományi képzés területeit sem. A KLTE BTK szempontjából 
természetesen azoknak az új intézményeknek a létrejötte, vagy korábbi szerepé-
nek megváltozása volt a lényeges, amelyek a karunk képzési területein jelentek 
meg. Közülük viszonylag a legjelentősebb múltra a Pécsett folyó képzések te-
kinthettek vissza. Itt 1948-ban alakult meg a Pécsi Pedagógiai Főiskola, amely 
1962-ben felvette a Tanárképző Főiskola nevet, 1982-ben pedig csatlakozott az 
Állam- Jogtudományi, valamint a Közgazdasági Karhoz, így jött létre a Janus 
Pannonius Tudományegyetem. Itt 1983-ban vette kezdetét az egyetemi képzés a 
Tanárképző Karon, amely 1992-ben vált ketté, s alakulhatott meg az önálló Böl-
csészettudomány és Természettudományi Kar!  

A Veszprémi Egyetemen 1990 óta működik a Tanárképző Kar. 
Miskolcon a Bölcsész Egyesület kezdte meg működését 1990-ben, akkreditá-

lására azonban nem került, 1991 szeptemberétől sor kerülhetett a hároméves fő-
iskolai angol és német nyelvtanár szak képzésének elindítására. A következő év-
ben jött létre a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézete, amely 1997-ben 
Bölcsészettudományi Karrá alakult. 

Szintén 1992-ben kezdte meg a működését a Bölcsésztudományi Kar a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetemen, az egyetem működésének országgyűlési elis-
merésére 1993-ban került sor, 1994-pedig áthelyezték székhelyüket Piliscsabára 
Budapestről. 

A Magyarországi Református Egyház Zsinata 1993. február 24-én döntött a 
Károli Gáspár Református megalapításáról, amelynek országgyűlési jóváhagyás-
ára ugyanebben az évben, szeptember 21-én került sor, így itt is megkezdhette a 
működését a Bölcsészettudományi Kar. 

Az új intézmények megjelenése a rohamosan növekvő hallgatói létszámra va-
ló tekintettel természetesnek mondható, az a tény pedig, hogy növekedtek a hall-
gatói választási lehetőségek a továbbtanulást tekintve, egyértelműen üdvözlendő. 
A hozzávetőleg egyenlő versenyről azonban természetesen csak évek múlva le-
hetett beszélni, ugyanis a megfelelő struktúra, képzési kínálat és az oktatói gárda 
létrehozása még soha, egyetlen felsőoktatási intézménynek sem sikerült egy-két 
év alatt. Az viszont tény, hogy az 1990-es évek közepén már egy egészen más 
felsőoktatási intézményrendszer működött Magyarországon, mint akár néhány 
évvel korábban! A módosulások egy olyan időszakban következtek be, amikor 
társadalmi, gazdasági és politikai vonatkozásokban egyaránt jelentős változások 
zajlottak. Ami a korszak egyik legnagyobb problémája volt, hogyan lehetett 
(volna) a sokirányú változásokat egyfajta egész, egységes, egészséges folyamat-
ba összehozni. A felsőoktatásban bekövetkezett átalakulás kiváltó okai között 
szerepelt a munkaerőpiac szerkezetének radikális változása is, amely a felsőokta-
tásban is felértékelte a hagyományos általános képzést, s amely a szakképző 
programok területén rövid, intenzív képző, átképző programokat hívott életre. 
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Megváltozott a felsőoktatás szerepe a hallgatók egyéni életvezetési szerepét tekint-
ve. A társadalmi érdek érvényesülésének lehetősége visszaesett, az egyetemek, fő-
iskolák hallgatói nem feltétlenül érdeklődésből, vagy közvetlen „haszonvágyból” 
folytatták tanulmányaikat, hanem azért, mert a rendelkezésre álló életviteli lehető-
ségek közül ez tűnt számukra a legkielégítőbbnek az adott időszakban.177  

A folyamat lezajlásához nagyban hozzájárult az 1993. évi LXXX. törvény a 
felsőoktatásról, amely a magyar felsőoktatás az első önálló törvényi szabályozása 
volt, s amelynek az alapját az alkotmányos emberi jogok, az európai egyetemek 
Magna Chartája, valamint a társadalmi és nemzeti lét jobb feltételeinek megte-
remtése iránti igény alkotta. A törvény az előzőekben megfogalmazottak érdeké-
ben szabályozta a felsőoktatási intézmények rendszerét, működését, autonómiá-
ját, az állam szerepvállalását; rendelkezéseivel biztosítva a tanítás, a tanulás, a 
tudomány és a művészet szabadságát. Az intézményi autonómia, illetve a sza-
badság fogalmának megjelenése, sőt törvénybe iktatása, ha megvalósul, illetve 
fennmarad, az valóban nagy jelentőségű változást engedett sejttetni!  

Hasonló szellemben foglalkozott a felsőoktatás fejlesztésének irányelveivel az 
1995. november 4-i országgyűlési határozat is. Ez a határozat a fejlesztés szüksé-
gességét az alábbiakkal indokolta: a felsőoktatásban folyó képzés, kutatás és fej-
lesztés magas színvonala és hatékonysága elengedhetetlen a gazdaság stabilitása és 
a gazdasági növekedés biztosítása, a piacgazdaság egészséges növekedése, az eu-
rópai integrációban való részvétel és a nemzetközi gazdasági verseny kihívásaira 
adandó válaszok megfogalmazása érdekében. A megvalósítandó fejlesztés célul 
tűzött alapértékei: minőség, nyitottság, szabad választás, az esélyek kiegyenlítő-
dése, elszámolhatóság és hatékonyság, a társadalmi és gazdasági szféra és a fel-
sőoktatás kapcsolatának erősítése, autonómia és versenyképesség voltak.178 

Az 1996. évi LXI. törvény kiegészítésként hozzátette ehhez, hogy a felsőokta-
tás, mint kiemelt jelentőségű ágazat iránt az Országgyűlés különös felelősséget 
érez, ennek szellemében mindent megtesz annak érdekében, hogy a megfelelő 
korosztályokból bekerülő hallgatók létszáma, a fejlett demokratikus országokban 
elért szintre emelkedjék. 

 

Az 1989/90. utáni változások közül feltétlenül megemlítendőnek tarjuk azt a fo-
lyamatot, amely a negyven évvel korábbi intézményi szétdarabolás után újból az 
egységes felsőoktatási intézmények visszaállítását tűzte ki célul. Ebben a folya-
matban a debreceni felsőoktatási intézmények komoly kezdeményező szerepet 
töltöttek be, amikor már 1991 májusában létrehozták a Debreceni Universitas 
Egyesülést a KLTE, a DATE, a DOTE, a Debreceni Református Teológiai Aka-
démia, valamint az MTA Atommagkutató Intézete részvételével, amelyhez 1992-

                                                 
177  Setényi, 1994. 41. 
178  A magyar felsőoktatás évszázadai. 171. 
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ben az Ybl Miklós Főiskola is csatlakozott. Sajnos, a korabeli jogalkotási gyakorlat 
nem kedvezett igazán az elkezdődött folyamatnak, mivel még az 1993. évi felső-
oktatási törvény is a felsőoktatási intézményt szakmailag önálló, önkormányzattal 
rendelkező jogi személyként határozta meg, amelynek kizárólagos joga a felsőfokú 
végzettséget igazoló oklevelek kiadása. (2.§.1.) Ugyanakkor kimondták azt is, 
hogy a felsőoktatási intézmények feladataik körében együttműködhetnek más fel-
sőoktatási, továbbá tudományos kutató intézetekkel, s az együttműködés feltételeit 
szerződésben kell rögzíteniük. (11.§.1.) Az állami egyetemek, illetve főiskolák fel-
sorolása során a DATE, DOTE és a KLTE, illetve az Ybl Miklós Főiskola termé-
szetesen külön szerepel. A változás jelei az 1996. évi, az említett 1993. évi törvény 
paragrafusait számos ponton módosító törvény rendelkezéseiben mutatkoztak. A 
felsőoktatási intézmények a törvény melléklete szerinti eddigi felsorolása 1998. 
december 31-ével hatályát veszti, a szövetségbe társult intézmények még legfel-
jebb két évig működhetnek ebben a formában, azt követően alapító okirat benyúj-
tásával többkarú felsőoktatási intézménnyé alakításukra kell javaslatot tenniük. 
(4.§.A.) A debreceni felsőoktatási intézmények gyorsan reagáltak a kialakult hely-
zetre, s 1998. március elején a kormány már elfogadta, illetve megerősítette a Deb-
receni Egyetemi Szövetség létrejöttét, amely „az európai léptékű Debreceni Egye-
tem létrehozását” tűzte ki célul. A következő két év komoly, konfliktusoktól sem 
mentes időszaka volt a DESZ történetének, az eredmény azonban ismert: 2000. 
január elsején létrejött a Debreceni Egyetem!179 

Úgy éreztük ekkor, hogy az a politikai jelenlét, amely évtizedeken keresztül 
jelen volt a felsőoktatási intézmények mindennapjaiban, jórészt kikerült onnan, s 
az intézmények élhetnek az egyébként évszázadok óta létezett jogaikkal, s az au-
tonómiával. 

Hamarosan kiderült azonban, hogy nem lesz problémáktól, esetenként ko-
moly gondoktól mentes ez az időszak sem. A felsőoktatás említett nagyságrendű 
növekedéséhez szükséges anyagi feltételeket nem sikerült teljes mértékben bizto-
sítani, sőt, reálértékben némileg csökkentek is.180  

A KLTE-n, így a BTK-án is már 1992-től megjelentek a különféle egyszeri, 
illetve tartós kihatású takarékossági intézkedések, zárolások, keretcsökkentések. 
Az egyetemi, kari gazdálkodás problémáira hívta fel a figyelmet például az az 
1994. évi eset, amikor az egyetemnek szembesülnie kellett egy augusztusban el-
rendelt 55 milliós elvonással, s mivel például a karon nem folyt be teljesen a 14 
milliós költségtérítési bevétel sem, a kar végül a dologi kiadások hozzávetőleg 
15%-os csökkentésével tudta rendezni a maga részéről a kialakult helyzetet.181 

                                                 
179  Nagy Sándor: Az újraegyesülés időszaka (2000-től napjainkig.) In. A Debreceni Egyetem tör-

ténete, 1912–2012. 465–474., Pilishegyi Péter: Egyetemünk története. A debreceni felsőoktatá-
si integráció nyolc éve, 1996–2004. Debrecen, 2005. 11–108. 

180  Ladányi, 1999. 126. 
181  BTK Jkv. 1994. október 13. 
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A kar működési feltételeit tekintve azonban kétségtelenül az 1995. évi terve-
zett létszámcsökkentéseket kilátásba helyező kormányhatározat volt az egyetem, 
s a kar számára is igen sok nehézséget okozó döntés. A kormányhatározat indok-
lásában egyebek között a nemzetközi összehasonlításban alacsony hallgatói-
oktatói arány, s ebből következően a magyar felsőoktatás gazdaságtalansága sze-
repelt. Különböző hivatalos fórumokon számos olyan kijelentés hangzott el, 
amelyeket a felsőoktatás vezetői nem hagyhattak reagálás nélkül. Az egyetem 
rektora, Nagy Zoltán az 1995. május 26-i tiltakozó gyűlésen felsorolta azokat a 
„téveszméket”, amelyek híven tükrözték az akkori politika felfogását a felsőokta-
tásról. Ezek szerint a felsőoktatás nem akarja növelni a hallgatói létszámot, nem 
akar elmozdulni az elitképzéstől a tömegképzés irányába, csak sír, de nem akar 
áldozatot hozni, konzervatív, ellenáll a modernizációnak. Nem akar hatékonyan 
működni, az egyetemeken nem dolgozik senki, s a felsőoktatás nem törődik a 
gazdaság igényeivel. Szembesülni kellett nézni azzal a hivatalos véleménnyel is, 
hogy a nyugati országokban is volt létszámleépítés a felsőoktatásban, s hogy a 
nyugati országok helyeslik a Bokros csomagot. Külön vádként hangzott ekkor, a 
hogy „a felsőoktatás nem termel”!182 Az elhangzott vélemények sajnálatos mó-
don köszönő viszonyban sem voltak – amint azt a már közölt adatokból láthattuk 
– a valósággal, a létszám leépítési rendeletet az ún. Bokros-csomag keretei kö-
zött ezzel együtt is végre kellett hajtani. 

A létszámleépítést a BTK 1995. szeptember 1-i hatállyal hajtotta végre. A ka-
ron ekkor megszűnő állások száma 47 volt, ebből 33 oktatói, s 14 nem oktatói ál-
lás. A leépítések következtében számos oktatási egységben megnövekedtek az 
óraszámok, főleg a tanársegédek, adjunktusok óraterhelése emelkedett. A nagy 
létszámú szakokon (angol, magyar, történelem, német) a vizsgaidőszakban egyes 
oktatók terhelése rendkívül nagy volt, egy-egy tárgy oktatójára olykor 100–150 
hallgató is jutott. 

A leírtak következtében a tudományos munkára az oktatóknak jóval kevesebb 
idejük maradt, s ennek káros hatása a későbbiekben lehetett számítani majd. A 
Társadalomelméleti Intézet például az új helyzetben jóval kisebb választékot tu-
dott kínálni az értelmiségi modul keretei között, s ez nemcsak a kar, hanem az 
egész egyetem oktatási kínálatát is szegényítette. 

Teljesen új helyzetet teremtett a technikai személyzet létszámának csökkenté-
se, s nem javították az említett lépések a kar oktatóinak és dolgozóinak közérze-
tét sem!183 

1995 ősze a hallgatókat is igen érzékenyen és kedvezőtlenül érintette a Bok-
ros-csomag keretében a havi 2000 forintos tandíj bevezetésével. Erre egyébként 
elvileg már az 1993 júliusában elfogadott Felsőoktatási törvény lehetőséget 
                                                 
182  KLTE Hírek, 1995. május 31. 
183  KLTE Hírek, 1995. május 31, október 27. 
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adott, amely szerint a hallgatók tandíjakat és egyéb díjakat fizethetnek. Ennek 
kompenzálását a tandíjmentesség, illetve tandíjkedvezmény, a hallgatói támoga-
tási rendszer, a bankok által állami garancia mellett adható hitel, valamint a sze-
mélyi jövedelemadó kedvezmény biztosította volna. A tandíjfizetési kötelezett-
ség elvileg már 1994 szeptemberében bevezetésre kerülhetett volna, a bevezeté-
sét azonban a kellő előkészítettség hiányára hivatkozva akkor még elhalasztották, 
s csak a már említett időben vezették be, komoly feszültségeket kiváltva az egye-
temi hallgatói társadalomban. Az 1996-ban módosított felsőoktatási törvény sze-
rint a tandíjat az államilag finanszírozott képzésben részt vevőknek kellett fizet-
niük, a többi képzési formában tanulók pedig költségtérítést fizettek. Az egyete-
mi ösztöndíjszabályzat szerint az 1997-től beiratkozott hallgatók az alábbi rend-
szer szerint fizették a tandíjat: 

–  a hallgatói tanulmányi teljesítményeket a féléves átlagok szerint csökkenő 
sorrendbe kellett rendezni, 

–  a rendezett átlagok szerint 20%-os sávonként öt kategóriát kellett kialakí-
tani, amelyekből: 
 -  20% nem fizetett tandíjat, 
 -  20% ½ tandíjat fizetett, 
 -  20% teljes, 
 -  20% 1,5 tandíjat, 
 -  20% pedig kétszeres tandíjat fizetett, a tandíj alapösszege ekkor 2300 Ft/  

   hónap volt! 
A tandíjfizetési kötelezettség egyébként 1998-ig volt érvényben. . 
Egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy a kar rendelkezésére álló oktatási he-

lyiségek – amelyek mindig is szűkösek voltak184 – nem képesek biztosítani a 
megnövekedett hallgatói létszám megfelelő oktatását. Az órarendek zsúfoltak 
voltak, rendszeresen tartottak órákat az intézeti/tanszéki könyvtárakban, az okta-
tói szobákban. Minimális segítséget jelentett a kar számára, hogy néhány tanter-
met használhatott a TTK Matematikai és Kémiai épületében.  

 Az 1990-es évek elején az első (rész)megoldást az jelentette, hogy a volt III. 
kerületi tanács épületének egy részét megkapta az egyetem, s a BTK ott tudta el-
helyezni az angol szakos nyelvtanári képzést. 1996 tavaszán került sor a SZÜV 
épületének birtokba vételére, amelynek eredményeként elfogadható elhelyezést 
nyert a Pszichológiai Intézet, s a főépületben is csökkent némileg a zsúfoltság, de 
változatlanul órákat kellett tartani az egyetemi templomban kialakított tanter-

                                                 
184  Az oktatás feltételei csak akkor javultak korábban is, amikor a Természettudományi Kart érintő 

jelentős beruházások valósultak meg, így a BTK elhelyezési lehetőségei is némileg kedvezőbbé 
válhattak. Ilyen volt 1969-ben a Kémiai, 1984-ben a Matematikai, 1993-ban pedig az Ökológi-
ai és Biológiai Épület átadása! 
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mekben, valamint a Simonyi úton is, a korábbi DEMISZ székházban. Növelte a 
gondokat az is, hogy 1996 tavaszáig a közgazdász, illetve 1996 őszétől az újra 
induló jogászképzés helyiség igényeinek kielégítésében is komoly részt kellett 
vállalnia a karnak. 

Az 1990-es évek elejétől számos új ösztöndíj pályázati lehetőség nyílt meg az 
oktatók számára is. A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjat 1994-től a 40 évnél 
nem idősebb, felsőoktatásban oklevelet szerzett magyar állampolgárok számára 
hirdették meg, a bölcsészettudományok közül az irodalomtudomány, műfordítás, 
nyelvészet, történettudomány és a filozófia területén. Megjelent a Széchenyi Pro-
fesszori Ösztöndíj (1996. decemberi MKM meghirdetéssel lényegében az 
1977/98. tanévtől), a kiemelkedő teljesítményű fiatal szakemberek megtartása, il-
letve megnyerése céljából a felsőoktatásbeli oktatói és kutatói tevékenység szá-
mára. A Széchenyi Ösztöndíjasok a karon az első meghirdetés alkalmával, 1997–
2000 között: Bényei Tamás, Brezsnyánszky László, Czigler István, Debreczeni 
Attila, Dobos István, Imre Mihály, Kovács Zoltán, Laczkó Tibor, Madarász Im-
re, Mihálydeák Tamás, Nagy Márta, D. Rácz István, Solymosi László, Szabó 
László Tamás, Varga Pál, Veliky János, Virágos Zsolt. Az 1998–2001 közötti 
években volt Széchenyi Ösztöndíjas a karon Görömbei András, Havas László, 
Hunyadi László, Kertész András, Novákné Rózsa Erzsébet és Pelyvás Péter. Az 
általunk vizsgált időszak záró ciklusában pedig 1999–2002 között: ifj. Barta Já-
nos, Bitskey István, D. Molnár István, Glant Tibor, Hajnády Zoltán, Hima Gab-
riella, Hoffmann István, Hülvely István, Lichtmann Tamás, Lőkös István, Már-
kus Béla, Mazsu János, Taxner-Tóth Ernő és Vajda Mihály. A felsorolásban sze-
replő kari oktatók valamivel több, mint 60%-a szerezte meg a karon a tudomá-
nyok doktora címet eddigi pályafutása során.  

1997-ben hozták létre a Bolyai János kutatási ösztöndíjat, a kiemelkedő kuta-
tói, kutatás-fejlesztési teljesítmény ösztönzése és elismerése céljából. A pályá-
zóknak doktori (PhD) vagy azzal egyenértékű fokozattal kellett rendelkezniük, s 
a pályázat benyújtásának határidejéig a 40. életévüket még nem töltötték be.  

A pályázatok valóban komoly támogatást jelentettek az azokat elnyerők szá-
mára, közvetve pedig egyértelműen javították a karon folyó tudományos és kuta-
tó munkát! 

1994. július 1-jén lépett hatályba a KLTE-n a Professor Emeritus cím adomá-
nyozásának a szabályzata, amellyel az egyetem legkiválóbb professzorainak telje-
sítményét, az intézmény érdekében kifejtett tevékenységét ismerte el. A cím ado-
mányázásának feltételei között szerepelt a több mint egy évtizeden át kifejtett ma-
gas színvonalú oktató-nevelő tevékenység az alapképzésben, a szakirányú tovább-
képzésben és a szervezett doktori (PhD) képzésben, beleértve sikeres egyetemi tan-
könyvek, jegyzetek írását. Kiemelkedő tudományos teljesítmény, gazdag publikáci-
ós és sikeres tudományos pályázati tevékenység mellett elvárt volt az iskolateremtő 
tevékenység, a tanítványok sikeres előrehaladásának a támogatása, valamint az ak-
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tív részvétel az egyetemi, valamint a tágabb (hazai és nemzetközi) tudományos 
közéletben. Elvárásként fogalmazták meg a hazai és nemzetközi elismertséget, el-
nyert tudományos fokozatokat és címeket, tudományos és állami kitüntetéseket, vá-
lasztott tagságot és tisztséget tudományos társaságokban, vendégprofesszori tevé-
kenységet külföldi egyetemen. A cím adományozására az illetékes tanszék/intézet 
vezetője, a dékán vagy rektor tehetett javaslatot, de megtehette ezt az érintett pro-
fesszor legalább tíz tudományos fokozatot szerzett tanítványa is!185 A BTK Pro-
fessor Emeritusai lettek: Kálmán Béla, Némedi Lajos (1994), Vértes Edit (1996), 
Korponay Béla, L. Nagy Zsuzsa, Tamás Attila (1998) és Rácz István (1999). 

Az 1993. évi felsőoktatási törvény, illetve a 176/1993. (XII.17.) Korm. rende-
let alapján határozta meg az Egyetemi Tanács a habilitációs eljárás szabályait. A 
habilitáció a magas szintű oktatói, kutatói és előadói képesség egyetemi megíté-
lése, amely az egyetemi docensi munkakör betöltésének a szabályzat életbelé-
pését követően a BTK-n szükséges előfeltétele. Az egyetem azokat a személye-
ket habilitálhatta, akik 

–  a doktori fokozat (PhD) megszerzése után magas szintű tudományos alko-
tó tevékenységgel, a tudományos életben is elismert eredményekkel járul-
tak hozzá valamely tudományág fejlesztéséhez, 

–  ismereteiket logikus rendszerbe foglalva, írásban és szóban képesek átad-
ni, azaz tananyagformáló és ismeretátadó képességgel rendelkeznek. 

–  tudásukat legalább egy idegen nyelven is képesek átadni, 
–  rendszeres oktató munkát végeznek, 
–  hazai és nemzetközi tudományos rendezvényeken, a szakmai közéletben 

tevékeny szerepet vállalnak. 
 
A habilitációs eljárás része egy tantermi és egy tudományos előadás, és valame-
lyik előadás idegen nyelvű összefoglalója. Ez utóbbi elmaradhatott, ha bármelyik 
előadás idegen nyelven hangzott el. A jelöltnek dokumentálnia kellett a tudomá-
nyos fokozata megszerzése óta végzett tudományos tevékenységét, s be kellett 
nyújtania az új tudományos eredményeit összegző tudományos téziseit is. A sza-
bályzat a tudományok doktora fokozattal már rendelkezőket mentesítette a habi-
litációs eljárás alól, 1997 szeptemberétől a docensek mellett teljesíteni kellett a 
habilitáció követelményeit a leendő egyetemi tanároknak is. A kar oktatói a 
szakmai előrelépés feltételeként tettek eleget a habilitációs eljárás követelménye-
inek, pl.. Havas László, Kozma Tamás, Lőkös István, Szabó László (1994), 
Bagdy Emőke, Gorilovics Tivadar, Novákné Rózsa Erzsébet, Nyirkos István 
(ELTE-BTK), Virágos Zsolt (1995). D. Molnár István, Hülvely István (ELTE-
ÁJK), Kertész András (1996). Angyalosi Gergely, Bartha Elek, Hajnády Zoltán, 
                                                 
185  KLTE Hírek, 1994. június 29. 
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Imre László, Lichtmann Tamás, Solymosi László, Szabó László Tamás (1997). 
Agyagási Klára, ifj. Barta János, Bársony István, Gesztelyi Tamás, Kálnási Ár-
pád, Kotics József, Madarász Imre (1998). Bényei Tamás, Brezsnyánszky Lász-
ló, Debreczeni Attila, Hunyadi László, Münnich Ákos, Varga Pál (1999). 

A KLTE BTK habilitációs joga az alábbi tudományágakra terjedt ki: filozó-
fia, irodalomtudomány, néprajz, neveléstudomány, nyelvtudomány, pszichológia 
és történelem. 

A habilitációs eljárást a Kari Habilitációs Bizottság irányította, amely tagjai-
nak többségét a kar professzorai alkották. Rajtuk kívül – legalább egyharmad 
arányban – az intézmény habilitált oktatói és külső intézmények meghívott, leg-
alább doktori (PhD) fokozattal rendelkező tagjai is részt vesznek a bizottság 
munkájában. A Bizottság létszámát a képzési területeken akkreditált valamennyi 
tudományszak képviseletét biztosítva legalább 9, de legfeljebb 17 főben határoz-
ták meg. 

A BTK Habilitációs Tanácsának összetétele az alábbi volt 1995-ben és 1998-
ban: 

 
1995 1998 

Rácz István professzor, elnök Bitskey István professzor, elnök 
Bitskey István professzor Kozma Tamás. professzor, társelnök 
Korponay Béla professzor Czigler István professzor 
Kozma Tamás. professzor Gorilovics Tivadar professzor 
Mészáros István professzor Gunst Péter professzor 
Nagy Zoltán professzor Havas László professzor 
Orosz István professzor Kertész András professzor 
Ujváry Zoltán professzor Lichtmann Tamás egyetemi docens 
Szeverényi Péter külső tag Nyirkos István professzor 
Fekete Károly186 külső tag Ujváry Zoltán professzor 
Némedi Dénes külső tag Vajda Mihály professzor 

 Hunyady György professzor, külső tag 
 Kilián István professzor, külső tag 
 Udvari István professzor, külső tag 

 

 

                                                 
186  1996 tavaszán Fekete Károly helyett Nábrádi András lett külső tag! 
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Az 1989/90. előtti időszakból örökölt, megoldásra váró kérdések közül kétségte-
lenül az igazán jelentősek közé tartozott a magyar nemzetiségek helyzete a 
szomszédos országokban. A BTK-án 1989 őszén, illetve 1990 tavaszán alakult ki 
az az elképzelés, amely szerint a kar létrehoz egy olyan továbbképzési rendszert, 
amely lehetőséget biztosít a határon túli magyar értelmiség számára, hogy meg-
ismerkedhessen a magyar tudományos élet eredményeivel, illetve az előadások 
révén annak képviselőivel, valamint több a határainkon kívül élő magyar tudós-
sal. Ahogyan az 1990-ben létrehozott Ady Akadémia elnöke, Orosz István fo-
galmazott 1995-ben Sütő Andrást idézve: a valós nemzeti önismeret sok évtize-
des elfojtása után tényekből (nem történeti mítoszokból) és valóságos viszo-
nyokból épített nemzeti önismeretre van szükség a magyarság és a Kárpát-
medencében élő más népek kapcsolatában. Az Ady Endre Akadémián a szakmai 
munka a különböző szekciókban folyt. Az első évben történelmi, magyar nyelv- 
és irodalmi, pedagógiai és néprajzi-népismereti szekciók indultak, amelyek a 
magyar és az egyetemes történelem vitatott kérdéseivel, a magyar nyelv helyze-
tével, irodalmi irányzatokkal, népszokásokkal és a néphagyomány kérdéseivel 
foglalkoztak. A továbbképzés a következő években kiterjedt az orvostudomány, 
a számítástechnika és a közgazdaságtan területére, majd pedig sor került a ma-
gyarságismereti szekció létrehozására a népismereti és a történelmi szekció ösz-
szevonására. A szakmai előadások mellett lehetőséget biztosított az Akadémia a 
magyar politikai élet vezető személyiségeivel, illetve saját országuk magyar poli-
tikusaival való találkozásra is.  

Az Ady Akadémia irányításában komoly szerep jutott a már említett Orosz 
István mellett Mazsu Jánosnak, Pósán Lászlónak és Pallai Lászlónak, többen pe-
dig (pl. Imre Mihály, Ujváry Zoltán, Papp Imre, Krausz Tamás és Petrikás Ár-
pád) az egyes szekciók munkáját vezették.  

Az Ady Akadémia tevékenysége egy értékes lehetőséget biztosított ahhoz, 
hogy a létrejöttét indokoló kérdések megoldásához segítséget nyújtson, az már a 
legkevésbé rajtuk, rajtunk múlott, hogy az igazi, érdemi megoldásokhoz a mai 
napig sem jutottak el az érintett országok a nemzetiségi kérdést tekintve.187  
 

* 
 
 
 
 

                                                 
187  Orosz István: Az Ady Endre Akadémia 15 éve. In. Magyarság és Európa. Tegnap és ma. 

Szerk. Orosz István, Mazsu János, Pallai László, Pósán László. Debrecen, 2006. 7–13., Orosz 
István elnöki megnyitója az Ady Endre Akadémia V. évfolyamán. KLTE-Hírek, 1994. szep-
tember 14. 9–10. 
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Az 1990-es évek közepére, második felére a kar az oktatott tárgyak, tanszékek, 
intézetek számát tekintve olyan szintet ért el, amelyre korábban évtizedeken át 
nem is gondolhatott. Azokhoz az évtizedekhez képest, amikor a politika a legkü-
lönbözőbb utasítások, elvárások, rendeletek által, s tudjuk, hányféle formában 
volt még jelen a kar életében, egy kissé talán megnyugodhattunk, fellégezhet-
tünk, s úgy tűnt, hogy erőinket, szorgalmunkat, tehetségünket valóban érdemi és 
értelmes célok elérésére, a megváltozott időszak adta feladatok elvégzésére for-
díthattuk, ezzel együtt is tudtuk: újabb változások előtt állunk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Felhasznált források és irodalom 
 

 

 

 
Források 

KLTE BTK Bölcsészettudományi Kar Tanácsárának jegyzőkönyvei. BTK Dékáni Hiva-
tal. 

Doktori jegyzőkönyvek. KLTE (DE) Rektori Hivatal. 
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár. (2012. október 1-től: Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-

Bihar Megyei Levéltára.) DE-BTK iratai. VIII. 8/b.  
 

Irodalomjegyzék 
 
Abádi Nagy Zoltán: Hogyan lettünk mi KLTE? = Debreceni Szemle, 1994. 
Abádi Nagy Zoltán: Országh László debreceni egyetemi működése. In memoriam Or-

szágh László születésének 100. évfordulójára. Eger, 2007. 
Abádi Nagy Zoltán: Száz éve született Országh László. = Debreceni Szemle, 2008/3.  
A bölcsészkari reform kezdetei. (1988–90). ELTE BTK. (Összeállította: Gallay Katalin és 

Nagy Gabriella.). Bp., 1992. 
A Debreceni Egyetem története 1912–2012. /Szerkesztette: Orosz István (főszerkesztő) 

és ifj. Barta János./ Debrecen, 2012.  
A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi és Bölcsészettu-

dományi Karához benyújtott doktori értekezések jegyzéke, 1956–1975. (A KLTE 
Bibliográfiai Kiadványai. 4. (Összeállította: Korompay Gáborné). Debrecen, 1976. 

A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi és Bölcsészettu-
dományi Karához benyújtott doktori értekezések jegyzéke, 1976–1985. (A KLTE 
Bibliográfiai Kiadványai. 10. (Összeállította: Dr. Berényi Ernőné). Debrecen, 1989. 

A karon meghirdetett szakok tanegység-listája. Debrecen, 1992. 
A magyar felsőoktatás évszázadai. (Szerk.: Kardos József.) Bp., 2000. 
A Magyar Tudományos Akadémia tagjai, 1825–2002. Főszerkesztő: Glatz Ferenc, Bp., 

2003.  
A magyar tudományos diákköri konferenciák fél év évszázada. (1951–2001.) Szerkesztet-

te: Anderle Ádám. Bp., 2001. 
A szlavisztika 50 éve a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. (Főszerkesztő: Agyagási 

Klára.) Debrecen, 1999.  
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Az ELTE története 1635–2002. (Szerkesztette: Szögi László.) Bp., 2003. 
Bajkó Mátyás – Vaskó László – Petrikás Árpád: Vázlatok és tapasztalatok a pedagógia-

oktatás és a neveléstudományi tanszékek történetéből. (1825–1980) Acta Paeda-
gogica Debrecina. 81. szám. Debrecen, 1981.  

Bajusz Bernadett: Kelemen László munkássága a 6. sz. főirányon belül. In. A „Debrece-
ni Iskola” Neveléstudomány-történeti vázlata. (Szerkesztette: Brezsnyánszky Lász-
ló). Debrecen, 2007.  

Balogh István: Alkotás és tudományszervezés a politika szorításában. In. Szabó István 
Emlékkönyv. (Kovács Ágnes közreműködésével szerkesztette Rácz István.) Debre-
cen, 1998.  

Balogh László – Szirmai Hajnalka: Kelemen László és tanítványi köre. A „Debreceni Is-
kola” Neveléstudomány-történeti vázlata. (Szerkesztette: Brezsnyánszky László). 
Debrecen, 2007.  

Bársony István: A bölcsészkari reform a KLTE-n. In. A pedagógusképzés jelene és jövő-
je. Kecskemét, 1992. 

Bársony István: Gunda Béla dékáni tevékenysége a karon. = Ethnica, 2009/3. 
Bitskey István: Bán Imre életműve és szellemisége. = Debreceni Szemle, 1997. 
Bitskey István, akadémikusi portré. = Magyar Tudomány, 2004/7. 
Brezsnyánszky László: A tanárképzés az integrált nagyegyetemen. In. A tanárképzés 

helyzete és jövőképe. (Szerkesztette: Brezsnyánszky László). Bp., 2004. 
Debreczeni Attila: Juhász Géza Csokonai kutatásairól. = Debreceni Szemle, 1996.  
Dokumentumok a magyar oktatáspolitika történetéből. Összeállította: Kardos József és 

Kornidesz Mihály. Bp., 1990. II. k. 
D. Molnár István: Húszéves a lengyel szakos képzés Debrecenben. = Debreceni Szemle, 

1994/3. 
Durkó Mátyás: Az andragógiai képzés alakulása a Debreceni Kossuth Lajos Tudomány-

egyetem Bölcsészettudományi Karán. Debrecen, 1995. 
Filep Tibor: Az 1956-os forradalom és hatalmi szervezetei Debrecenben. In. Debrecen 

története 5. Tanulmányok Debrecen 1944 utáni történetéből. Szerk. Veress Géza. 
Debrecen, 1997.  

Filep Tibor: Forradalom a debreceni egyetemeken. Debrecen, 2006. 
Für Lajos: Szabó István. In. Szabó István: Jobbágyok-parasztok. Értekezések a magyar 

parasztság történetéből. Bp., 1976.  
Görömbei András: Létérdekű irodalomszemlélet. In. Barta János: Arany János és kor-

társai. I. (Szerkesztette: Bitskey István és Görömbei András.) Csokonai Universitas 
Könyvtár. Debrecen, 2003. 

Halász Gábor: Oktatáspolitika és neveléstudomány a hetvenes években: a „hatos főirány” 
története. Tájékoztató a közoktatási kutatásokról. 9. Bp., 1998. 
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Havas László: A klasszika-filológiai műhely tevékenysége a Debreceni Egyetemen. = 
Debreceni Szemle, 2009/1. 

Holik Ildikó: A debreceni egyetem tanárképzése és gyakorló iskolái. A Debreceni Iskola. 
Acta Paedagogica Debrecina. CIII. (Szerkesztette: Brezsnyánszky László, Fenyő 
Imre.) Debrecen, 2004. 

Hrubos Ildikó: Budapest – egyetemi város. = Educatio, 2005/1. 
Imre László: A magyar szellemtörténet válaszútjai, feltételei és következményei. In. Bar-

ta János pályája és a szellemtörténet. Pécs, 2011. 
Imre László, akadémikusi portré. = Magyar Tudomány, 2007/12. 
Irányelvek a felsőoktatás reformjához. Bp., 1961. 
Jakab László: Papp István 70 éves. Magyar Nyelvjárások. XVII., Debrecen, 1971. 
Jakab László – Keresztes László: A debreceni magyar és finnugor nyelvtudományi tan-

székek története (1914–1919.) (A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Ma-
gyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai. 55. szám.) Debrecen, 1990.  

Jausz Béla élete és pedagógiai munkássága. Jausz Béla Emlékkötet. (Szerkesztette: Bajkó 
Mátyás.) Debrecen, 1976. 

Juhász Béla: Juhász Géza emlékezete. = Debreceni Szemle, 1996. 
Kiefer Ferenc: Papp Ferenc. = Magyar Tudomány, 2002/2.  
Kiefer Ferenc: Herman József. = Magyar Tudomány, 2006/2.  
Kozma Tamás: Kié az egyetem? A felsőoktatás nevelésszociológiája. Bp., 2004. 
Ladányi Andor: A felsőoktatási felvételi rendszer történeti alakulása. = Educatio, 1995/3. 
Ladányi Andor: Két évforduló. = Educatio, 1996/3. 
Ladányi Andor: A pedagógusképzés minőségi fejlesztéséről. = Új Pedagógiai Szemle, 

1997. szeptember. 
Ladányi Andor: A magyar felsőoktatás a 20. században. Bp., 1999. 
Ladányi Andor: A középiskolai tanárképzés története. Bp., 2008.  
Nagy Sándor: Az újraegyesülés időszaka (2000-től napjainkig.) In. A Debreceni Egyetem 

története, 1912–2012. 
Madarász Imre: A Debreceni Egyetem Olasz Tanszékének története. = Debreceni Szem-

le, 2006/4. 
Magyarság és Európa. Tegnap és ma. Szerk. Orosz István, Mazsu János, Pallai László, 

Pósán László. Debrecen, 2006. 
Némedi Lajos: A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem 75 éve. Debrecen, 1988. 
Orosz Gábor – Nyilas Bernadett: A neveléstudomány helyzete a Debreceni Egyetemen 

1950–1957 között. In. A „Debreceni Iskola” Neveléstudomány-történeti vázlata. 
(Szerkesztette: Brezsnyánszky László.) Bp., 2007.  
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Orosz Gábor: A Középiskolai Tanárképző Intézet megszüntetése a Debreceni Egyete-
men. In. A „Debreceni Iskola” Neveléstudomány-történeti vázlata. (Szerkesztette: 
Brezsnyánszky László.) Bp., 2007.  

Orosz István, akadémikusi portré. = Magyar Tudomány, 2004/7. 
Orosz István: Az Ady Endre Akadémia 15 éve. In. Magyarság és Európa. Tegnap és ma. 

Szerk. Orosz István, Mazsu János, Pallai László, Pósán László. Debrecen, 2006. 
Orosz István elnöki megnyitója az Ady Endre Akadémia V. évfolyamán. KLTE-Hírek. 

1994. szeptember 14. 
Pálffy István: Az Angol Tanszék 40 esztendeje. In. KLTE Évkönyv. 1978/79.  
Pilishegyi Péter: Egyetemünk története. A debreceni felsőoktatási integráció nyolc éve, 

1996–2004. Debrecen, 2005.  
Polónyi István: Egyre többet egyre kevesebbért? = Educatio, 200/1. 
Polónyi István: A pedagógusképzés – oktatásgazdasági megközelítésben. = Educatio, 

2004/3. 
Rácz István: Szabó István emlékezete. = Debreceni Szemle,1999. 
Sebestyén Árpád: Kálmán Béla hetvenéves. Magyar Nyelvjárások XXV. Debrecen, 1983.  
Setényi János: Felsőoktatás-politika. = Educatio, 1994/1 
Solymosi László, akadémikusi portré. = Magyar Tudomány, 2010/11. 
S. Varga Pál, akadémikusi portré. = Magyar Tudomány, 2010/9. 
Szász Lajosné: A középiskolai tanárképzés néhány kérdése egyetemünkön és a gyakorló 

gimnáziumban (1959–1974.) In. Jausz Béla Emlékkötet. (Szerkesztette: Bajkó Má-
tyás) Debrecen, 1976. 

Szeged története. 5. kötet. (Szerkesztette: Blazovich László.) Szeged, 2010. 
Ujváry Zoltán: Gunda Béla kinevezése a debreceni egyetemre és a Néprajzi Intézet meg-

alakulása. In. Folklór és Etnográfia 100. Debrecen, 1999.  
Vadon Lehel: Országh László, a magyarországi amerikanisztika atyja. In memoriam Or-

szágh László születésének 100. évfordulójára. Eger, 2007. 
Valuch Tibor: „Ötvenhatosok”. Debrecen, 1996. 
Voigt Vilmos: A debreceni egyetem Néprajzi Tanszéke és kapcsolatai. In. Folklór és Et-

nográfia. 100. Debrecen, 1999. 
 



 

4. Adattár 
 

 

A KLTE BTK vezetőtestületeinek összetétele 
(Kari Tanács, Kari Tanács Elnöksége, Dékáni Tanács)  

1949 és 1999 között 
 

Kari Tanács, 1949/50. – 1950/51. tanév 
(Dékán: Szabó István) 

 
Dékán Szabó István  
Prodékán Bárczi Géza  
Dékánhelyettes Gunda Béla (1950/51) 
Egyetemi nyilvános rendes  
tanárok (1949/50) 

Bárczi Géza, Hankiss János, Járdányi-Paulovics 
István, Juhász Géza, Kádár László, Karácsony 
Sándor, Kondor Imre, Mészáros Ede, Országh 
László, Pukánszky Béla, Szabó Dezső. 

Egyetemi nyilvános rendes  
tanárok (1950/51) 

Bárczi Géza, Járdányi-Paulovics István, Juhász 
Géza, Kádár László, V. Nyikolajevics Pokrovszkij 
(1950. október 14-től!), 

Egyetemi nyilvános rendkívüli 
tanár 

Gunda Béla 

Egyetemi címzetes nyilvános,  
rendkívüli tanárok 

Márton Béla, Vekerdi Béla 

Egyetemi magántanár Varga Zoltán (1950. október 26-tól) 
Tanulmányi Osztály Avasán János (1949. november – 1950. január), 

Lemhényi Jenő.1 
 
 

1950/51. tavaszi félévétől 
 

Egyetemi magántanárok Kiss Tihamér, Varga László 
Intézeti tanárok Kardos Pál, Kádár Zoltán, Koczogh Ákos, Varga 

Zoltán 
Pártszervezet Kónya Sándor 
DISZ Berecz János, Hársfalvi Péter, Szendrey István 

                                                 
1  Lemhényi Jenő 1950. február 25-től tanácskozási, március 8-tól szavazati joggal felruházva! 
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Katonai Tanszék2 Országh István, Petrencsik János 
Szakszervezet Durkó Mátyás 
Tanulmányi Osztály Lemhényi Jenő 
Személyzeti Osztály Győri Gáborné 
Minisztérium Pécsi Márton 

 
 
 

1951/52. – 1953/54. tanév 
(Dékán: Gunda Béla) 

 
Dékán Gunda Béla  
Prodékán  Szabó István (1951/52). 
Dékánhelyettesek  Kálmán Béla (1952/54), Varga Zoltán (1952/ 53). 
Professzorok (egyetemi nyilvános 
rendes tanárok) 

Bárczi Géza (1951/52), Barta János, Járdányi-
Paulovics István, Juhász Géza, V. Ny. Pokrovszkij, 
Szabó Dezső, Szabó István, Vera Csagiseva 
Ivanovna (1953. januártól) 

Intézeti tanárok 
(1952. január 23-tól: docensek) 

Jausz Béla, Kádár Zoltán, Kardos Pál, Koczogh 
Ákos, Niederhauser Emil, Varga Zoltán 

Magántanárok (1951/52. tanév) Kiss Tihamér, Varga László 
Adjunktusok Bán Imre, Bartha Katalin, Iglói Endre 
Tanársegédek 
 
 

Darai József, Dombrovszky József, Durkó Mátyás, 
Karancsy László, Kiss Lajos, Ormos Mária, Simon 
Emilné (lektor), Tundó József 

Marxista Intézet Darai József, Forgács Józsefné, Nagy Kálmán, 
Molnár László, Papp Géza, Pozsonyi György, Tóth 
János 

Pártszervezet Erdei Ferenc, Forgácsné Tálas Margit, Fukász 
György, Hársfalvi Péter, Kiss Endre, Varga Zoltán 

DISZ Bata Imre, Józsa János, Kiss Éva, Kovács György, 
Kovács Kálmán, Nagy Katalin, Péteri Lajos, Török 
Imre  

Hallgatói képviselők: Cser Irén, Soós Pál 

                                                 
2  A dőlt betűvel közöltek tanácskozási joggal vettek részt a Kari Tanács ülésein! 
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Katonai Tanszék  Kelemen István, Országh István, Radimetzky Zoltán 
Takács Sándor  

Szakszervezet Bajkó Mátyás, Durkó Mátyás, Ormos Mária 
Tanulmányi Osztály Györffy István3  
Személyzeti Osztály Győri Gáborné  
Dékáni Hivatal Alföldi András, Szarvas Albertné 
Minisztérium képviselői Cseh István, Cser Andor, Kovács Ferenc, Kucses 

Éva, Láng Györgyné, Molnár József, Pécsi Márton, 
Terényi Istvánné 

BTK, Budapest Bóka László, Szauder József 
 

 
 

1954/55. – 1957/58. tanév 
(Dékán: Kálmán Béla) 

 
Dékán Kálmán Béla 
Dékánhelyettesek Koczogh Ákos4 (1954/56), Bán Imre (1956/58) 
Egyetemi tanárok Barta János, Benigny Gyula (1957/58) V. K. Bogo-

molec (1955/56), Gunda Béla, Inessza Szergejevna 
Dubinyina, (1954/55), Jausz Béla (1957/ 58), Ju-
hász Géza, Papp István, Szabó Dezső, Szabó István, 
Varga Zoltán 

Tanszékvezető docensek Iglói Endre (1956/57-től), Herman József (1957/ 
58-tól), Jausz Béla (1955/56-tól), Kádár Zoltán 
(1957/58-tól), Kardos Pál (1957/58-tól), Koczogh 
Ákos, Kónya István (1957/58-tól) 

Docensek Bán Imre, Benigny Gyula, Kádár Zoltán, Kardos 
Pál 

Adjunktus Papp Ferenc 
Tanársegéd Erdei Ferenc (Az Orosz Int. mb. igazgatója, 1954. 

január 22-én: tolmács.)  
Pártszervezet Balázs Sándor, Durkó Mátyás, Kovács Kálmán, 

Szendrey István.  

                                                 
3  Györffy István első alkalommal az 1951. augusztus 28-i tanácsülésen volt jelen, 1952. október 

23-án a Minisztérium Személyzeti Osztályára helyezték át.  
4  Eredetileg dr. Jausz Bélát javasolta a dékán, ő azonban az Oktatási Minisztérium Módszertani 

Főosztályának vezetői teendői miatt nem tudta a tisztséget vállalni! 
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DISZ (az 1956/57. tanévig). Abonyi Ildikó, Baranyi Imre, Előd Nóra, Papp Jó-
zsef,5 Péteri Lajos, Rózsa András, Veress József 

KISZ (az 1957/58. tanévtől) Farkas Dezső adjunktus, Baranyi Imre tanársegéd 
Katonai Tanszék  Kelemen István százados, Nagy Imre százados, Pe-

re András főhadnagy. (Az 1955/56. tanévig!) 
Szakszervezet Bajkó Mátyás, Andrássyné Kövesi Magda 
Bölcsészkari Lektorátus Hadas Ferenc vezetőlektor (1955/1957) 
Tanulmányi osztály Balogh János  
Személyzeti osztály Baranyai Mária  
Dékáni Hivatal Szarvas Albertné  

 
 
 

1958/59. – 1962/63. tanév 
(Dékán: Bán Imre) 

 
Dékán Bán Imre 
Dékánhelyettesek Iglói Endre (1958/59), Herman József (1958/59–

1962/63.) 
Egyetemi tanárok Barta János, Benigny Gyula, Gaál László,6 Gunda 

Béla, Jausz Béla, Juhász Géza, Kálmán Béla, Or-
szágh László,7 Papp István, Sulán Béla, Szabó De-
zső (az 1958/59. tanév végéig), Szabó István (az 
1958/59. tanév végéig), Varga Zoltán 

Tanszékvezető docensek Herman József, Iglói Endre,8 Kádár Zoltán, Kardos 
Pál, Kónya István 

Adjunktusok Dombrovszky József (1958/59), Tokody Gyula 
(1959/60) 

Pártszervezet Balogh János, Györffy István, Szabó Miklós (egye-
temi pártszervezet), Surányi Gábor (MSZMP tanári 
alapszervezete). 

KISZ Molnár Ferenc, Nagy Gábor, Pandúr Julianna 

                                                 
5  Előd Nóra és Papp József a BTK IV. éves hallgatóinak tanítási gyakorlatáról szóló jelentés 

megvitatásán meghívottak, 1957. május 9-én. 
6   Gaál László professzor első szereplése a kari tanácsülésen: 1958. január 9. 
7  A kari jegyzőkönyv a Kari Tanács tagjaként először – távollétében – 1959. január 8-án említi a 

Kari Tanács tagjai között! Jelen első alkalommal az 1959. július 9-i ülésen volt! 
8  1958. február 6-án és április 24-én a pártszervezet képviselője is! 
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Marxista Intézet, később Mar-
xizmus–Leninizmus Tanszék 

Darai József, 
Kónya István 

Szakszervezet A. Kövesi Magda, Durkó Mátyás, Katona Anna 
Személyzeti Csoport Kiss Sándor 
Dékáni Hivatal  Alföldi András  
Meghívottak Nagy Sándor (Megyei Tanács Művelődési Osztály), 

Papp Imre (KLTE Gyakorló Gimnázium igazgatója, 
Balogh János (Tanárképző Tanács), Durkó Má-
tyás,9 Borzsák István, Gesztelyi Ernőné 

Minisztérium Dolmányos István, Kontra György, Ladányi Andor, 
Simon Emil10 

 
 
 

1963/64. – 1966/67. tanév 
(Dékánok: Herman József, Szendrey István) 

 
Dékánok Herman József, (Szendrey István, 1964/65) 
Dékánhelyettesek Szendrey István, (1963/64, 1965/66), Kovács Kál-

mán (1964/65), Sebestyén Árpád (1966/67) 
Egyetemi tanárok Bán Imre, Barta János, Borzsák István, Gaál László 

(1963/64), Gunda Béla, Jausz Béla, Juhász Géza 
(1963/64. tanév végéig), Kálmán Béla, Kardos Pál, 
Országh László, Papp István, Ránki György (1964/ 
65. tanévtől), Sulán Béla, Szabolcsi Miklós (1964/ 
65. tanévtől), Varga Zoltán,  

Tanszékvezető docensek A. Kövesi Magda, Iglói Endre, Kónya István, Maró-
ti Egon, Némedi Lajos, Sebestyén Árpád (1964/65. 
tanévtől), Surányi Gábor (1963/64), Tokody Gyula 

Adjunktusok 1963/64: Karancsy László adjunktus, mint megbí-
zott tanszékvezető, Jánoska Sándor, a Szláv Filoló-
giai Intézet igazgatója helyett, Borbély András a 
Pedagógiai Tanszékvezetője helyett. 1964/65: 
Gorilovics Tivadar, megbízott tanszékvezető 

Pártszervezet Farkas Dezső, Jánoska Sándor, Papp László, Pet-
rikás Árpád 

                                                 
 9  A második szakos népművelési képzés bevezetése napirendi ponthoz! 
10  Az 1963. márc. 7-i tanácsülés egyetlen napirendi pontja: A marxizmus-leninizmus és a peda-

gógiai tárgyak programjának megvitatása. 
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KISZ Béres Csaba, Borbély Anikó, Dám László, Kővári 
Tibor, Mojzes Jánosné Székely Katalin, Szabó Irén 

Szakszervezet Durkó Mátyás, Gárdonyi Sándor, Ujváry Zoltán  
Dékáni Hivatal Alföldi András 
Meghívottak 1963/64: Ádám Péter, Petrikás Árpád,11 Kemény 

István pénzügyi osztályvezető. 1965/66: Domb-
rovszky Józsefné, Jakab László, Ujváry Zoltán, Var-
ga László. 1966/67: Szarvas Albertné, Orosz István. 

Minisztérium Györffy István, Kováts Ferenc, Lakits Pál12 
 

 
 

1967/68. – 1969/70. tanév 
(Dékánok: Tokody Gyula, Sebestyén Árpád) 

 

Dékán Tokody Gyula, Sebestyén Árpád (1968/69) 
Dékánhelyettesek Sebestyén Árpád, Fehér András (1968/69) 
Egyetemi tanárok Bán Imre, Barta János, Borzsák István, Gunda Béla, 

Herman József, Kálmán Béla, Kelemen László, 
Némedi Lajos (1968/69.tanévtől), Országh László, 
Papp István, Ránki György, Szabolcsi Miklós, 
Tokody Gyula (1968/69. tanévtől), Varga Zoltán 

Tanszékvezető docensek Egri Péter, Farkas Dezső, Iglói Endre, A. Kövesi Mag-
da, Némedi Lajos, Sebestyén Árpád, Szendrey István 

Adjunktusok Gorilovics Tivadar, Korponay Béla 
Pártszervezet Ádám Péter, Darai József, Jánoska Sándor  
KISZ Barabás Miklós, Dám László, Dobrossy István, Rát-

kai Ferenc, Vida József   
Idegennyelvi lektorátus Dombrovszky Józsefné 
Szakszervezet Gárdonyi Sándor, Gorilovics Tivadar, Havas László   
Dékáni Hivatal Györffy István tanulmányi csoportvezető, Papp And-

rás főelőadó, Szarvas Albertné főelőadó  
Meghívottak Kónya István rektorhelyettes, Kemény István gazda-

sági főigazgató, Bakó Endre, Bessenyei István 
(Egyetemi Élet) 

Minisztérium részéről Girus Károly főelőadó 

                                                 
11  A KISZ munkájával foglalkozó referátum megvitatása alkalmából. (1963. okt. 24.) 
12  Lakits Pál „A bölcsészkari oktatási rendszer fejlesztésének kérdései” c. napirendi pont megvi-

tatásán volt jelen. 
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1970/71. – 1974/75. tanév 
( Dékán: Iglói Endre) 

 
Dékán Iglói Endre  
Dékánhelyettesek Fehér András,13 Gárdonyi Sándor (1970/71–1974/ 

75.), Rácz István14 (1971/1972–1973/74.), Szendrey 
István (1974/75.) 

Tanszékvezető egyetemi tanárok Bán Imre, Barta János, Borzsák István, Gunda Béla, 
Kálmán Béla, Kelemen László, Némedi Lajos, Papp 
István (1971/72. tanévig), Ránki György, Szendrey 
István, Tokody Gyula 

Tanszékvezető docensek Dezső László (1972/73. tanévtől), Durkó Mátyás 
(1973/74. tanévtől), Farkas Dezső, Fehér András, 
Gorilovics Tivadar, Katona Anna, Kovács Kálmán, 
Papp Ferenc, Petrikás Árpád, Sarkady János, Sebes-
tyén Árpád (1973/74. tanévtől), Tamás Attila 
(1973/74. tanévtől) 

Oktatói képviselők, docensek Durkó Mátyás, Bajkó Mátyás (1973/74. tanévtől) 
Oktatói képviselők, adjunktusok Béres Csaba, Bimbó Mihályné, Jánoska Sándor, Ma-

daras Éva, Nyirkos István, Pálffy István, Veress József 
Oktatói képviselők, tanársegédek Gesztelyi Tamás  
Nem oktatók képviselője Kőváry Lászlóné könyvtáros 
Hallgatói képviselők Béres Erika, Csízi Ágnes, Cs. Nagy Ibolya, Fekete 

István, Gebhardt Róbert, Halász Katalin, Kalmár 
Aranka, Kunt Ernő, Ladányi Márta, Nyizsnyánszky 
Ferenc, Oláh Zoltán, Orbán László, Papp Klára, 
Simon Mária, Skara Ilona, Vajda Éva 

Pártszervezet Fehér András, Sebestyén Árpád  
KISZ Barabás Miklós, Kiss József, Szabó László, Veréb 

József 
Szakszervezet Gorilovics Tivadar, Irinyi Károly, Orosz István 
Neveléstudományi Tanszék Boros Dezső 
Idegennyelvi lektorátus Dombrovszky Józsefné 

                                                 
13  Fehér András az 1971. október 7-i kari tanácsülésen jelentette be lemondását a dékánhelyettesi 

tisztségről. Indokai: tanszékvezető, fiatal munkatársai vannak, sokrétű társadalmi és kutató 
munkát végez. Utódául ugyanezen az ülésen Rácz István megválasztására került sor. 

14  Rácz István tudományos dékánhelyettesi megbízatása 1974. október 31-én járt le. Mivel jelez-
te, hogy „ezt a tisztséget a továbbiakban nem kívánja ellátni”, utódját a legközelebbi rendkívüli 
tanácsülésen 1974. november 15-én választotta meg a tanács Szendrey István egyetemi tanár 
személyében. 
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Személyzeti Csoport Hajdú István csoportvezető. 
Egyetemi vezetés részéről Bognár Rezső tudományos rektorhelyettes, Kónya 

István oktatási rektorhelyettes (1970. nov. 17.) 
Meghívottak Polgár Sándor (Tóth Árpád Gimnázium igazgatója) 

 
 
 

Kari Tanács Elnöksége, 1971/72. – 1974/75. tanév 
 
Elnök: Iglói Endre 
Dékánhelyettesek: Gárdonyi Sándor, Rácz István, Szendrey István 
Tanszékvezetők: Bán Imre, Némedi Lajos  
Oktatók Durkó Mátyás, Pálffy István  
Hallgatói képviselők: Halász Katalin, Kiss József 
Pártszervezet: Fehér András, Sebestyén Árpád, Ujváry Zoltán, 

Vaskó László 
KISz Barabás Miklós, Nyizsnyánszky Ferenc, KISZ tit-

kár: Orbán László 
Szakszervezet Gorilovics Tivadar, Orosz István, Irinyi Károly 
Meghívottak:  1971. nov. 16: Gunda Béla tanszékvezető egyetemi 

tanár, Fehér András tanszékvezető docens, 
1971. dec. 23. Tegyey Imre, kari jegyzetfelelős, 
1972. ápr.6: Balogh Béla, Boros Dezső, Hadas Fe-
renc, Nagy Zoltán adjunktusok 
1972. május 24: Katona Anna, Papp Ferenc tan-
székvezető docensek, Nagy Zoltán adjunktus. 

 
 

 
Kari Tanács, 1975/76. – 1979/80. tanév 

(Dékán: Szendrey István) 
 
Dékán Szendrey István 
Dékánhelyettesek Gorilovics Tivadar (1975/76–1977/78.), Soós Pál 

(1975/76–1970/80), Pálffy István (1978/79.–1979/80). 
Egyetemi tanárok Borzsák István, Dezső László, Durkó Mátyás (1979/ 

80. tanévtől), Fehér András, Iglói Endre, Julow Vik-
tor, Kálmán Béla, Kelemen László, Kovács Kál-
mán, Némedi Lajos, Papp Ferenc, Sarkady János 
(1979/80. tanévtől), Sebestyén Árpád, Tamás Attila, 
Tokody Gyula, Ujváry Zoltán (1979/80. tanévtől) 
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Egyetemi docensek  Bajkó Mátyás, Bimbó Mihályné (1979/80. tanév-
től), Boros Dezső, Darai József, Durkó Mátyás, 
Julow Viktor, Nyirkos István, Orosz István, Pálffy 
István, Petrikás Árpád, Sarkady János, Ujváry Zol-
tán 

Egyetemi adjunktusok Ádám Péter (1977.05.10, Balogh László, Bimbó 
Mihályné, Bitskey István, Csapó József, Jagusztin 
László, Jánoska Sándor, Madaras Éva, Molnár Ist-
ván, Nádudvari Imréné, Nyirkos István, Szabó 
Irén,15 Szilágyi Miklós, Veress József 

Egyetemi tanársegéd Gellén József 
Pártszervezet Balogh János, Nyirkos István, Ujváry Zoltán, Vaskó 

László  
KISZ Bujdosó Emma, Kiss József, Ujlaky István,  
Hallgatói képviselők:  Bimbó Mihály, Boda Teodóra, Kalotai Kinga, Ká-

posztás Judit, Kelemen Erzsébet, Körös László, Lé-
vai Katalin, Megyesi Mária, Mészáros Aranka, Mé-
száros Irén, Mika Judit, Szőllősi Judit, Nagy Nóra, 
Szőllősi Katalin, Tóth Ágnes, Zsigovits Gabriella 

Szakszervezet Irinyi Károly, Virágos Zsolt  
Idegennyelvi lektorátus Dombrovszky Józsefné vezető lektor 
Tanulmányi Osztály Györffy István 
Igazgatási Osztály Gesztelyi Ernőné 
Meghívott: Tar Károly, Városi Tanács Művelődési Osztály ve-

zetője 
 
 
 

Kari Tanács Elnöksége, 1976/77. – 1979/80. tanév 
 
Elnök Szendrey István 
Dékánhelyettesek Gorilovics Tivadar, Pálffy István, Soós Pál 
Tanszékvezetők Durkó Mátyás, Iglói Endre, Némedi Lajos, Tamás 

Attila 
Oktatói képviselők Bimbó Mihályné, Bitskey István 
Hallgatói képviselők Sári Mariann, Zsigovits Gabriella 
Pártszervezet: Ujváry Zoltán, Vaskó László 

                                                 
15  Szabó Irén a Marxizmus–Leninizmus Tanszékcsoportot képviselte! 
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KISz Kiss József 
Szakszervezet Bajkó Mátyás, Irinyi Károly 
 
 
 

Kari Tanács, 1980/81. – 1985/86. tanév 
(Dékánok: Orosz István, Pálffy István, helyettes dékán) 

 
Dékán Orosz István, Pálffy István helyettes dékán16 
Dékánhelyettesek Durkó Mátyás (1980/81–1984/85), Pálffy István 

(1980/81–1982/83, 1985/86.), Nyirkos István 
(1983/84–1985/86) 

Egyetemi tanárok Dezső László, Fehér András, Iglói Endre, Julow 
Viktor (1980/81. tanévvel bezárólag), Kálmán Béla, 
Kovács Kálmán, Némedi Lajos, Papp Ferenc, 
Petrikás Árpád (1982/83. tanévtől), Szendrey Ist-
ván, Tamás Attila, Tokody Gyula, Ujváry Zoltán 

Intézetigazgatók Iglói Endre, Rácz István, Sarkady János, Sebestyén 
Árpád, Vaskó László, Virágos Zsolt 

Egyetemi docensek  Bimbó Mihályné, Bitskey István, Gorilovics Tiva-
dar, Havas László, Hunyady György, Nyirkos Ist-
ván, Petrikás Árpád, Szabó Irén 

Egyetemi adjunktusok Ádám Péter, Csapó József, Molnár István,  
Egyetemi tanár Ujváry Zoltán 
Egyetemi docensek Balla Lajos, Karancsy Zoltán, Mojzes Jánosné Szé-

kely Katalin, (1985/86. tanévtől), Nagy Zoltán 
Egyetemi adjunktusok Beke Dezsőné, Bugán Antal, Imre László, Kovács 

Ágnes, Lévai Béla, Mojzes Jánosné Székely Kata-
lin, Papp János, Papp Klára 

Nem oktatók képviseletében Kovácsné Péter Ilona könyvtáros 
Oktatás Technikai Központ Magyari Zoltán 
Testnevelési Tanszék Csende Sándor 
Pártszervezet Balogh János, Gárdonyi Sándor, Jánoska Sándor, 

Petrikás Árpád, Rubovszky Kálmán 
KISZ Bauer Edit, Hoffmann István, Kádasi Tibor, Nagy 

Ágnes, Nemes Zoltán, Papp Klára 

                                                 
16  Pálffy István 1984. október 1-től az 1984/85. tanév végéig Orosz István tudományos alkotói 

szabadságának ideje alatt tevékenykedett helyettes dékánként. 
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Hallgatói képviselők: Angi János, Bánfalvi Ágnes, Bánszky Beáta, Bara-
nyay Júlia, Császár Zsuzsa, Csoba Judit, Dede Ág-
nes, Deilinger Judit, Elek Tibor, Fekete Zoltán, 
Kissné Szirmai Katalin, Kovács György, Kovács 
Judit, Kupcsik Sarolta, Lakner Lajos, Lukács Kata-
lin, Maróthy Márta, Munkácsi Ágnes, Nagy Antal, 
Réz Irén, Sashegyi Gábor, Szabó Éva, Szatmári 
Zsuzsa, Szíjjártó Imre, Tátrai Emese, Tauber Fe-
renc, Tóth Pál Tamás, Varga Gyula. Vincze Zsolt 
(levelezős hallgató) 

Idegennyelvi Lektorátus Dombrovszky Józsefné, Nyirkos Istvánné Kiss Edit 
Szakszervezet Balogh László, Imre László, Nagy Zoltán, Tamás 

Attila  
Tanulmányi Osztály Györffy István 
Igazgatási Osztály Gesztelyi Ernőné, Nemes Zoltánné  
Meghívott Tar Károly, Városi Tanács Művelődési Osztály ve-

zetője 
Minisztérium Forró Györgyné 
 
 
 

Kari Tanács Elnöksége, 1980/81. tanév 
 
Elnök Orosz István, Pállfy István helyettes dékán (1984.X.1-től – 

a tanév végéig) 
Dékánhelyettesek Durkó Mátyás, Nyirkos István, Pálffy István 
Tanszékvezetők Iglói Endre, Némedi Lajos 
Oktatói képviselők Bimbó Mihályné, Bitskey István, Boros Dezső, Gorilovics 

Tivadar  
Intézetigazgatók Iglói Endre, Pálffy István, Rácz István, Sebestyén Árpád, 

Vaskó László 
Hallgatói képviselők Kindler Péter, Schindler László  
Pártszervezet Gárdonyi Sándor, Madaras Éva, Rubovszky Kálmán 
KISZ Bánfalvy Attila, Bárdos Júlia, Bauer Edit, Debreczeni Atti-

la, Horváth Ágnes, Kádasi Tibor, Kindler Péter, Nagy Ág-
nes, Nemes Zoltán, Orosz Erzsébet, Papp Klára, Tóth Ágnes 

Szakszervezet Balogh László, Beke Dezsőné, Imre László, Irinyi Károly 
Dékáni Hivatal Gesztelyi Ernőné 
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Kari Tanács, 1986/87. – 1988/89. tanév 
(Dékán: Gorilovics Tivadar) 

 
Dékán Gorilovics Tivadar 
Dékánhelyettesek Ifj. Barta János (1986/87–1988/89.), Nyirkos István 

(1986/87), D. Molnár István (1988/89), majd Ujváry 
Zoltán (1988/89). 

Intézetigazgatók Iglói Endre, Irinyi Károly, Mészáros István, 
Pálffy István, Tamás Attila, Vaskó László, Virágos 
Zsolt (1987/88. tanévtől),   

Egyetemi tanárok Orosz István, Rácz István, Ujváry Zoltán  
Egyetemi docensek  Balogh László, Bitskey István, Jakab László, 

Karancsy László, Mojzes Jánosné Székely Katalin, 
Nagy Zoltán 

Egyetemi adjunktusok Bugán Antal, Halász Katalin, Kocsány Piroska, Lé-
vai Béla, Lieli Pál, Orosz László,17 Papp János, Ve-
liky János. 

Egyetemi tanársegéd Münnich Ákos 
Testnevelési Tanszék Csende Sándor (1986/87. tanévben). 

Pártszervezet Brezsnyánszky László, Hunyadi László, Joó Pálné, 
Kövics Emma, Rubovszky Kálmán,  

KISZ Kovács Magdolna, Laczkó Tibor, Szőllősi István,  
Hallgatói képviselők:  Angi János, Aux Mónika, Belinszky Péter, Berényi 

András, Gellért Tünde, Horváth Ágnes, Irinyi Ta-
más, Jékel Judit, Kállai Zoltán, Kis Ferenc, Kiss 
László, Kupcsik Sarolta, Litauszki Róbert, Madar 
Irén, Medve Marianna, Mogyorósi Sándor, Radányi 
László, Szabadka Tünde, Takács Gábor, Tátrai Eme-
se, Tuza Mónika, Varga Gyula, Varga Péter. Lengyel 
Barnáné és Vincze György (levelezős hallgatók)  

OTK Központ Magyari László adjunktus. 
Nem oktatók képviseletében Kovácsné Péter Ilona és Nagy István könyvtárosok 
Idegennyelvi lektorátus Nyirkos Istvánné Kiss Edit 
Szakszervezet Imre László, Keresztes László 
Tanulmányi Osztály Györffy István, Eke Pál (1988/89. tanévtől) 
Igazgatási Osztály Nemes Zoltánné  

                                                 
17  Orosz László többször szerepel, mint a Marxizmus–Leninizmus Intézet képviselője! 
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Egyetemi vezetés részéről Beck Mihály, Orosz István rektorhelyettesek 
Meghívott Tar Károly, Városi Tanács Művelődési Osztály ve-

zetője 
 
 
 

Dékáni Tanács, 1986/87. – 1988/89. tanév 
 

Elnök Gorilovics Tivadar 
Dékánhelyettesek Ifj. Barta János, Nyirkos István, D. Molnár István, 

Ujváry Zoltán 
Intézetigazgatók Iglói Endre, Irinyi Károly, Mészáros István, Pálffy 

István, Tamás Attila, Vaskó László, Virágos Zsolt 
Pártszervezet Rubovszky Kálmán 
KISZ Kovács Magdolna, Szőllősi István 
Szakszervezet Imre László, Keresztes László 
 

 
 

Kari Tanács, 1989/90. – 1991/92. tanév 
(Dékán: Imre László) 

 
Dékán Imre László 
Prodékán Gorilovics Tivadar  
Dékánhelyettesek Balogh László (1989/90–1991/92.),18 Ujváry Zoltán 

(1989/90),19 ifj. Barta János (1990/91–1991/92.) 
Intézetigazgatók Gorilovics Tivadar, Hajnády Zoltán, Keresztes 

László, Mészáros István, Nagy Zoltán, Orosz Ist-
ván, Sz. Szabó László, Virágos Zsolt 

Egyetemi tanárok Rácz István, Vajda Mihály,  

                                                 
18  Az 1992. május 21-i kari tanácsülés dr. Balogh László oktatási dékánhelyettesi megbízatását 

egy évvel meghosszabbította. Balogh László a megbízást a folyamatban levő átalakulási fo-
lyamatokra tekintettel elfogadta! 

19  Mivel Ujváry Zoltán nem vállalt újabb ciklust, új tudományos és gazdasági dékánhelyettest 
kellett a karnak választania. Az új dékánhelyettes ifj. Barta János lett! Imre László dékán el-
képzeléseiben fontos szerepet játszott, hogy az új dékánhelyettesnek nyugati nyelvismerete le-
gyen. Felmerült Kocsány Piroska és Nagy Zoltán neve is, azonban mindketten nemet mondtak 
a megkeresésre. (1990. jún. 19.) 
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Egyetemi docensek  Bartha Elek (1991/92. tanévtől), Bitskey István, 
Havas László, Jakab László, Kocsány Piroska, T. 
Molnár István 

Egyetemi adjunktusok Bugán Antal, Halász Katalin, Harangi László, 
Lieli Pál, Münnich Ákos, Orosz László, Papp Já-
nos, D. Rácz István, Tóth László, Veliky János  

Szakszervezet Mazsu János, Kiss Antal 
Nem oktatók képviseletében Bertalan Irén, Hoffmann Istvánné 
Hallgatói képviselők:20 Balogh László, Bartók Gertrúd, Bódog Katalin, 

Erdei Gábor, Glant Tibor, Gergencsik Irén, Hajnal 
Katalin, Horváth Mariann, Hrozik Éva, Kálmán 
Mariann, Kaselyák Győző, Kiss Csilla, Kovács 
Zoltán, Madar Irén, Mayer Csaba, Mészáros Jó-
zsef, Nagy György, Rácz Róbert, Radácsi Anikó, 
Rónyai Zoltán, Skornyák Tamás, Szőllősi István, 
Szücs Tamás, Takács Gábor, Tóth Adrienn, F. 
Tóth Tibor, Varga Bernadett, Veres Krisztina,   

Tanulmányi Osztály Eke Pál,21 Bársony István (1990/91. tanévtő) 
Igazgatási Osztály Nemes Zoltánné  
Meghívott Muraközy László intézetigazgató22 

1995. március 2-i ülés23 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20  A Kari tanácsban 9+1 hallgató hely volt, a választási időszakra való tekintettel azonban a Hall-

gatói Önkormányzat úgy döntött, hogy mindössze négy helyet használnak ki választott hallga-
tók számára és 4 főt delegálnak a vezetőségükből a Kari Tanácsba.  A Kari Tanács tagjainak 
megbízása 3 évre szólt, a hallgatóké 1 évre ezért a hallgatói összetétel gyakran változott a Kari 
Tanács ülésein! 

21  1991. január 1-től Eke Pál adjunktusként a Földtudományi Intézetben dolgozott tovább, a Ta-
nulmányi Osztály vezetésével a dékán Bársony Istvánt bízta meg. 

22  Jelenlétének oka: a Társadalomelméleti Intézet csatlakozásának kérdése a BTK-hoz. 
23  Az 1992. március 5-i (maratoni) kari tanácsülésen a 2. napirendi pont tárgyalására meghívottak 

voltak: Béres Csaba, Bitskey István, Bódis Csaba, Brezsnyánszky László, Csende Sándor, Deb-
receni Attila, Hoffmann István, Hunyadi László, Lieli Pál, Menyhárt Lajos,. Mihálydeák Ta-
más, Nagy Sándor (TTK), Nyirkos Istvánné, Orosz Gábor, Papp Imre, Papp János és Vaskó 
László. 
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1992/93. tanév 
(Dékán: Nagy Zoltán) 

 
Kari Tanács, 1992/93. tanév 

 
Dékán Nagy Zoltán 
Dékánhelyettesek Balogh László, ifj. Barta János  
Intézetigazgatók Bitskey István, Gorilovics Tivadar, Kovács Zoltán, 

Lichtmann Tamás, Muraközy László, Orosz István, 
T. Molnár István, Virágos Zsolt 

Egyetemi tanárok Gunst Péter, Mészáros István, L. Nagy Zsuzsa, 
Tamás Attila, Ujváry Zoltán, Vajda Mihály24 

Egyetemi docensek  Béres Csaba, Havas László, Keresztes László, Ru-
bovszky Kálmán, 

Egyetemi adjunktusok Beke Dezsőné, Molnár Ferenc, Münnich Ákos, D. 
Rácz István, Varga Pál, Veliky János 

Szakszervezet Lieli Pál 
Hallgatói képviselők:  Balogh László, Görgei Szabolcs, Koncz Zsuzsanna, 

Lovas Eszter, Mészáros József, Pogány Emese, Rő-
fi Mónika, Skornyák Tamás, Tóth Adrienn, Tóth 
Fruzsina, F. Tóth Tibor, Varga Bernadett, Veres 
Krisztina  

Idegennyelvi Tanárképző Központ Csapó József 
Nem oktatók képviseletében Bertalan Irén, Hoffmann Istvánné 
Tanulmányi Osztály Bársony István  
Igazgatási Osztály Nemes Zoltánné  
 
 
 

Kari Tanács, 1993/94. – 1997/98. tanév 
(Dékán: Bitskey István) 

 
Dékán Bitskey István, Barta János megbízott dékán25 
Dékánhelyettes Bartha Elek (1993/94–1997/98) Virágos Zsolt (1993/ 

94–1994/95), Laczkó Tibor (1995/96–1997/ 98). 
Intézetigazgatók Ifj. Barta János (1994/95. tanévtől, helyettesítője: 

Papp Imre), Béres Csaba (1996/97. tanévtől), Gori-

                                                 
24  Nevezettek a tanácsülés 1. és 2. napirendi pontjaihoz kaptak meghívást, mint a doktori progra-

mok vezetői! 
25  Barta János 1993. július 1 és szeptember 30. között tevékenykedett megbízott dékánként! 
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lovics Tivadar (helyettesítője: Kiss Sándor), Göröm-
bei András (1994/95. tanévtől), Kertész András 
(1996/97. tanévtől), Kovács Zoltán (helyettesítője: 
Bugán Antal), Lichtmann Tamás, Muraközy László 
(helyettesítője: Dalminé Kiss Gabriella), Orosz István 
(helyettesítője: Papp Imre.), D. Rácz István (Angol–
Amerikai Intézet, 1995/96. tanévtől), Szikszainé 
Nagy Irma (1995/96. tanévtől), Tamás Attila, T. Mol-
nár István, Vajda Mihály (1996/97. tanévtől) 

Tanszékvezetők (1994/95. tanév) Havas László, Hunyadi László, Kiss Sándor, D. 
Molnár István, Rubovszky Kálmán, Varga Pál 

Egyetemi tanárok Havas László, Vajda Mihály 
Egyetemi docensek  Dalminé Kiss Gabriella, Kovács Ágnes, Pelyvás 

Péter 
Egyetemi adjunktusok Beke Dezsőné, Forgács Attila, Kiséryné, Némedi 

Eszter, Kovács Magdolna, Molnár Anna, Molnár 
Ferenc, Münnich Ákos, Polonkai Mária, Szabó Jó-
zsef, Veliky János 

Hallgatói képviselők Borbás József, Dienes Viktória, Forisek Péter, 
Görgei Szabolcs, Harsányi Zsolt, Kazár Henrietta, 
Koncz Zsuzsa, Kozmér Bianka, Lovas Eszter, Mara 
Gábor, Miklósvölgyi Miklós, Mirki László, Müller 
Rolf, Orbán Balázs, Pogány Emese, Rőfi Mónika, 
Szűcs András, Tar Ferenc, Telenkó Bazil, Tóth Er-
nő, Tóth Fruzsina, Vízkeleti Péter  

Idegennyelvi Tanárképző Központ Csapó József 
Szakszervezet, majd FDSZ Lieli Pál, Kiss Antal, Kiséryné Némedi Eszter 
Közalkalmazotti Tanács Laczkó Tibor, Kovács Ágnes 
Nem oktatók képviseletében Bertalan Irén, Hoffmann Istvánné, Feketéné Balogh 

Marianna 
Tanulmányi Osztály Bársony István  
Igazgatási Osztály Nemes Zoltánné  
Egyetemi vezetés részéről Dr. Nagy Zoltán rektor, Szabó József rektorhe-

lyettes, Sümeginé Törőcsik Tünde,26 Bazsa György 
rektor,27 Brezsnyánszky László, a Tanárképzési Bi-
zottság titkára28 

                                                 
26  1996. február 22: Tájékoztató a tanárképzés helyzetéről c. napirend tárgyalása alkalmából. 
27  1996. március 28: Javaslat a Társadalomelméleti Intézet átalakítása c. napirend tárgyalása.  
28  1996. október 22: az 1996/97. tanévtől bevezetendő Tanári képesítő vizsga c. napirend megvi-

tatása. 
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Kari Tanács összetétele az 1998/99. – 1999/2000. tanév 
(Dékán: Balogh László) 

 
Dékán Balogh László 
Dékánhelyettesek Bársony István (1998/2000.), Bujalos István (1998/ 

2000) Hunyadi László (1999/2000.) 
Intézetigazgatók Ifj. Barta János, Béres Csaba, Bugán Antal, Gö-

römbei András, Kertész András, Kovács Kálmán 
(1999/2000. tanévben), D. Molnár István, Szaffkó 
Péter, Szikszainé Nagy Irma, Vajda Mihály, Éva 
igazgatóhelyettes) 

Prodékán Bitskey István 

Egyetemi tanárok Havas László, Orosz István, Ujváry Zoltán 
Egyetemi docensek  Jagusztin Lászó, Kiss Sándor, Molnár Judit, Pely-

vás Péter, Rubovszky Kálmán, Szabó Anna, Szabó 
László Tamás, Veliky János, 

Egyetemi adjunktus Máth János 
FDSZ Kiséryné Némedi Eszter  
Közalkalmazotti Tanács  Kovács Ágnes  
Hallgatói képviselők:  Mirki László (kari tagozatvezető), Borbás József, 

Czimbalmos Péter, Dienes Viktória, Karasszon 
Dezső, Kazár Henrietta, Lőrincz Krisztián, Szűcs 
András, Telenkó Bazil, Török Roland 

Nem oktatók képviseletében Feketéné Balogh Marianna, Kozmáné Nagy Klára 
Igazgatási Osztály Nemes Zoltánné  
Egyetemi vezetés részéről Fésüs László, megválasztott rektor, Imre László és 

Mihálydeák Tamás rektorhelyettesek (1999. de-
cember 16.) 



 

Az 1950–1999 között a KLTE BTK-n végzett 
hallgatók 

 

 

Tagozatok, szakok, szakpárok szerinti megoszlása  

 

Nappali tagozat 

 

Szak, szakpár 1950
(65) 

1951
(9) 

1952
(37) 

1953 
(105) 

1954
(86) 

1955
(106)

1956
(99) 

1957
(106)

1958 
(54) 

1959 
(57) 

Magyar – – 1 4 17 33 34 3 11 31 
Magyar–angol 2 – – – – – – – – – 
Magyar–francia 3 – – – – 1 – – – – 
Magyar–latin 6 – 1 – 1 – – – – – 
Magyar–német 5 – – – – – – – – – 
Magyar–olasz 1 – – – – – – – – – 
Magyar–orosz  – – 1 – – – 30 6 3 
Magyar–történelem 21 7 9 41 4 4  66 32 4 
Orosz – – 8 22 30 31 33 2 2  
Történelem – – 1 4 14 34 31 4 3 3 
Történelem–földrajz 16 1 16 33 20 2 1   14 
Történelem–
földrajz–etnográfus          1 

Történelem–latin 2 1 1 – – – – 1 – – 
Történelem–peda-
gógia – – – – – – – – – 1 

Angol–francia 2 – – – – – – – – – 
Angol–német 2 – – – – – – – – – 
Angol–olasz 1 – – – – – – – – – 
Francia–latin 1 – – – – 1 – – – – 
Francia–német 1 – – – – – – – – – 
Francia–olasz 1 – – – – – – – – – 
Latin–szlovák 1 – – – – – – – – – 
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Szak, szakpár 1960
(4) 

1961.
(64) 

1962.
(90) 

1963
(112)

1964.
(115)

1965
(111)

1966
(132)

1967
(163)

1968 
(187) 

1969 
(165) 

Magyar 1 1   1 1   3  
Magyar–angol  5 3 5 1 5 4 6 10 5 
Magyar–angol–nép-
művelés  2  1       

Magyar–finnugor       1  1  
Magyar–francia  4 3 3 5 2 3 6 4 2 
Magyar–francia–
népművelés  2  3       

Magyar–latin  1 2 5 3 5  5 9 1 
Magyar–latin–
finnugor         2  

Magyar– latin–nép-
művelés    2 1 1     

Magyar–német  14 1 4 3 8 5 6 7 8 
Magyar–német–
népművelés  3 3 2 2      

Magyar– német–
néprajz      2     

Magyar–népművelés         9 10 
Magyar–néprajz–
népművelés   1        

Magyar–néprajz   1 2 2  3 5 5  
Magyar–orosz 1 1 12 11 15 19 23 22 29 22 
Magyar–orosz–nép-
művelés      2 6 4   

Magyar–orosz–
néprajz         1  

Magyar–pedagógia   2 2   5 5 6 1 
Magyar– pedagógia–
népművelés    1       

Magyar–történelem 1 5 22 28 33 20 27 33 30 37 
Magyar– történelem– 
népművelés  1 2 7 2 4 7 1 1  

Magyar–történelem– 
néprajz   2 1       

Magyar–történelem–
pedagógia     1      

Történelem      1  1   
Történelem–angol          5 
Történelem– angol–
néprajz    1       

Történelem–földrajz 1 20 23 16 21 12 21 28 33 20 
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Szak, szakpár 1960
(4) 

1961.
(64) 

1962.
(90) 

1963 
(112) 

1964.
(115)

1965
(111)

1966
(132)

1967
(163)

1968 
(187) 

1969 
(165) 

Történelem–
földrajz–néprajz    1  2     

Történelem–
földrajz–népművelés  3 2 4 4 11  2   

Történelem–francia   1    1    
Történelem–latin  1  1 2 2  5 2  
Történelem–latin–
népművelés        1   

Történelem–német       1 1 3  
Történelem–
népművelés         1 3 

Történelem–néprajz    1   1    
Történelem–orosz   3 1 5 1 11 11 7 19 
Történelem–orosz–
népművelés    2 1   1   

Történelem–
pedagógia     2  2  1  

Történelem–peda-
gógia–népművelés     2      

Angol      1     
Angol–francia     1    1  
Angol–német         2 1 
Angol–orosz     2 3 4  5 9 
Francia    1    1   
Francia–latin     2      
Francia–német      1  1   
Francia–orosz   2 2   2 5 5 6 
Latin   1        
Latin–orosz   1 3 2 3  2   
Német   1 1       
Német–orosz  1 1  2 2 4 11 9 15 
Német–orosz–
néprajz      1     

Népművelés–orosz          1 
Orosz      1 1    
Orosz–pedagógia         1  
Földrajz–néprajz    1       
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Szak, szakpár 1960
(4) 

1961.
(64) 

1962.
(90) 

1963
(112)

1964.
(115)

1965
(111)

1966
(132)

1967
(163)

1968 
(187) 

1969 
(165) 

Földrajz–pedagógia   1        
Ukrán–latin1      1     

 
 
 

Szak, szakpár 1970
(167)

1971
(142)

1972
(114)

1973
(104)

1974
(86) 

1975
(116)

1976
(186)

1977
(179)

1978 
(176) 

1979 
(157) 

Magyar  – 1       1 
Magyar–angol 10 2 9 3 7 15 9 13 9 9 
Magyar–francia 2 2 4 5 3 1 7 5 2 8 
Magyar–francia–
finnugor 

   1       

Magyar– latin 3 2  1 2  2 4 2 1 
Magyar–latin –
finnugor 

    1      

Magyar–német 8 7 5 9 6 9 7 9 17 10 
Magyar– német–
finnugor 

1  1  1 2     

Magyar–német–
néprajz 

   1       

Magyar–német–
pedagógia 

      1    

Magyar–népművelés 9 8  2 2 3 12 8 11 7 
Magyar–
népművelés–néprajz 

1          

Magyar–
népművelés–
pedagógia 

      1    

Magyar–néprajz 1 1 1  1 1 1  4 3 
Magyar–orosz 20 19 15 13 8 17 24 22 22 8 
Magyar–orosz–
finnugor 

  1     1  2 

Magyar–orosz–
néprajz 

   1  1     

Magyar–pedagógia 4      1 2   
Magyar–pedagógia–
népművelés 1          

Magyar–történelem 19 12 2 2 1 – 11 16 11 13 

                                                 
1  Breza István kapott ebben az évben ukrán–latin szakos oklevelet. Államvizsgáit Ungváron tel-

jesítette, az oklevelet MM engedély alapján kaphatta meg a karon! 
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Szak, szakpár 1970
(167)

1971
(142)

1972
(114)

1973 
(104) 

1974
(86) 

1975
(116)

1976
(186)

1977
(179)

1978 
(176) 

1979 
(157) 

Magyar–történelem.–
néprajz       1    

Magyar–történelem–
pedagógia           1 

Történelem   1  1     1 
Történelem–angol 3 4 4 4 2 1 4 5 9 2 
Történelem–földrajz 17 18 17 12 1 8 15 15 11 7 
Történelem–
földrajz–néprajz      2     

Történelem–francia 3  1 2 2  5 5 2 1 
Történelem–latin     1  1 1 1 2 
Történelem–latin–
görög        1   

Történelem–latin–
néprajz  1  1       

Történelem–német 1 5 3 1 3 7 7 6 5 5 
Történelem–
népművelés 8 6   2 2 10 5 12 16 

Történelem–
népművelés–néprajz  1     1    

Történelem–néprajz 3 1  1 1 3 3 3 2  
Történelem–orosz 17 12 10 6 10 12 16 21 19 9 
Történelem–
pedagógia 3   1   1    

Angol–francia    1 1 2 1   2 
Angol–német 3  2 2 6  2 1 2 3 
Angol–népművelés       2 1  1 
Angol–néprajz       2  1  
Angol–orosz 12 16 17 13 6 11 11 9 10 15 
Angol–pedagógia   1 2    2   
Francia     1      
Francia–latin 1          
Francia–német  1  4  1 2 2 1 1 
Francia–népművelés      1  2   
Francia–néprajz   1   1     
Francia–orosz 4 11 8 6 8 3 2 3 4 2 
Latin–görög    1       
Latin–orosz 2 1 3 1   2 2   
Lengyel–orosz          2 
Német–népművelés        1   
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Szak, szakpár 1970
(167)

1971
(142)

1972
(114)

1973
(104)

1974
(86) 

1975
(116)

1976
(186)

1977
(179)

1978 
(176) 

1979 
(157) 

Német–néprajz      1 1    
Német–orosz 11 9 5 8 6 10 17 10 12 7 
Német–orosz–
pedagógia     1      

Népművelés       1 1   
Népművelés–néprajz        1 4  
Népművelés–orosz  2   1    1  
Népművelés–
pedagógia          1 

Néprajz       1    
Néprajz–orosz     1      
Orosz  1     1    
Orosz–pedagógia   2     2  2 
Pszichológia          15 
Földrajz–német      2     
Földrajz–néprajz       1    
Matematika–
népművelés         2  

 
 

Szak, szakpár 1980
(154)

1981
(145)

1982
(140)

1983
(144)

1984
(163)

1985
(120)

1986
(115)

1987
(166)

1988 
(115) 

1989 
(166) 

Magyar 2  1 8 1 3   1 1 
Magyar–angol 7 7 8 8 9 4 3 8 5 6 
Magyar–angol–finn-
ugor 2          

Magyar–finnugor    1     1  
Magyar–francia 3 3 5 3 1 1 1 4 3 3 
Magyar–latin  1 2 4  3   1 1 
Magyar–lengyel 1  1 3       
Magyar–német 6 6 3 3 3 1 5 4 2 4 
Magyar–német–
finnugor  2   1      

Magyar–népművelés 9 3 5 6 15 12 4 11 3 6 
Magyar–népműve-
lés–finnugor    1   1    

Magyar– néprajz   7 7 5 1    1 
Magyar–orosz 13 13 6 11 12 13 14 9 10 20 
Magyar–orosz– finn-
ugor  2  1 3    2 1 
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Szak, szakpár 1980
(154)

1981
(145)

1982
(140)

1983 
(144) 

1984
(163)

1985
(120)

1986
(115)

1987
(166)

1988 
(115) 

1989 
(166) 

Magyar–pedagógia   1    1   2 
Magyar–történelem 9 10 15 20 17 15 17 14 17 27 
Magyar– történelem–
finnugor 1 1  1       

Történelem   1 1  2 3  2 2 
Történelem–angol 9 8 2  1 1  4 2 1 
Történelem–filozófia        1   
Történelem–földrajz 15 15 21 2   2 23 6 11 
Történelem–
földrajz–filozófia      1  2   

Történelem–francia 1 2 3 1 1  3 1 1 2 
Történelem–latin 1     1 1 2 1 2 
Történelem–lengyel      1 1 2   
Történelem–lengyel–
filozófia         1  

Történelem–német 1 1 4 5 9 1 2 1 3 1 
Történelem– német–
filozófia        1   

Történelem–
népművelés 9 13 6 11 16 6 6 6 5 2 

Történelem–
népművelés –
filozófia 

        2 3 

Történelem–néprajz 5  5  3 7 3  3 3 
Történelem–orosz 9 7 10 10 17 10 11 13 7 11 
Történelem–orosz–
filozófia        7 1 2 

Történelem–orosz–
finnugor  1         

 
 

Szak, szakpár 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Történelem–peda-
gógia   3 6       

Angol  1         
Angol–francia 2 1 1 2 2    2  
Angol–latin–görög 1          
Angol–német 1 4 1 2 3 1     
Angol – népművelés       1 1   
Angol–orosz 12 15 10 5 9 5 10 10 7 12 
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Szak, szakpár 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Angol–orosz–
finnugor     1      

Francia–latin 1          
Francia–német 1          
Francia–orosz 3 3 2 3 3 1 2 2 1 6 
Latin–orosz 1    2  1 1 1  
Lengyel   1        
Lengyel–német        1   
Lengyel–népművelés       1 2 1  
Lengyel–néprajz     1      
Lengyel –orosz 1   1 3 3 2  4 4 
Német   1        
Német–orosz 14 11 4 6 8 7 8 8 4 5 
Német–orosz–nép-
rajz         1  

Népművelés         1  
Népművelés–orosz        1   
Orosz–pedagógia      1     
Néprajz 1          
Pszichológia 13 15 11 12 17 19 12 27 14 27 

 
 

Szak, szakpár 1990
(167)

1991
(201)

1992
(206)

1993
(227)

1994
(258)

1995
(305)

1996
(356)

1997
(378)

1998 
(552) 

1999 
(508) 

Magyar  3 1 7 5 4 9 33 53 47 
Magyar–angol 8 6 9 12 9 9 12 6 3 8 
Magyar–angol–finn-
ugor 1          

Magyar–általános 
nyelvészet     1      

Magyar–filozófia   3  5 3   2 4 
Magyar–finn      1 1 2 8 1 
Magyar–finnugor 1  1 1 1     2 
Magyar–francia 3 2 3   4 2 1 1 3 
Magyar– latin 1   1 1 1 2  1  
Magyar–lengyel  1         
Magyar–művelődési 
menedzser        1   

Magyar–német 9 5 8 11 5 10 6 3 8 5 
Magyar–német–
néprajz     1      
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Szak, szakpár 1990
(167)

1991
(201)

1992
(206)

1993 
(227) 

1994
(258)

1995
(305)

1996
(356)

1997
(378)

1998 
(552) 

1999 
(508) 

Magyar–népművelés 4 5 4 5   2    
Magyar–népműve-
lés–pedagógia  1         

Magyar–néprajz 1 2 2 3 3     2 
Magyar–néprajz–
finnugor     1      

Magyar–orosz 9 13 12 11 1 2 2    
Magyar–orosz–
filozófia 1          

Magyar–orosz–
finnugor 1          

Magyar–pedagógia  1   2   1   
Magyar–politológia         2  
Magyar–szociológia        1 2 1 
Magyar–történelem 17 26 28 18 13 15 24 7 6 7 
Magyar–történelem–
filozófia       1    

Magyar–történelem–
néprajz     1        

Magyar irodalom–
angol       1  2  

Magyar irodalom–
filozófia       2  1  

Magyar irodalom–
francia       1    

Magyar irodalom–
olasz         1  

Magyar irodalom–
történelem       1   1 

Magyar nyelvészet        3   
Magyar nyelvészet–
művelődési mene-
dzser 

        1  

Magyar nyelvészet–
német       4 1 2  

Magyar nyelvészet–
történelem       1    

Történelem 5 5 2 5 4 14 29 33 61 53 
Történelem–angol 9 9 11 14 16 13 14 2 10 7 
Történelem–filozófia 2 1 5 4 5 3 1 1 1 1 
Történelem–finn         1  
Történelem–földrajz 10 17 20 18 16 17 14 8   
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Szak, szakpár 1990
(167)

1991
(201)

1992
(206)

1993
(227)

1994
(258)

1995
(305)

1996
(356)

1997
(378)

1998 
(552) 

1999 
(508) 

Történelem–föld-
rajz–filozófia           

Történelem–földrajz–
számítástechnika.  1         

Történelem–francia 4 2 4 2 2 4 2 1 1  
Történelem–kémia     1      
Történelem–latin 4 5 3 4 3 3 3  1 3 
Történelem–lengyel   1    1    
Történelem–művelő-
dési menedzser          2 

Történelem–német 9 2 3 8 7 11 13 4 5 3 
Történelem–német–
filozófia 1          

Történelem–népmű-
velés 2 7 5 5  3 1    

Történelem–népmű-
velés–filozófia 1          

Történelem–néprajz  1 5 2   2   2 
Történelem–néprajz–
irodalom    1       

Történelem–olasz          1 
Történelem–orosz 18 14 15 18 10      
Történelem–orosz–
finnugor  1         

Történelem–peda-
gógia  1      2   

Történelem–polito-
lógia        8 9 8 

Történelem–szociális 
munkás          1 

Történelem–szocio-
lógia        1 2  

Angol 2 3 1 2 7 6 27 54 67 56 
Angol–általános 
nyelvészet       2  2  

Angol–filozófia      1 4 1   
Angol–finn    1 5 3 6 1   
Angol–földrajz       1    
Angol–francia     1 7  1 7 2 
Angol–francia–álta-
lános nyelvészet      1     

Angol–latin       1   1 



BÁRSONY ISTVÁN: A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR  TÖRTÉNETE  1949–1999 KÖZÖTT  

 

424

Szak, szakpár 1990
(167)

1991
(201)

1992
(206)

1993 
(227) 

1994
(258)

1995
(305)

1996
(356)

1997
(378)

1998 
(552) 

1999 
(508) 

Angol–német    6 6 10 8 2 2 8 
Angol–népművelés        1   
Angol–néprajz  2 1 1     2  
Angol–néprajz–finn       1    
Angol–orosz 10 19 14 14 13 13 7 2 1  
Angol–pedagógia 1     1     
Angol–politológia         1  
Angol–számítás-
technika    1       

Angol–szociológia        1 1  
Általános nyelvészet         1  
Filozófia      4 2 7 15 12 
Filozófia–alkalma-
zott nyelvészet          1 

Filozófia–francia         1 1 
Filozófia–latin          1 
Filozófia–művelő-
dési menedzser          1 

Filozófia–néprajz          1 
Filozófia–orosz       1    
Filozófia–pedagógia         2  
Filozófia–politológia          1 
Filozófia–szociológia          1 
Finn     1  1   2 
Finn–német         1  
Finn–orosz         1  
Francia    1 6 5 6 13 21 16 
Francia–alkalmazott 
nyelvészet          2 

Francia–filozófia     1      
Francia–lengyel       1    
Francia–német     1  3 1 1 1 
Francia–orosz 3 4 5 2 3 4 3    
Francia– szociológia         2  
Latin     1  2 4 4 11 
Latin–görög     1  2 2   
Latin–ógörög         1 1 
Latin–görög–
filozófia      1     

Latin–népművelés       1    
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Szak, szakpár 1990
(167)

1991
(201)

1992
(206)

1993
(227)

1994
(258)

1995
(305)

1996
(356)

1997
(378)

1998 
(552) 

1999 
(508) 

Latin–néprajz   1        
Latin–orosz  3 2 2 1      
Lengyel   1     1 2 5 
Lengyel–német        1   
Lengyel–népművelés      1     
Lengyel–néprajz   3  1      
Lengyel–orosz 1 1 1  1      
Lengyel–politológia          1 
Művelődési mened-
zser        7 17 21 

Művelődési mened-
zser–politológia          4 

Művelődési mened-
zser–szociológia         1 5 

Német   1 4 11 4 8 20 52 26 
Német–általános 
nyelvészet       1    

Német–filozófia      1     
Német–finn     2 2 2    
Német–népművelés  3 1 3       
Német–néprajz   1 2 1 1   1  
Német–olasz         1  
Német–orosz 7 13 12 11 11 7 6 1 1  
Német–orosz–
általános nyelvészet   1        

Német–orosz–nép-
rajz           

Népművelés    2   1    
Néprajz   1 1  3 1  8 15 
Néprajz–pedagógia         1  
Néprajz–politológia          2 
Néprajz–szociológia          1 
Ógörög         4  
Olasz        1 7 8 
Olasz–pedagógia          1 
Orosz   1 1 1 1 5 11 16 8 
Orosz–görög     1      
Pedagógia  2 1  3 1   4 4 
Politológia        4 5 6 
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Szak, szakpár 1990
(167)

1991
(201)

1992
(206)

1993 
(227) 

1994
(258)

1995
(305)

1996
(356)

1997
(378)

1998 
(552) 

1999 
(508) 

Politológia–
szociálismunkás        1 1  

Politológia–szociál-
politika          1 

Pszichológia 22 20 12 22 29 27 34 20 26 21 
Pszichológia–
filozófia        1   

Pszichológia+tanár–
néprajz    1       

Pszichológia–
szociálismunkás         1  

Szociálismunkás–
szociológia        6 2  

Szociálpolitika          3 
Szociálpolitika–
szociológia          1 

Szociológia        9 4 20 

Főiskolai szakok 
Angol nyelvtanár     38 63 45 53 44 42 
Német nyelvtanár      21 23 11 16 17 
Szociálismunkás        22 21 15 

 

 

Levelező tagozat, 1950 –1999. 
 

Szak 1950 1951 1952 1953 1954 1955
(8) 

1956
(3) 

1957
(2) 

1958 
(2) 

1959 
(3) 

Magyar      3 1 2   
Történelem      5 2  1 3 
Francia–Német         1  

 

Szak 1960
(6) 

1961
(12) 

1962
(5) 

1963 
(3) 

1964
(7) 

1965
(19) 

1966
(32) 

1967
(165)

1968 
(160) 

1969 
(55) 

Magyar 1 1   1 1 4 24 21 1 
Történelem 1   2 1 7 11 41 40 11 
Angol  1 1     3 18 1 
Francia 1    1    1  
Latin  1         
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Szak 1960
(6) 

1961
(12) 

1962
(5) 

1963
(3) 

1964
(7) 

1965
(19) 

1966
(32) 

1967
(165)

1968 
(160) 

1969 
(55) 

Német 3 7  1       
Néprajz     1  1    
Orosz     1 3 2 21 22 12 
Pedagógia   3   8 3 48 18 10 
Pedagógia–pszicho-
lógia       7 22 22 12 

Magyar–német   1        
Magyar–orosz       1 2  1 
Magyar–pedagógia        1   
Magyar–történelem       2 1 4 2 
Angol–német  1   1  1    
Orosz–német  1         
Orosz–pszichológia         1  
Történelem–földrajz     1      
Történelem–orosz        1   
Történelem–peda-
gógia        1 13 5 

 

 

Szak 1970
(34) 

1971
(39) 

1972
(22) 

1973
(31) 

1974
(79) 

1975
(55) 

1976
(84) 

1977
(118)

1978 
(95) 

1979 
(60) 

Magyar 2 21 7 13 14 4 11 13 3 8 
Történelem 14 6 4 4 14  10 6 6 14 
Angol 1 2   1     1 
Francia   1    1 1 2  
Finnugor          1 
Latin     1      
Lengyel        2   
Német   1  1 2   3  
Népművelés    11 28 12 4 30 24 21 
Orosz 6 1 1  14  19 21 15 12 
Pedagógia   6 3 5 37 38 44 39 2 
Pedagógia–pszicho-
lógia 8 1         

Magyar–népművelés       1    
Magyar–néprajz  1         
Magyar–orosz 1          
Magyar–történelem 2 2 2      2 1 
Történelem–földrajz     1      
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Szak 1970
(34) 

1971
(39) 

1972
(22) 

1973 
(31) 

1974
(79) 

1975
(55) 

1976
(84) 

1977
(118)

1978 
(95) 

1979 
(60) 

Történelem–népmű-
velés        1 1  

Történelem–peda-
gógia  5         

 

 

Szak 1980
(107)

1981
(94) 

1982
(64) 

1983 
(71) 

1984
(98) 

1985
(109)

1986
(71) 

1987
(101)

1988 
(82) 

1989 
(166) 

Magyar 13 7 22 13 12 21 16 21 15 25 
Történelem 26 15 18 1 16 13 11 19 22 25 
Angol 1  3 1 4 1 1  1 12 
Francia  2         
Filozófia    19 16 17 22 7 8 10 
Finnugor 2         2 
Latin      1     
Lengyel         1  
Német  2   1     1 
Népművelés 3 6 1 20  25 16 20 13 24 
Néprajz 1  1 1 3 5 2   1 
Orosz 17 18 14 13 23   1  24 
Pedagógia 44 35 4 1 22 24  31 21 27 
Pszichológia  9 1 2 1 1 3 2 1 15 
Történelem–orosz      1     
 

 

Szak 1990
(93) 

1991
(139)

1992
(89) 

1993 
(57) 

1994
(119)

1995
(147)

1996
(243)

1997
(265)

1998 
(314) 

1999 
(403) 

Egyetemi szakok           
Magyar 16  16  1 3 21 1 1 14 
Történelem 12 28   1 46 52 32 31 12 
Alkalmazott nyelvé-
szet 

      8  28 5 

Általános nyelvészet    2 1 5     
Angol 12 10 9 22 23 29 3 1 3 1 
Filozófia 9 1 12 1 3 4 4 2 2 1 
Finn     1  1    
Francia      3 1 5   
Latin    10       
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Szak 1990
(93) 

1991
(139)

1992
(89) 

1993
(57) 

1994
(119)

1995
(147)

1996
(243)

1997
(265)

1998 
(314) 

1999 
(403) 

Lengyel       1 1   
Művelődési mene-
dzser 

     6 13 14 17 3 

Német    5 16 19 6 7 11 4 
Népművelés 14 13 4 3 5 1     
Néprajz 5 6 5 8 6 12 7 6 17 21 
Ógörög     1    1  
Olasz        1 2 2 
Orosz 17 20 1 1  1 1    
Pedagógia  24 18 1    27 24 25 
Pszichológia 8 14  4 14 1 1 36 23 18 
Pszichológia szak-
fordító 

    1      

Szociálpolitika        3 3 39 
Szociológia        4  1 
Magyar–francia       1    
Történelem–angol      1     
Történelem–néprajz      1     

Főiskolai szakok           
Angol       22 22 31 1 
Francia       2 7 3  
Latin       2  2  
Olasz       4 1 3  
Német       25 26 22 1 
Szociális munkás   24     31 43 59 

Szakirányú tovább-
képzések 

          

Közoktatásvezető       47 24 18 43 
Mentálhigiénia  23   46 15 21 14 29 66 
Tehetségfejlesztő          87 
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A kiadott oklevelek száma  
és szakok, szakpárok száma szerinti megoszlása  

1950–1999 között 
 

Év 
Nappali 
Levelező 
Összesen 

1950 
65/15 

– 
65 

1951 
9/3 
– 
9 

1952 
37/7 

– 
37 

1953 
105/6 

– 
105 

1954 
86/6 

– 
86 

1955 
106/7 

8/2 
114 

1956 
99/4 
3/2 
102 

1957 
106/6 

2/1 
108 

1958 
54/5 
2/2 
56 

1959 
57/7 
3/1 
60 

Év 
Nappali 
Levelező 
Összesen 

1960 
4/4 
6/4 
10 

1961 
64/13 
12/6 
76 

1962 
90/22 

5/3 
95 

1963 
112/28

3/2 
115 

1964 
115/24

7/7 
122 

1965 
111/25

19/4 
130 

1966 
132/20

32/9 
164 

1967 
163/14
165/11

328 

1968 
187/25 
160/10 

347 

1969 
165/17 

55/9 
220 

Év 
Nappali 
Levelező 
Összesen 

1970 
167/20

34/7 
201    

1971 
142/23

39/9 
181 

1972 
114/23

22/7 
136 

1973 
104/26

31/4 
135 

1974 
86/28 
79/9 
165 

1975 
116/24

55/4 
170 

1976 
186/37

84/7 
271 

1977 
179/31
118/8 
297 

1978 
176/25 

95/8 
271 

1979 
157/30 

60/8 
217 

Év 
Nappali 
Levelező 
Összesen 

1980 
154/29
107/8 
261 

1981 
145/26

94/8 
239 

1982 
140/28

64/8 
204 

1983 
144/28

71/9 
215 

1984 
163/26

98/9 
261 

1985 
120/24
109/10

229 

1986 
115/25

71/7 
186 

1987 
166/27
101/7 
267 

1988 
115/32 

82/8 
197 

1989 
166/27 
166/11 

332 
Év 
Nappali 
Nyelvtanári  
  képzés 
Levelező 
Összesen 

1990 
167/30

– 
 

93/8 
260 

1991 
201/34

– 
 

139/9 
340 

1992 
206/40

– 
 

89/8 
295 

1993 
227/38

– 
 

57/10 
284 

1994 
220/45

38/1 
 

119/13
377 

1995 
221/39

84/2 
 

147/15
452 

1996 
288/53

68/2 
 

243/21
599 

1997 
314/47

64/2 
 

265/21
643 

1998 
492/63 

60/2 
 

314/21 
866 

1999 
449/58 

59/2 
 

403/19 
911 

Nappali   7 507          
Nyelvtanári    3732          
Levelező   3 931          
Mind  
összesen: 11 811          

 

 

                                                 
2  Német nyelvtanári szakon 2000-ben és 2001-ben még végzett 23 hallgató, ezzel a nyelvtanári 

képzés befejeződött a karon! 
 A diplomák megoszlása: egyetemi: 10  616, (89,8%), főiskolai: 762, (6,5%) szakirányú tovább-

képzés: 433 (3,7%). 
 Az 1999-es arányok: egyetemi: 595 (65,3%), főiskolai: 120 (13,1%), szakirányú továbbképzés: 

196 (21,6%).  




