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A középiskolai tanárok professzionalizációja

 Az Eötvös Collegium létrejötte a középiskolai tanárság, mint modern
szakértelmiségi csoport szakmásodási folyamatainak
eredményeképpen jött létre.

 A professzionalizáció a hivatáscsoportok kialakulását és intézményesülési
folyamatait leíró, folyamatelvűséget feltételező fogalom (Hesse, 1968. 36.;
Klaus-Peter, 2016. 130.).

 A professziós kutatások kritikai megközelítése segít feltárni a
professzionalizációs folyamatok mögött meghúzódó érdekcsoportok
működését, ideológiai meghatározottságukat (McClelland, 1991).

 Így jobban érthetővé válik, hogy a Collegium miért egy francia elitképző
intézmény mintáját követve jött létre.



A középiskolai tanárképzés 
intézményrendszere, 1895

 „[…] a szervezet és feladatok épen ez által annyira összebonyolódtak,
hogy az egész egyetemi tanárképzés berendezése szükségkép
nehézkesebbé és tervetlenebbé lett.” (Beöthy, 1894. 4.)

 A Budapesti Kir. Magy. Tudományegyetem Bölcsészeti Kara biztosította a
tanárjelöltek szaktudományos felkészítését.

 A tervszerűség biztosítására új intézmények jöttek létre a Kar mellett:

 1862: Magyar Királyi Gymnasiumi Tanárvizsgáló Bizottmány (a tanárjelöltek képesítése)

 1870: Magyar Királyi Egyetem Középtanodai Tanárképezde (szaktárgyi tudás
rendszeresítése, elméleti neveléstudományi felkészítés)

 1872: A Magy. Kir. Tanárképző Intézet Gyakorló Főgymnasiuma (gyakorlati tanárképzés)

 1887-től a bölcsészeti karon tanárképző szemináriumok jöttek létre, de a tanárképzés
szempontja hamar elsikkadt

 1895: Báró Eötvös József Collegium (kiválasztott tanárjelöltek elmélyült felkészítése)



A tudós tanárképzés „ideológiája” 

Az 1895-re kikristályosodó és az Eötvös Collegium létrehozásakor dekralált
tudós tanárképzés koncepciója mögött több eszmetörténeti komponens
húzódik meg:

1) Bildung, neohumanizmus: Az önmaga művelődése iránt elkötelezett,
szaktudományosan alaposan képzett tanár, aki működésével bevezeti
tanítványait a tudományos megismerés alapelemibe és felkelti érdeklődésüket.
Működésével nem csupán tanítványai ismereteit és jellemét fejleszti, de
közvetetten társadalmi reformot is megvalósít (Horlacher, 2016. 59–61.;

Hofstetter, 2001. 105–106.).

2) Culture générale en France: a francia civilizáció vívmányainak
megismertetése a francia néppel és a világgal, a francia politikai egység
hirdetése klasszikus ismeretekre alapozva, a nemzeti kultúrára és nyelvre
hangsúlyt fektetve. Ebben kulcsszerep hárult a líceumi tanárokra, akik
akadémiai ismeretekkel rendelkeztek (Ringer, 1987. 70–71.; Bourdoncle és
Robert, 2000. 72–73.).



A Collegium képzési rendszere

A francia anyaintézet több szempontból is hatást gyakorolt a
Collegium képzésére és belső életére:

1927/1928-ig a felvételi eljárás kizárólag az írásbeli folyamodványon alapult,
Bartoniek Géza igazgató kapcsolati hálózatán keresztül informálódott a jelöltek
felől.

A Collegium képzésében fontos szerepet játszott a szabadpolcos könyvtár,
amely 1919-re több mint 30.000 kötettel rendelkezett.

A collegisták kis csoportokban hallgattak órákat a Collegiumban az egyetemi
stúdiumok után. A tanárral való közvetlen érintkezés intenzív tudományos
munkát tett lehetővé.

A collegisták tanulmányi előmenetelét tanulmányi konferenciákon ellenőrizték,
illetve követték nyomon. 1904/1905-től kifejezetten az alap- és
szakvizsgálatokra való előkészület vált elsődlegessé.

1895/1896-tól az ÉNS francia anyanyelvi lektort delegált az intézetbe. 1912-től
német lektorok is működtek a Ménesi úton.



Eötvös Loránd mint a Collegium curatora

Eötvös a Collegium curatoraként nem csupán protokolláris funkciót
töltött be az intézet életében:

A VKM-miniszter és a közvélemény irányában az intézet egységét testesítette
meg, felvételi és fegyelmi ügyekben javaslatot tehetett a minisztérium felé.

Rendszeresen elnökölt a tanári értekezleteken, a Collegium tagságához
többször intézett felszólítást tanulmányi eredményeik javítására.

Megjelent az értekezleteket, illetve a collegiumi kabarékat követő „sörös
vacsorákon”, ahol kötetlenül társalgott a collegistákkal.

Az internátus belső életében játszott szerepe mellett, távlati
koncepciót is felvázolt a Collegium fejlesztésére:

1898-ban memorandumban fejtette ki a Collegium távlati fejlesztését: a létszám
felemelése 100-ra, új épület a Gellérthegy déli oldalán, a tanári kar bővítése, a
francia és német lektorok számának emelése 2-2 főre.

1906-ban három szakvezető tanár végleges kinevezésével az ideiglenesség
időszaka lezárult.



A Collegium a nemzetközi diplomáciában

Az 1910-ben átadott új épület reprezentatív megjelenésével hirdette a
kultúrdiplomáciai feladatokban való részvétel igényét:

Eötvös már az átadóünnepségen ígéretet tett a VKM-miniszternek, hogy 10

bosnyák és török hallgatók képzését is vállalja az internátus, ha ez szükséges.

A kezdeményezés a kereskedelemügyi minisztériumból indult ki, amelyet
felkarolt a miniszterelnök, illetve a közös pénzügyminisztérium is:

A 20. század elején a német és osztrák egyetemek is egyre nagyobb számban
vettek fel soraikba bosnyák és török hallgatókat. Ebbe a versenybe akart a
magyar fél beszállni.

A kezdeményezésnek volt egy olyan politikai célja is, hogy a bosnyák és török
hallgatókból a Monarchia balkáni törekvéseihez magyarbarát értelmiségieket

neveljenek ki.

A Collegiumra egyre inkább a Franciaországgal való kapcsolattartás
eszközeként tekintettek:

Az egyik lektornak a magyar és francia politikai körök közeledését kellett
elősegítenie.



A Collegium és a tanárképzés 
Eötvös Loránd életpályájában

Eötvös egész életpályáján meghatározó szerepet játszott a tanárképzés ügye.
A tanárképzéshez kapcsolódó valamennyi fontosabb intézmény működésében
szerepet játszott:

1871-től a tanárképző intézet tanárainak névsorában már fel van tüntetve.

1872-től a bölcsészkaron nyilvános rendes egyetemi tanári kinevezést kapott.

Az 1874/1875. tanévtől a tanárvizsgáló bizottság tagja.

1874-ben párizsi tanulmányút az École Normale Supérieure tanulmányozására.

1896-tól a tanárképző intézet igazgatója, majd elnöke.

1899-ben elősegítette a tanárképző intézet szabályzatának megújítását:

A tanárképzés intézményeit rendszerbe foglalta.

Felvetette, hogy a tanárképesítés megszerzéséhez legyen kötelező a
tanárképző tagsága.

Eötvös intenciói tetten érhetők az 1924: XXVII. törvényben:

Kötelező tanárképző intézeti tagság, a Collegium mintájára szervezett
internátusok.
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