
rajzi anyagait közzétenni. Hiába próbált teret szerezni a publikálásra, az ajtók zárva maradtak. 
A küzdelmet mégsem adta fel és megpróbálkozott a határokon túl. Ebben az ügyben fordult 
hozzám, ma is őrzöm levelét. Részlet a levélből: 

Kedves Géza! 
. . . Arra a gondolatra jöttem, nem tudna-é nekem összeköttetést teremteni ottani néprajzi 

körökkel. Az ottani magyar kiadványok úgy hallom szívesen veszik a külföldi munkatársakat, 
és szeretném velük a közvetlen kapcsolatot felvenni vagy ha legalább Maga el tudná helyezni 
szlovák magyar lapokban tőlem rövidebb vagy hosszabb tanulmányokat. Kísérletképpen kül-
dök egy rövid tanulmány . . . 

Azt hiszem ennek nincsen akadálya, hogy ilyesmit az ember kiküldhessen. Amennyiben 
azonban levelem és kérésem nagyon alkalmatlan lenne, úgy tekintsen el tőle, hiszen részemről 
is csak kísérlet ez, gazdag néprajzi anyagom közlésére tért keresve. 

Még egyszer szíves üdvözlettel 
Margit néni 

Luby Margit 
Cím: Budapest II. 

Bajvívó u. 1. sz. 
Természetesen mindent elkövettem, hogy segítsek néprajzi írásainak elhelyezésében, sajnos 

próbálkozásaim eredménytelenek maradtak. Magyarországi néprajzi anyagra nem tartottak 
igényt, egyébként az akkori „viszonyok" sem tették ezt lehetővé. 

Elhallgattatásának következménye a megfeledkezés lett. Érdemtelenül került a feledés homá-
lyába. Csak az 1970-es években kezdenek megemlékezni a kiváló néprajzkutatóról. Ortutay 
Gyula, Illyés Gyula és még sokan mások méltatták munkásságát. 

Luby Margit fél évszázados gyűj tőmunkája során mindig vissza-visszatért szülőföldjére, hű 
maradt a szatmári tájhoz halála után is. Amikor kilencvenegy éves korában, 1976-ban elhunyt, 
kívánságára szülőfalujában, Nagyaron temették el, a helybeliek és a széles környék óriási 
részvéte mellett. 

Megjelent tanulmányai, írásai, életmüvének csupán egy része. Hagyatéka, mintegy ötezer-
ötszáz gépelt lap, a mátészalkai Szatmár Múzeumban van. Feldolgozása, rendszerezése, sajtó 
alá rendezése a legszebb elismerés és egyberi méltó tisztelgés is lenne a néprajz lelkes kutató-
jának emléke előtt. 

Vörösmarty Géza 

Az Eötvös Kollégium kilencven éve 
Néhány oldalon megfogalmazni kilencven év történetét csak úgy lehet, ha a korszakos dátu-

mokat, a sokszor idézett neveket soroljuk fel. Érdekes lenne csak közölni a kollégiumi vendég-
könyv, a Nomina Hospitum névsorát, mely kirajzol ja újabb kori történelmünk egy fejezetét. 
1895-ben Eötvös Loránd a még Napóleon által létrehozott párizsi Ecole Normale Superieure 
mintájára alapította, s édesapja emlékére nevezte el a középiskolai tanárképző kollégiumot. 
Az első épület a Csillag utcában, Pesten volt, s 1910-ben építette Alpár Ignác a mai Ménesi úti 
háromemeletes szép épületet, mely akkoriban a Gellérthegy ezen részén az egyetlen ház volt. 
A kollégium első kurátora Eötvös Loránd volt, igazgatója a fizikus Bartoniek Géza. „Bégé Űr" 
- ahogy a diákok nevezték — a porosz mintára szervezett magyar oktatási rendszerben egy 
francia szellemi szigetet teremtett . Az intenzív tanárképző kollégium kitűnő tanulóknak, első-
sorban vidéki szegényebb rétegekből vagy középosztályból származó tehetséges fiataloknak az 
otthona volt. Laczkó Géza, Jankovich Ferenc, Sőtér István, Kuncz Aladár és mások szépirodal-
mi munkáiból ismerjük a kollégium életét, de a kitűnő kollégiumi levéltár (melynek rendezése 
az elmúlt hónapokban fejeződött be) a tudományos igénnyel tájékozódókat is eligazítja a szá-
zad neveléstörténetének abban a képződményében, melyet „Eötvös kollégiumi modellnek" is 
nevezünk. Az első kollégistanemzedékből Szabó Dezső, Kodály Zoltán, Szekfü Gyula, Horváth 
János, Gombocz Zoltán, Pais Dezső, Gyergyai (Szegő) Albert, Novobátzky Károly, Balázs Béla 
(Bauer Herbert), Laczkó Géza, Kuncz Aladár, a természettudós Zempléni testvérek nevét emle-
getjük legtöbbet, de fontos tudnunk, hogy az Eötvös Kollégium már fennállása első tizenöt évé-
ben 135 vidéki középiskolának adott kitűnően képzett tanárokat. Szerte az országban — a tör-
ténelmi Magyarország iskoláiban — ezek a kollégisták a szellem és tudás iránti tiszteletre ne-
velték növendékeiket. Eötvös Loránd után a kollégium kurátora gr. Teleki Pál lett, Bartonieket 
a kitűnő nyelvész Gombocz Zoltán követte az igazgatóságban, majd a klasszika filológia pro-
fesszora, Szabó Miklós, a háború után pedig az iró-irodalomtörténész Keresztúry Dezső, aki 
kultuszminisztersége mellett is megtartotta az Eötvös kollégiumi igazgatóságot. Az ő leköszö-
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nése után rövid ideig Lutter Tibor irányította a széteső, majd rendeletileg bezárt kollégiumot. 
1950-ben (sokak szerint már 1949-ben) lezáródott a kollégium történetének első nagy korszaka. 
A kollégium, mely áldozatul esett egy szűkkeblű művelődéspolitikának, persze élt tovább. A 
Tanfolyamellátó Vállalat vette át az épületet, a kollégium vagyontárgyai szétszóródtak, hires 
könyvtárát csak úgy tudták megmenteni, hogy az akkor létrehozott és az igazgatói lakásba, 
tanári szobákba télepített irodalomtörténeti intézet ezt a hozzávetőlegesen hetvenezer kötetet 
kezelésre átvette. Az MTA Irodalomtudományi Intézete — ma ez a hivatalos elnevezés — idő-
közben duplájára fejlesztette a könyvtárat , melynek hivatalos neve: az MTA Eötvös Könyv-
tára. Az intézet munkatársai közül — volt Eötvös kollégisták — ma is sokan tanítanak a kollé-
giumban, s a diákok szabadon kutatnak a könyvtárban. 

1956 után dr. Tóth Gábor egyetemi docens a régi kollégium hagyományai alapján kezdte 
meg az újraszervezést. Az országban először szervezett szakkollégiumot, az egyetemi tanul-
mányokat kiegészítő speciális szemináriumi rendszert, intenzív nyelvoktatást . Figyelemre 
méltó aktivitással illesztette a szocialista kollégiumi rendszerbe az Eötvös Kollégiumot. A het-
venes évek közepétől működik az Eötvös Kollégium Volt Tagjainak Szövetsége mintájára szer-
vezett Baráti Kör, melynek vezetősége ma tanácsadó testületként is segíti az igazgató munká-
ját. Első elnöke (ma tiszteletbeli elnök) Köpeczi Béla akadémikus, utódja Szabó Zoltán Gábor 
akadémikus, kémiaprofesszor, alelnöke Margócsy József, a nyíregyházi Bessenyei Tanárképző 
Főiskola ny. főigazgatója, a vezetőség tagjai: Ligeti Lajos, az orientalisztika professzora, az 
Eötvös kollégisták doyenje, Borzsák István klasszika filológia professzor, Székely György pro-
fesszor, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója, Övári Miklós, az MSZMP KB titkára, Tóth 
Gábor ny. egyetemi docens, a volt igazgató, Pusztai Ferenc egyetemi docens, a budapesti párt-
bizottság titkára, Huszár Pál várpalotai tanár, Glatz Ferenc történész, Szövényi Zsolt miniszté-
riumi osztályvezető, Doba László gimnáziumi tanár, Bakos István, a Tudományszervezési Inté-
zet munkatársa, Arató György kollégiumi könyvtáros és két mindenkori kollégista diák. A Ba-
ráti Kör több mint 300 tagja évente 2-3 alkalommal találkozik egy-egy kitűnő régi kollégistára 
emlékezve. (Zempléni Géza-, Kodály Zoltán-, Szekfü Gyula-, Fülep Lajos-, Novobátzky Ká-
roly-, Balázs Béla-, Laczkó Géza-centenáriumok voltak az elmúlt időben.) 1985 őszén a 90 éves 
kollégiumot köszöntve találkozott a régi és a mai kollégium. 

A régi Eötvös Kollégium 60-70, többszörösen válogatott kitűnő diákjaival, a főiskolai tanár-
képző kollégium autonómiájával — mindmáig csak álom maradt. Az épület ugyan eredeti szép-
ségében pompázik már a Ménesi út 11—13. (a régi Nagyboldogasszony útja) alatt, az itt tanulók 
130-an (69 fiú, 61 leány) általábah jeles eredményüek (a kollégiumi átlag 4,35 és 4,6 között 
van), a diákok háromnegyede bölcsész, egynegyede „dögész" (természettudományokat tanuló), 
tíz százaléka külföldi — négy kontinensről —; húsznál több egyetemi oktató és kutatóintézeti 
munkatárs tart órákat, az intenzív nyelvi képzést kilenc nyelvtanár segíti, most is a vidéki 
egyetemisták legjobbjai tanulnak itt, jók az élet- és munkalehetőségek, az országban az elsők 
között lett háromszoros kiváló kollégium, szívesen járnak ide beszélgetni, vitatkozni vezető 
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politikusok, írók, művészek, tudósok — a mai Eötvös Kollégium ennek ellenére nem a régi. 
1950-ben egy tollvonás elég volt megszüntetéséhez, a feltámasztás évtizedek óta folyik. Pedig 
a mai Eötvös kollégisták is nyílt, szókimondóan kritikus fiatalok, de megváltozott már köröt-
tük az egyetem is, változott felsőoktatásunk egésze, mely az egyre sürgetőbben jelentkező 
mennyiségi igényeket igyekezett eddig kielégíteni — és más a magyar társadalom is. Az exten-
zív fejlesztést bizonyítja, hogy ma egyetemi oktatóból van annyi Magyarországon, mint ahány 
diák volt negyven esztendeje. Hogy ez mennyire nem hazai gond, azt mutatja, hogy a párizsi 
Ecole Normale Superieure vezetői néhány hete i t t jártukkor hasonló gondjaikról beszéltek. Az 
egyetemi oktatás tömegesedése Franciaországban is éppen a minőségi célokat megfogalmazó 
intézményeket érinti hátrányosan. A kihívást mindenesetre vállalni kell, s ha Pasteur, Jaures, 
Sartre, Pompidou vagy a jelenlegi miniszterelnök: Fabius Alma Matere ezt vállalja, s vállalják 
Oxford, Cambridge 6—800 éves kollégiumai, akkor vállalnunk kell nekünk is, akik egy de-
mokrat ikus iskolapolitika magasabbrendűségét is bizonyítani reméljük. „Szabadon szolgál a 
szellem" — hirdette a régi kollégium, s büszkén vállalja ezt a mai is, hiszen népünket, jövőn-
ket, az emberiség igazságosabb, boldogabb jövőjét szeretnénk tanárként szolgálni. És a lét 
egyetlen elképzelhető foglalatának a szabadságot tartjuk. 

Természetesen túlfeszítené egy kis ter jedelmű bemutató írás kereteit, ha megkísérelnénk 
vázolni az itt folyó munkát. Ennek kifej tésében a szerzőt „szituáltsága" is akadályozná. Az 
Eötvös Kollégium hagyományos értékei (kritikus látásmód, önirónia, kajánság stb.) közé sorolt 
vitázó kedv azonban arra készteti az igazgatót, hogy válaszoljon mai ismeretei alapján néhány 
évtizedekkel ezelőtt vádként megfogalmazott és azóta is gyakran ismétlődő kérdésekre. 

/. Elitképzés. Igen, elit, amennyiben a latin eligere=kiválogatni, kiválasztani jelentést szó sze-
rint értelmezzük. Mert kitűnően érettségizettek, akik közül volt Eötvös kollégista tanáraik ajánlá-
sával is csak a legkiválóbbak kerültek alapos felvételi beszélgetések (fejtapogatásnak, fejkopog-
tatásnak nevezték) után a Ménesi útra — valóban kiválogatottak voltak. (Miként a labdarúgó-
válogatottba is igyekeznek kiválasztani a legjobbakat.) Még ha ez sérti is az ábécé demokra-
tikus sor rendje szerint válogatni kívánók, hamis egyenlösdit hirdetők erkölcsi érzékét — így 
szeretnénk válogatni ezután is. 

2. A megkülönböztetett bánásmód. Igaz, hogy a századfordulón ezüst evőeszközökkel terí-
tettek a többnyire szegény környezetből felkerült vidéki f iúknak, de nem azért, hogy mandari-
nokat vagy a rendszer számára janicsárokat neveljenek belőlük, hanem, hogy egy életre meg-
jegyezzék, hogy a születés és pénz arisztokratáinál előbbre valók a szellem arisztokratái. Vidé-
ki tanárként is tudják, ők a legfontosabbért, a nemzet jövőjéért tartoznak felelősséggel. Olya-
nok, akik tisztában vannak azzal, hogy egy bankár fényűzően berendezett szalonja, egy arisz-
tokrata kastélya jelentéktelen hely a kollégiumi könyvtárhoz vagy társalgóhoz képest. 

3. Különböző nézeteket valló emberek együttese. Ennek is hagyománya van. Itt katolikus és 
református, mohamedán és zsidó, alföldi és felvidéki, erdélyi és dunántúli, nemzetiségi kisebb-
ségből érkezett, csakúgy, mint az itt tanuló európai, ázsiai, afr ikai diákbk, igyekeztek testvéri 
egyetértésben lakni. A kultúra, a tudomány, a könyvek igézetében beszélgettek, vitatkoztak. 
A Mód Péter vezette kommünista sejt (mely része volt a Rajk által szervezett egyetemi moz-
galomnak) ugyanúgy a kollégium része volt, mint a néhány turulista, vagy szentimrés. „Változ-
tatást a bal felé tévelyedett Eötvös Kollégiumban!" — sürgette a szélsőjobb vezérpublicistája, 
s nénány év múltán az apolitikusság felszámolandó fészke lett a kollégium, melynek diákjai 
elsősorban tanulni akartak. Jó lenne ezután elkerülnünk történelmünk hasonló vargabetűit. 

4. A kritikai szellem. Ez különösen nagy szerepet játszhatott a megszüntetésben is, hiszen 
csak az egészséges társadalmi-polit ikai-tudományos gondolkodás tudja elviselni a kérdezésre 
nevelt fiatalok iskoláit. Ügy gondolom, ez ma is legbiztosabb fokmérője annak, hogy társadal-
munk őszintén akarja a demokráciát. Az Eötvös Kollégium új vezetője programban vállalhatta 
— élvezve a politikai és kulturális irányítás és az egyetemi vezetés bizalmát is —, hogy a mai 
kollégiumot is a világra nyitott ablakká kell tennünk, a mai magyar szellem egyik őrhelyévé, 
olyan közösséggé, melynek tagjai nemcsak vezetőinknek, de egész népünknek, és nemcsak a 
jelennek, de a szigorúan ítélő jövőnek is elkötelezettek, olyan fiatalok otthonává, akik felelni 
akarnak saját arcukért. 

Tudva, hogy szellemi életünk irányítói a minőség sürgető igényét — melyet Németh László 
olyan következetesen képviselt — érzékelve, segítik a kollégiumot, tudva, hogy Akadémiánk 
tagjainak többsége, az egyetemi kutatóintézeti vezetők jelentós hányada Eötvös kollégista volt 
— személyes garanciák is szólnak a kollégium jövője mellett. Meg sem kísérelhetjük, hogy 
felsoroljuk minden tudományterületről , irodalmi-művészeti életünkből, politikusaink közül 
azoknak a kollégistáknak a nevét, akik ismert és becsült, személyiségek. Az évente kilépő húsz 
végzős hallgató — a kollégium fennállása óta közel kétezer diák — életének egy darabja, 
ifjúsága legszebb emléke a Ménesi Üt 11 —13. Nem a főváros, nem az egyetem, hanem a Kol-
légium. 
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A jövő az itt tanulók, tanítók tehetségének, szorgalmas munkával szerzett tudásának, jelle-
mének lüggvénye. Az itt szerzett tudás, az élet minden területén egyre nélkülözhetetlenebb 
erkölcsi bátorság bir tokában a kilencvenévesen is fiatal Eötvös Kollégium válhat-e újra a mi-
nőségi tanárképzés húzóerejévé? Munkájával , emberi tisztességével ki fogja-e érdemelni ez a 
néhány fiatal a századelő kollégiumában megszokott kedvezményeket, lehetőséget a több mun-
kához? És fel tudja-e mindezeket használni népünk javára? Ezekre a kérdésekre kell a követ-
kező évtizedekben becsületes és okos választ találnunk. 

Szijártó István 

Erdei Ferenc 
hadbírósági pere1 

Erdei Ferenc már huszonkét éves korában látta az ellenforradalmi rendszer ellentmondásait. 
Átélte a parasztság súlyos helyzetét, amelyet a gazdasági világválság fokozott mértékben fel-
színre hozott. Kereste és kutatta a kivezető utat, nem pusztán a társadalom jobbítása foglalkoz-
tatta, hanem alapvető változtatáson álmodozott. Az akkori társadalmi renddel való szembenál-
lása el lenére olyan ügyekben, mint amiből a hadbírósági per keletkezett, nem kereste a hata-
lommal való harcot, mert az oktalan lett volna. Mint jogász, de mint a makói közjogi küzdel-
mek ismerője is pontosan tudta, meddig lehet elmenni egy-egy adott politikai szituációban 
anélkül, hogy a fennálló társadalmi rend erőszakszervezete lesújtson valakire. Azt viszont nem 
tudta elképzelni, hogy távollétében parancsnoka feltörheti katonaládáját, amelyben a legsze-
mélyesebb holmiját tar t ja , még kevésbé, hogy bajtársai, szobatársai között beépített besúgók 
vannak. 

Erdei Ferencet 1931-ben sorozták be katonának, ez év szeptember 9-én fel is avatták, de 
egyetemi tanulmányai miatt egyévi haladékot kapott. 1932. október 1-én önként vonult be Sze-
gedre a Bethlen Gábor 10. honvédgyalogezred árkászszázadába mint karpaszományos gyalo-
gos. Erdei Ferenc politikai szempontból igen korán megbízhatatlannak számíthatott, ugyanis 
Hódy Dezső főhadnagy, az újoncok szakaszparancsnoka egy szobaszemle alkalmával felnyittat-
ta katonaládáját és elkobozta öccséhez, Erdei Sándorhoz írt befejezetlen levelét, amely így 
szól: 

„Kedves öcsém, itt pedig következik egy levél a katonaságról és eílélékröl, kizárólagosan a 
te számodra irányítva. Hogy pedig egyáltalán írom, annak legközelebbi oka — és ez egy ada-
lék a katonaság mibenlétéhez —, hogy ilyenkor, mikor egy kis szusszanásunk van, kívánkozik 
egy kicsit a szellem is mozogni. Mert máskor ugyan háttérbe szorul. Na, de szép sorjában ha-
lad junk. 

Induljunk el a legtetején: mitőlünk, karpaszományosoktól elvárják, hogy löllogjuk a kato-
náskodás célját, és ez irányítsa minden lépésünket. Ez a cél pedig: minél jobb harcolást a ha-
záért stb. a körül leselkedő ellenségek ellen. Sejted, hogy itt van a legtöbb bibi részemről. 
Hogy milyen szándékkal jöttem el hazulról, azt tudod, tehát azt is tudod, hogy mit szólok a 
dolgokhoz. De azért ne gondold, hogy nincs kedvem csinálni a dolgokat. Csinálom én és épp 
azért csinálom, a katonáskodás hangoztatott célját nem tudom komolyan venni, azt t. i. hogy 
a hazát védjem. Máskép nem lehet ezt kifejezni, nem tudom komolyan venni. Nem tudom lé-
tezőnek valósággal hinni, hogy ezért és így törjenek egymásra az emberek. Szóval jó kis ro-
mantikus vagyok a vérharccal szemben. Nincs, mert rossz, mert képtelenség. Persze azért 
volt, van és lesz. En azonban nem teszek ott. Akár áruló leszek, akármi, de ilyen harcot nem 
fogok végigharcolni. 

Kettőt azonban logok csinálni, azazhogy egyiket csinálom is. Csinálni fogom azt, hogy az én 
bőröm kiteszem a veszedelmek elé és a más vérét is ontom esetleg, de ezt nem a hazáért te-
szem, azt sejted. Most is csinálom pedig azt, hogy katona vagyok és katonásdit játszom. És 
megsúgom neked, öcsém, hogy kedvvel csinálom. Magyarázat: Olyan nagyszerű edzésen 
megy keresztül itt az ember, hogy csakugyan dagadunk bele, aztán az, ami már nem edzés, ha~ 

'Ezzel az irá sal emlékezünk Erdei Ferenc születésének 75. évfordulójára. (Szerk.) 
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