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A TERMÉSZET VILÁGA MELLÉKLETE 2014. MÁRCIUS

Károlyházy Frigyes (1929–2012) ne-
ve jól ismert a természettudományo-

san művelt olvasók előtt, így a Természet 
Világa olvasói előtt is. De nem csak előttük. 
Sokszor meghívták modern fizikai témájú 
előadást tartani olyan hallgatóság számára, 
ahol érdeklődő, de az iskolában tanult fi-
zikára már csak nyomokban emlékező kö-
zönség töltötte be az előadótermet.           

Legutolsó nagyobb tanulmánya is egy 
irodalmi folyóiratban, a Kortársban jelent 
meg 2011-ben, a tőle már megszokott talá-
nyos címmel: „A szegény ember meg a sün-
disznója”. Ebben keresztapjáról, Feleky-
Fetter Frigyes (1899–1977) festőművészről 
emlékezett meg, akitől a Frigyes kereszt-
nevet kapta, valamint saját gyerek- és ifjú-
korára emlékezett vissza az akkor már 82. 
évében járó professzor. A tanulmány címe 
arra a két főszereplőre utal, akikről mesélve 
ringatta álomba a hároméves Fricit festő-
művész keresztapja.

A természettudomány és a képzőművé-
szet párhuzamosan volt jelen Károlyházy 
Frigyes gondolkodásában. Ő maga is ki-
válóan rajzolt. Előadásait legtöbbször táb-
la előtt tartotta – akár az egyetemen, akár 
egy kultúrházban, akár fizikatanári anké-
tokon –, de nem képletekkel írta tele a táb-
lát, hanem ügyes kis ábrákkal igyekezett 
szemléltetni azokat a bonyolult folyamato-
kat, amelyekről éppen beszélt. Ez a szán-
dék már gyerekkorától jellemző volt rá. Így 
emlékezett erre például a fent említett ta-
nulmányban: 

Kisgimnazista koromban (akkor nyolc-
osztályos volt a gimnázium), egy házi fel-
adatként készített rajzon, ami valamiféle 
szabadtéri futkározást jelenített meg, egy 
szereplőt „a képből éppen kifutva” úgy áb-
rázoltam, hogy az alsó fele lemaradt a pa-
pírról. Rajztanárom barátságosan magya-
rázni kezdte, hogyan lehet kellő előrelátás-
sal az ilyen malőröket elkerülni. (De meg-
hökkent arckifejezésemet látva végül eszébe 
jutott a kérdés: „Vagy ez szándékos volt?”)

Károlyházy Frigyes 1939 őszétől járt 
gimnáziumba a budapesti piaristákhoz, és 
1948 nyarán szinte az utolsó pillanatban 
érettségizett ott. Közben az ország elke-
rülhetetlenül belekeveredett a második vi-

lágháborúba, 1945-ben pedig egy romhal-
mazzá lőtt főváros próbált meg újra talpra 
állni. A két utolsó tanévben a matematikát 
és a fizikát is a Debrecenből Budapestre ke-
rült nevezetes piarista tanár, Pogány János 
(1907–1983) tanította, aki egyben osztály-
főnökük is lett. Nála a legjobbak számára 
sem volt sétagalopp a tanulás, mindenkitől 
a képességei szerinti maximumot követelte 
meg. Ez éppen megfelelt a kiváló képessé-
gű Károlyházy Fricinek, akinek viszont így 

aligha maradt elég ideje arra, hogy az or-
szágban zajló ijesztő politikai eseményekre 
kellőképpen odafigyeljen.

1948-at Rákosi Mátyás a fordulat évének 
nevezte egy 1948. májusi sajtótájékoztatón. 
És valóban – nézzük csak az év első felének 
legfontosabb hazai politikai eseményeit:

1948. február 18. Barátsági, együtt-
működési és kölcsönös segítségnyújtá-
si egyezmény létesül Magyarország és a 
Szovjetunió között.

1948. március 15. Az 1848-as forra-
dalom centenáriumán kiosztják az első 
Kossuth-díjakat. Bevezetőt mond Ortutay 

Gyula (1910–1978), aki éppen egy éve 
került a vallás- és közoktatásügyi minisz-
teri székbe. A díjakat Tildy Zoltán (1889–
1961) köztársasági elnök adja át. (Ő még 
augusztus 3-ig marad köztársasági elnök.) 
Kossuth-díjat kap Szent-Györgyi Albert 
(1893–1986) is, aki azonban már nem tér 
haza a díj átvételére.

1948. március 25. Államosítják a 100-
nál több munkást foglalkoztató üzemeket.

1948. április 12. Egyesül a Magyar 
Kommunista Párt (MKP) és a Magyar 
Szociáldemokrata Párt (MSZDP). Az új 
párt neve: Magyar Dolgozók Pártja (MDP).

1948. június 16. Államosítják az egyházi 
iskolákat. A Budapesti Piarista Gimnázium 
új neve: Budapest V. ker. Állami Ady Endre 
Általános Gimnázium.

Ezekben a napokban érettségizett 
Károlyházy Frigyes!

Matematikából ebben a tanévben első 
lett az országos középiskolai tanulmányi 
verseny budapesti fordulóján, kézenfek-
vő volt tehát, hogy a tudományegyetemen 
tanuljon tovább, az akkor egyedül lehet-
séges matematika-fizika tanári szakon. 
(Csak néhány évvel később indult  meg 
a kutató fizikusok képzése, akkor oda át-
jelentkezett.) A tanárszakra jelentkező fi-
úk pályázhattak az Eötvös Collegiumba 
is. Ez anyagi szempontból volt kedvező: 
a szülők anyagi helyzetétől függően akár 
ingyenesen kaphattak szállást és teljes el-
látást a tanárszakra felvett férfihallgatók 
az Eötvös Collegiumban. Továbbá nagy 
vonzerőt jelentett az itteni kollégisták ré-
gi jó híre, elismert szakmai kiválósága.

Károlyházy Frigyes 1948. július 14-én 
– véletlenül (?) éppen a francia nemzeti 
ünnepen – megírta felvételi kérelmét az 
Eötvös József Collegiumba.

Ezen a nyáron azonban igazgatóváltás 
történt a Collegiumban. 

Kucsman Árpád (1927–2012) vegyész-
professzor, aki 1945-től 1950-ig volt tagja 
a Collegiumnak, élményeiről „Egy kémi-
kus a régi Eötvös Collegiumban” című, az 
ELTE Eötvös József Collegium és a Petőfi 
Irodalmi Múzeum közös kiadásában, 
2006-ban megjelent könyvében számolt 
be. Az ő emlékezete szerint 1948. június-

„…ki néma volt netán s csak lelkesedni rest…”
Károlyházy Frigyes eltávolítása 

az Eötvös Collegiumból 1949-ben
RADNAI GYULA

Az Eötvös-kollégista Károlyházy Frigyes
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ban még Keresztury Dezső (1904–1996) 
volt a Collegium igazgatója, de júliusban 
már Lutter Tibor (1910–1960) intézkedett 
igazgatóként. Keresztury lemondása Révai 
József (1898–1959) beavatkozására tör-
tént, akit a Collegium kommunista diákjai 
kerestek meg, segítségét kérve a kollégi-
umban lévő „fasiszta összeesküvők” eltá-
volításához. (Ezt a súlyos vádat az váltotta 
ki, hogy a kollégisták az esedékes diákel-
nök-választáson nem a kommunista frak-
ció jelöltjét, hanem mást, jelesül Vekerdi 
Józsefet választották meg elnöknek titkos 
szavazással.) Keresztury nem akarta eltá-
volítani a megvádolt kollégistá-
kat, inkább lemondott.

Lutter Tibor hithű kommunis-
taként intézkedett, teljes mell-
szélességgel kiállt a kommu-
nista frakció mellett. Az „ösz-
szeesküvőket” behívatták a mi-
nisztériumba és rávették őket, 
hogy saját érdekükben, önként 
mondjanak le a kollégiumi tag-
ságról. Kucsman Árpád szerint 
az eltávolításra kijelöltek több-
nyire „vették a lapot” és be-
adták lemondásukat, mert at-
tól féltek, hogy az egyetemen 
utánuk nyúlnak és még egye-
temi tanulmányaikat se fe-
jezhetik be. Így kerültek ki a 
Collegiumból még a nyáron töb-
bek között Moravcsik Mihály 
(1928–1989) vagy Keszthelyi 
Lajos (1927–) későbbi sikeres 
fizikusok, de ekkor távolították 
el Garay András (1926–2005) 
biológust, Száva-Kováts Endre 
(1928–) geográfust és a diplo-
mája megszerzése előtt álló gö-
rög-magyar történelem szakos 
Brusznyai Árpádot (1924–1958) 
is. Brusznyai Árpád sorsa 1956 
után tragikusan alakult: előbb életfogy-
tiglani börtönre, majd kötél általi halálra 
ítélték és 1958 januárjában kivégezték. 

A bent maradók számára 1948 augusz-
tusában – a nyári szünet terhére – három-
hetes kötelező részvételű marxista kurzust 
szerveztek a Collegiumban. Reggel fejtágí-
tó előadásokat tartottak a Lutter által meg-
hívott előadók, este pedig szemináriumo-
kon tárgyalták meg az elhangzottakat. Az 
előadók között volt Alexits György (1899–
1978) matematikus, akkor közoktatásügyi 
államtitkár, Andics Erzsébet (1902–1986), 
a pártfőiskola igazgatója, Heckenast 
Gusztáv (1922–1999) történész, Sándor 
Pál (1901–1972) filozófus, Szabó Árpád 
(1913–2001), a klasszika-filológia profesz-
szora, Vásárhelyi Miklós (1917–2001), a 
Szabad Nép munkatársa, és természetesen 
Lutter Tibor igazgató, aki a marxista esz-
tétikáról szónokolt. Ismét Kucsmant idéz-
ve: Az előadások és az esti szemináriumok 

közti időt, ideértve az éjszakai órákat is, a 
marxizmus-leninizmus klasszikusainak és 
aktuális brosúráknak a tanulmányozásával 
illett eltölteni.

Károlyházy Frigyes aligha tudott mind-
erről. Azt azért bizonyára észlelte, hogy 
a felvételi beszélgetéseken – amelyet az 
Eötvös Collegiumban „fejkopogtatásnak” 
hívtak – a tanárokon kívül diákok is elbe-
szélgetnek vele, sőt nyilvános gyűléseken is 
folyt a jelentkezők meghallgatása.

Szász Imre (1927–2003) „Ménesi út” cí-
mű könyvének a Magvető Kiadónál 1987-
ben megjelent II. kiadásában, a függelék-

ben találjuk a (Kucsman szerint messia-
nisztikus) kommunista Frankl (majd Falus) 
Róbert (1925–1983) 1948. augusztus 13-án 
megjelent írását, amelyben ezt írta a már 
említett marxista kurzusról: 

Végre elértük, hogy a nyári hóna-
pok folyamán is benn maradhassunk a 
Collegiumban és ezt az időt a modern tu-
dományos élet nélkülözhetetlen módsze-
rének, a marxizmusnak a tanulmányozá-
sával töltsük el. 

Frankl Róbert az előző nyáron 
Olaszországban járt tanulmányúton…
Vajon ott mit tanulmányozott? Ugyanő így 
számolt be az 1948-as felvételiztetésről: 

A gólyák „megszületése” se volt idén 
szabványos. Először fordult elő a kollégi-
um életében, hogy mi, kollégisták a felvé-
telek kérdésében szavunkat hallathattuk, 
sőt, a teljes hetet igénybe vevő felvételi 
bemutatkozás nagy részét önállóan le-
folytathattuk… Az ifjúság szakmailag leg-

jobb tagjaiból alakult felvételi bizottság 
és a tanárok egymástól függetlenül vé-
gezték az úgy nevezett „fejkopogtatást”… 
Két csoport folytatta le a gólyák szóbeli 
bemutatkozását, amelyen az egyes beszé-
lők által felvetett problémákat együtt vi-
tatta meg a résztvevő 30–40 ember… A 
viták végén népszavazást rendezhettünk 
a felvétel ügyében: maguk a jelentke-
zők készítettek listákat a felveendőkről… 
Mindezek után került sor az ifjúság felvé-
teli bizottsága és a tanári kar közös meg-
beszélésére…

A „szakmailag legjobb tagok” termé-
szetesen a kommunista frakció 
tagjai voltak.

Az Eötvös Collegium levéltá-
ra megőrizte Károlyházy Frigyes 
hivatalos pályázati lapját, melyre 
a fejkopogtató tanárok is rávezet-
ték észrevételeiket, javaslataikat. 
Eszerint:

A pályázó neve: Károlyházy /
Fetter/ Frigyes József

(A vezetéknév tehát magyaro-
sított és y-ra végződik, amit még 
ma is néha eltévesztenek egyes 
hivatkozásokban. Így válik ért-
hetővé az is, hogy a nagybácsit 
– apja testvérét – Feleky-Fetter 
Frigyesnek hívták, vagyis ő más-
képp magyarosította meg a veze-
téknevét.)

Születésének helye, ideje; vallá-
sa: Budapest, 1929. december 28.

(Láthatóan még régről maradt 
a formanyomtatvány, a „vallása” 
rovat már nincs kitöltve.)

Atyja v. gyámja neve, polgá-
ri állása, lakása: Károlyházy 
Gyula, áll. tisztviselő, Bp. VII., 
Rottenbiller utca 6/a.

Mely középiskolán tanult? I–
VIII: Piarista Gimn. Bpest /V–VI. 

o-ban magántanuló/
(A család a front közeledtekor nyugat-

ra menekült, csak hónapok múlva tértek 
haza.)

Általános előmenetele V–VIII. osztály-
ban végig kitűnő; magaviselete végig jeles.

Érettségi: kitüntetés, 1948. jun. Piarista 
Gimn. Bpest.

Választott szaktárgyai: matematika-fizika
Észrevételek: középiskolai tanulmányi 

versenyen első lett.
Ezek után következnek a tanárok kéz-

írásos észrevételei:
Dudich Endre (1895–1971) zoológus 

egyetemi tanár: Kutatónak készül, az 
atomfizika érdekli főképpen. Intelligens, 
sokat olvasott fiú. Németül beszél, ol-
vas angolul is. Jó előadókészsége van. 
Feltétlenül felveendőnek tartom.

Hajós György (1912–1972), az egye-
tem geometriai tanszékének vezetője: Igen 
képzett, intelligens, gyors és nyugodt 

Felvételi kérelme
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gondolkodó, jó felfogású, világos elő-
adással, határozott képesség. Kiemelten, 
első helyen ajánlom.

Faragó Péter (1918–2004), Békésy 
György utóda az egyetem II. sz. fizi-
kai intézetében: Képességei, képzettsé-
ge messze kimagasló. Komoly tehetség. 
Feltétlenül felveendő.

René Bonnerjea (1914–2012): Hindu-
angol származású nyelvész, költő, műfor-
dító, az Eötvös Collegium nyelvi lektora 
(nevét bonerdzsi-nek kell ejteni): Németül 
kitűnően tud, minden nehézség nélkül fe-
jezi ki magát. Igen intelligens fiú. I. he-
lyen ajánlom.

Mátrai László (1909–1983), a filo-
zófiatörténet tanára az egyetemen és a 
Collegiumban, egyben az Egyetemi Könyvtár 
főigazgatója: Vitán felüli, kiváló tehetség. 
Feltétlen ajánlom.

Ilyen tanári ajánlások után nem lehetett 
a piarista tanítvány Károlyházy Frigyest 
kihagyni a felvettek közül.

Összehasonlításképp idézzük ugyanezek-
nek a tanároknak Sas Elemérről alkotott vé-
leményét, aki ugyancsak 1948-ban jelentke-
zett az Eötvös Collegiumba:

Dudich Endre: Eléggé olvasott fiú, a kí-
sérleti fizika, főképpen az elektrotechnika és 
a kozmikus sugárzás érdekli. Nyelvtudása 
csekély. Régi vágya, hogy tanár lehessen. 
Jó előadási képessége van. Jó tanár-anyag-
nak látszik! Feltétlenül felveendőnek tartom.

Hajós György: Elméleti hajlam hiány-
zik, gondolatfűzése zavaros. Kísérletező 
típus. Ha abban valóban kiváló, felvehető.

Faragó Péter: Kielégítő tárgyi tudása 
van és kitűnő gyakorlati érzéke. Jó kísérle-
ti fizikus lehet belőle. Felvételre ajánlom.

René Bonnerjea: Komoly fiú. Elég jól 
tud németül. I. helyen ajánlom.

Mátrai László: Kitűnő intellektus, de 
elsősorban technikai érdeklődés. Kérdés: 

nem kár-e a mérnöki és feltaláló pályáról 
elvonni? Elsők között ajánlom.

Sas Elemér1 azok között volt, akik 
1949 tavaszán-nyarán önként lemondtak 
tagságukról.

Károlyházy Frigyes, az elsőéves egye-
temista a fizika és a matematika tanulá-
sába vetette bele magát. Állandó látoga-
tója lett az egyetem fizikai könyvtárá-
nak, amely még az Eötvös Collegium híres 
könyvtárát is felülmúlta fizikai és matema-

tikai szakkönyvek tekintetében. A könyvtár 
vastag falain nem hatolt át a külvilág zaja, 
odakint pedig valóban zajlott az élet…

1948. szeptember 24. Államosítják a 
bankokat és a biztosítókat. Ekkor már a 
lemondott Tildy Zoltán helyett Szakasits 
Árpád (1888–1965) az új államelnök.

1948. december 10. Dinnyés Lajos 
(1901–1961) lemondása után Dobi István 

(1898–1968) az új miniszterelnök.
1948. december 23. Letartóztatják 

Mindszenty József esztergomi érsek, her-
cegprímást kémkedés, valutaüzérkedés, 
hűtlenség és hazaárulás vádjával.

1949. január 25. Magyarország is ala-
pító tagja a szovjet javaslatra létrejövő 
Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának, 
a KGST-nek.

1949. február 3–8. Mindszenty Józsefet 
hazaárulási perében életfogytiglani börtön-
büntetésre ítélik.

1949. május 15. Előrehozott választá-
sok Magyarországon. 94,7%-os részvételi 
arány. Egyetlen szavazólap volt, amelyet 
csak be kellett dobni a szavazóurnába. 
95,6%-os eredmény.

1949. augusztus 18. Az új országgyű-
lés elfogadja az új alkotmányt, mely au-
gusztus 20-án életbe lép. Magyarország 
államformája ezentúl köztársaság helyett 
népköztársaság.

1949. szeptember 16–24. Rajk László 
volt külügyminiszter és társainak pere 
Magyarországon.

Nyáron elmaradt az előző évi marxista 
fejtágítás, mivel Budapesten Világifjúsági 
Találkozót rendeztek és a népes kínai kül-
döttséget az Eötvös Collegium épületé-
ben helyezték el. Lutter Tibor több mint 
90 új elsőévest vett fel a szokásos 20–25 
helyett, és szeptember 19-én tartott meg-
nyitó beszédében Kucsman Árpád szerint 
megígérte a kollégium teljes átalakítá-

A fejkopogtatók értékelése (A cikkben közreadott dokumentumok az Eötvös József  
Collegium Levéltárából valók)

   

1 Sas Elemér (1930–1998) Kaposváron érettségizett 1948-ban és lett Eötvös kollégistaként a Pázmány Péter, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
hallgatója. Tanári diplomájának megszerzése után először a Kísérleti Fizikai Intézetben volt Pócza Jenő tanársegéde, majd hamarosan az Atomfizika 
tanszéken Jánossy Lajos tanszékvezető helyettese. 1963-tól újra a Kísérleti fizika tanszéken vezetett demonstrációs laboratóriumi gyakorlatokat, most 
már Nagy Elemér és Párkányi László irányításával. Országosan ismertté a televízióban vált, ahol Öveges József méltó utódaként az Iskola TV-ben és 
különböző ismeretterjesztő műsorokban lépett fel. Szép beszéde, kellemes, bársonyos hangja sok nézőt vonzott a tudomány csodálóinak táborába. A 
Mindenki iskolájában Antal Imrével együtt szerepelt, az Irány az egyetem! sorozatban Déri János volt a partnere. Kérdezőként működött közre Kardos 
Istvánnak a magyar tudósokról készített sorozatában, valamint a Ki miben tudós- és az Oldjuk meg! című tévéadásokban. „Beszélgetések a fizikáról” 
című könyve 1974-ben került rajongó olvasóihoz. Szenvedélyes kísérletező volt, néhány kiváló ötletét a videó és a filmszalag őrizte meg az utókor 
számára.

Dudich Endre                 Hajós György Faragó Péter Mátrai László

Fejkopogtatók
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sát marxista-leninista intézménnyé… Az 
Eötvös Collegium elitista jellegének meg-
szüntetése érdekében eltörölte a kollégiu-
mi szakórákat.

A Rajk-pert a Kossuth rádió közve-
títette, az új és a régi kollégisták a tár-
salgóban, felhangosított készüléken, 
együtt hallgat(hat)ták. Várható volt, 
hogy erről még lesz szó a Collegiumban. 
Szeptember 24-én, szombaton kimondták 
Rajk Lászlóra és két társára a halálos íté-
letet. Vasárnap a rádióban beolvasták a 
TASZSZ közleményét: a Szovjetunió sa-
ját atombombát fejlesztett ki, és sikeresen 
megtörtént (már augusztus 29-én) az első 
kísérleti atomrobbantás a Szovjetunióban. 
A kommunista frakció ünnepelt, és hétfő 
estére népgyűlést hirdetett a díszte-
rembe, mégpedig „a Rajk-banda lelep-
lezéséről”. 

Szász Imre könyvében közli a nép-
gyűlésről beszámoló „Jelentés”-t, 
amelyet a Collegium archívuma őrzött 
meg az utókor számára.

JELENTÉS
az Eötvös-kollégiumban szeptember 26-
án tartott népgyűlésről, melyen a lelep-
lezett Rajk-banda ügyét tárgyaltuk meg.

Miklós Pál elvtárs előadó röviden 
összefoglalta bevezetésképpen, hogy 
mik voltak a Rajk-banda céljai, milyen 
külföldi imperialista célokat szolgáltak. 
Tanulságként az éberséget, a munkás-
osztályra való támaszkodást állította 
előtérbe. Végül rámutatott arra, hogy 
Pártunknak ez a Rákosi elvtárs vezeté-
sével véghezvitt újabb győzelme a kol-
légium tagságára is fokozottabb fel-
adatokat ró. Példánkul kell szolgálnia 
a munkásosztálynak, nekünk is foko-
zott éberséggel, nagyobb munkafegye-
lemmel kell dolgoznunk, hogy a nagy 
Sztálin vezette Szovjetunió mögé sora-
kozó hazánkat, a szocializmus építését 
szolgálhassuk.

Ezután hozzászólásokat kért.
Tóth Tibor elvtárs a kollégium tag-

ságával szembeni éberséget hangsúlyoz-
ta.

László Imre elvtárs a Szovjetunió iránti 
hűség, a szovjet kultúra iránti szeretet és 
tisztelet fontosságát emelte ki.

Papp Ferenc az orosz szakosok nevé-
ben az orosz nyelvtanuláshoz ajánlott fel 
segítséget.

Illés Jenő elvtárs felhívta a figyelmet 
arra, hogy a kollégium tagjai kevéssé ér-
deklődnek a termelés kérdései iránt.

Horn Miklós elvtárs rámutatott a kol-
légiumban még mutatkozó burzsoá csö-
kevényekre. 

Sallai Géza elvtárs kiemelte, hogy a 
Rajk-üggyel szemben közönyt mutatni 
annyi, mint ellenségesen szemben állni a 
magyar népi demokráciával. Elmondott 

egy ilyen esetet név említése nélkül.
Lutter Tibor elvtárs rámutatott arra, 

hogy mi volt a kollégium állásfoglalása a 
múltban, s hogy ennek a magatartásnak 
(izoláció) milyen kevés pozitívuma van. 
Hangsúlyozta, hogy új kollégiumot kell 
csinálni az Eötvösből, s ez a munkás- és 
szegényparaszt káderekre épüljön.

Kardos Pál elvtárs hozzászólásában 
elmondta, hogy Lator László, Károlyházy 
Frigyes és Lipták József kollégisták ed-
dig is destruktív vagy közönyös maga-
tartást tanúsítottak a népi demokráciá-
val szemben. Mostani magatartásuk is 
ezt bizonyítja. Részletesen ismertette az 
ellenük fölmerült vádakat, és megállapí-
totta, hogy ezek az emberek nem valók a 

kollégiumba.
Miklós elvtárs ezek eltávolítását ja-

vasolta.
Lutter, Horn, Békéssy és Dux elvtár-

sak egyhangúan az eltávolítást javasolták 
hozzászólásaikban.

A kollégiumi tagság egyhangúlag kéz-
feltartással a javaslat mellett döntött.

Az előadó – megígérve, hogy másnap 
a Pártszervezet elé terjeszti a javaslatot – 
bezárta a népgyűlést.

 Budapest, 1949. szeptember 30.
Fodor András (1929–1997) köl-

tő ugyancsak tagja volt az Eötvös 
Collegiumnak, és részt vett ezen a nép-
gyűlésen. Naplójából, melyet gyerekko-
ra óta vezetett, és amelynek 1947-től 
1950-ig terjedő részét „A Kollégium” cí-

men 1991-ben jelentette meg a Magvető 
Kiadó, idézzük fel a szeptember 26-i nép-
gyűlésről szóló beszámolót:

Vacsora után népgyűlés, a Rajk-ügy 
(ahogy ők mondják: a Rajk-banda ügyé-
nek) itteni megtárgyalása… Hátul te-
lepszem meg. Az ifjúsági elnök beszél. 
Sikerül annyira fölhergelnie magát, 
hogy már az első mondataiban meglo-
bogtatja az „aljas”, „mocskos”, „iz-
zó”, „piszkos” jelzőket úgy, ahogy a 
Rajk-processzus zsargonja megköveteli. 
Persze groteszk nagyon ez a műforradal-
miság, de ezzel a műforradalmi levegő-
vel telítve van a terem. Az első Sztálinra 
fölpattan H.M., az új csillag, s példá-
ja nyomán verjük a vastapsot. A felszó-

lalások egytől egyig kötelesség-
szerűek. S amikor már hosszabb 
ideje nem említődik Rákosi neve, 
H.M. hátrafordul, egy népi kollé-
giumból most telepített adjután-
sának meghúzza kabátja szélét, 
aki erre föláll, és annyit mond: 
- Ne felejtsük el, hogy kinek kö-
szönhetjük mindezt: a Magyar 
Dolgozók Pártjának és Rákosi 
Mátyásnak… Éljen Rákosi! Éljen 
a Párt! Sztálin, Rákosi! Sztálin, 
Rákosi!... Folyton rettegek, hogy 
valaki észreveszi rajtam a lelke-
sedés hiányát. Hátulról jól látom, 
hogy Kardos-Pándi árgus szem-
mel figyel. Sejtettem, hogy föl-
szólal, s csak azért a végén, hogy 
mondandójának annál csattanó-
sabb jelentősége legyen.

– Ilyet még nem pipált az Eötvös 
Kollégium! – kezdi mellét dülleszt-
ve. – És nem dőltek össze a falak, 
nem dőlt le a könyvtár… De érde-
mes megnézni, kik szólaltak föl, s 
kik azok, akik hallgattak. Az utób-
biak kilencven százalékig a ré-
gi, még a Keresztury-rezsim alatt 
bekerültek társasága. És nem vé-
letlen ez. Mert vajon miért nem 
szólaltak föl ezek a baráti klikkek-

be tömörülő ifjak? Nem azért hallgattak, 
mintha félnének beszélni, vagy mert nincs 
jó kifejezési érzékük, mert igenis, a hall-
gatás is állásfoglalás. Eh, ne kerteljünk! – 
rándul meg idegesen. – Megkérdezhetnénk 
Lator Lászlót, miért nem hallatta sza-
vát, amikor megadtuk neki a lehetőséget. 
Persze Lator László, akit azért tartunk itt, 
mert bíztunk a tehetségében, aki tavaly be-
adta kötetét a Könyvhivatalba, amelyet on-
nan nagyon helyesen visszaadtak, mert te-
le volt pesszimizmussal, dekadenciával, ez 
a Lator László azóta sem fejlődött, s nem 
véletlen, hogy most is hallgat. 

Pattanásig feszült a hangulat, de a szó-
nok, mintha megveszett volna, tovább ha-
rapdálja áldozatát, Latort, majd Liptákot, 
akinél úgymond fasiszta könyvet találtak 

Az Eötvös Kollégium épülete ma
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(volt tanára, Szentkuthy Miklós egyik ne-
ki dedikált munkáját!). Az ifjúsági elnök, 
hogy ő se maradjon le, viszolyogtató ál-
pátosszal kiszúrja még Károlyházyt is, és 
felszólítja a tagságot: ítéljen a bűnösök 
felett. – Gyerekek, most mindjárt ítéljünk? 
Akarjátok? (Szerencsétlen fiú, honnét vet-
te magára ezt a gyűlölködő álpátoszt? Az 
előbb is, amikor az egyik sejtelmetlen el-
sőéves másról akart beszélni, lehurrog-
ta: – De fiúk, hát ne erről, hanem a mi iz-
zó gyűlöletünkről beszéljünk!) …Akarja a 
Kollégium, vagy hagyjuk későbbre?

Aki most tiltakozásra emelné kezét, 
maga is ítélet alá kerül. Síri csönd. Föláll 
H.M., és kinyilatkoztatja: – A Kollégium 
természetesen elsőrendű kötelességének 
fogja tartani, hogy kivesse magából az 
idegen elemeket.

Ingerült taps. Amikor ütésre készítem a 
tenyeremet, meghökkenek: mit tapsolnék? 
Nem, azért sem. Szász fölnyújtja a karját. 
– Imre, ne ződülj meg! – figyelmeztetem. 
Le is veszi a kezét.

Ilyen embertelenséget még nem érez-
tem a levegőben magam körül….

Ez tehát Károlyházy Frigyes eltávolítá-
sának hiteles története. Az már csak for-
maság volt ezek után, hogy Lutter Tibor 
igazgató október 7-én egy Ortutay Gyula 
miniszterhez intézett levélben kérte a fent 
nevezett hallgatók kollégiumi tagságának 
megszüntetését. Ebben a levélben össze-
sen 12 hallgató eltávolítását kérte, rész-
ben olyanokét, akiket a fentihez hason-
ló népgyűléseken aláztak meg nyilváno-
san. Nagy esély volt rá, hogy a karrierjü-
ket törték ketté, mégse ez történt. Szinte 
valamennyien sikeres pályát futottak 
be később, igaz, nem mindenki maradt 

Magyarországon. Íme a Collegiumból 
1949-ben eltávolított hallgatók névsora:

Másodéves egyetemi hallgatók voltak:
Károlyházy Frigyes (1929–2012) ma-

tematika-fizika szakos 
Kővári Tamás (1930–2010) matemati-

ka-fizika szakos 
Lipták József Tamás (1930–1998) ma-

tematika-fizika szakos 
Réz Pál (1930–) román-francia szakos
Harmadéves egyetemi hallgatók voltak:
Bruckner János magyar-francia szakos
Kanócz István angol-német szakos
Lator László (1927–) magyar-német 

szakos
Németh G(éza) Béla (1925–2008) ma-

gyar-német szakos
Negyedéves egyetemi hallgatók voltak:
Domokos Mátyás (1928–2006) ma-

gyar-német szakos
Horányi Mátyás (1928–1995) angol-

francia szakos
Ötödéves egyetemi hallgatók voltak:
Benyhe János (1926–2010) francia-an-

gol szakos
Vekerdi József (1927–) latin-görög 

szakos.
Tanulságos lenne elolvasni, mivel in-

dokolta az igazgató kinek-kinek az eltávo-
lítását. Most itt csak Károlyházy Frigyesét 
közöljük Szász Imre nyomán, aki ezt is 
megtalálta az archívumban:

Károlyházy Frigyes II. éves matema-
tika-fizika szakos hallgató. Reakciós ka-
tolikus világnézetet képvisel. Mikor ez a 
magatartása a kollégiumi taggyűlésen ki-
derült, nyíltan ki is mondta, hogy a mai 
nevelés célkitűzéseivel a legtöbb ponton 
nem ért egyet. Annak ellenére, hogy igen jó 
szakember, ilyen körülmények között kollé-

giumba nem való. Értelmiségi származá-
sú, szülei Pesten élnek, továbbtanulásának 
anyagi akadálya nincsen. A Kollégiumból 
való eltávolítását javasolom.

Károlyházy Frigyes, aki egyébként el-
sőéves egyetemistaként több hónapot be-
tegágyban töltött, végül is sikeresen elvé-
gezte az egyetemet, és fizikus diplomával 
a kézben jelentkezett az Elméleti Fizikai 
Tanszéken, ahol akkor már évek óta gyakor-
latot vezetett az alsóbb éves hallgatóknak. 
Novobátzky Károly (1884–1967) felvette, 
és amíg tudta, segítette tudományos pályafu-
tását. Károlyházy 1956-ban lett kandidátus, 
1972-ben akadémiai doktor, egyetemi tanár. 
Összesen 48 évet töltött az Elméleti Fizikai 
Tanszéken.

Még ennél is tovább, 58 éven át volt tagja 
az Eötvös-versenybizottságnak. Itt csaknem 
negyven éven át dolgoztunk együtt. Eleinte 
Vermes Mikóssal és Boros Jánossal, azután 
Gnädig Péterrel és Honyek Gyulával, majd 
az utolsó két évben Vigh Mátéval is talál-
koztunk minden tanév elején, hogy meg-
beszéljük az abban az évben kitűzendő, a 
nyári szabadság idején kiötlött feladatokat. 
A Károlyházy-feladatok majdnem mindig 
meglepőek és szokatlanok voltak, legalább 
egy ilyen feladat mindig bekerült a kiválasz-
tottak közé. Kíváncsian vártuk a versenyzők 
megoldásait, s egy záró tanácskozáson dön-
töttünk a díjakról. Minden találkozás alkal-
mával sorra kerültek persze más témák is; 
Frici szívesen fejtette ki nézeteit az oktatás 
legkülönbözőbb kérdéseiről. Nagyon foglal-
koztatta őt a gyerekek gondolatvilága.

Soha, egyetlen szóval se utalt életének az 
Eötvös Collegiumban töltött idejére. Mélyen 
magába zárva élhetett benne kiűzetésének 
fájdalmas emléke.                              

Előadás közben, az egyetemen
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