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PEREGRINÁCIÓ -' EGYKOR
A magyar oktatáseur6pai. kapcsolatrendszerének egyik leg"
fontosabo tnutatója a magyar diákok külföldi egyetemjárása.
Az elmúlt 120 évoen középk?~-és ~oraúj~or-történészek töOO
(megle~etősen összeha~golat1afl; sadatoáziss~erű feldolgozást lehetővé nem tévő) ·kötetwjelentettekimeg a.külföldre
járó magyar (azaztnagyarországi)hallgatókróL. ..
Szögi'tászló sorozatáhak(Magyarországi diákókeg~etem
járása azüjkoroan) els6kötete'{melyet!maga as?ro~tszer
kesztő írt}1790 és 1850közöttactlaosourgoirodalo~egye~
temeire járó magyardiákokadataittartal~azza,oizonyos mértékig adá~bázisszerűen,forrdsközlés!ellegge1. Akötet oeyezec
tése (s SZQgi másutt'elhangzottelőadásai) előrehaladott
fildolgoiotts4gi szintrőlis J üskoclnak. A szerző szerinr(aki
at1
az MTk~gyeteintőrténeti.aloizottságánaka titkár~~a 19.
századdső' felénekegyetemjárása minimuméháromszem~
pontból érdemel figyelmet. ElüszöriSl(özép-európai:poliii"
kai elit ig:nnagy számoan. ta~ult Európakülönoöző:gyete
mein. Hozzátehetjük: a?ogy.Keletfeléhalad~~k; aforr~dal~
mak vezérkiuábah és derékhadáoanegyre nagyooo·a.sierepe
(igazi tulajdónos pölgársá~rgyengeségekövetkeztéoerris).az
értelmiségnek. Így.;!. külföldi egyetemek politikai társadalmi
nézeteketfó rmáló 'szerepe Közép~és Kelet- Eu.rópa;yo~atko
zásáo~nagyoob:mi~t Nyugat~Európáéoan;·MáSfelől&ö~

gi rámutatarra, hogymárebben~időoeirrnódosul a hallgatók rétegösszetétele,Új'társadalmicsopo~tokkapcsolód~ak
be a felsőoktatásba; .(B;ír:rzt is tudjuk,,- pL Koblös Jőzsejkutá
tásaiból ~hogymár alj .százaq O) értelmiségéreisigaz, hogy
a külföldi egyetemeken sz:rzetttQdás és főlegaz ottszerzett
kapcsolatokazalacso~ya~b szármaZás hátrányait leküzdőesz
közök voltak:); Hatmadrésztrendkívül fontos az egyetemjárás irányainak és profiljának változása is. (Kicsit perszezavaró, hogy?emtudjuk:mennyitváltozott általáoanazEúrópában vagya Mon'archiában ai egyes országokfelsooktatá~
sában tanulók száma, illetvehogyanaIakultakösszességében
a szakiránySk ~ ezekhezkép~stlenn~ igazán érdekes, hogyan
változott rnindeiaperegrinációlfbelül)
.
Szögi bevezetőjéoentárnutat,'hogy míg a 18. száiad. má~
sodik feléoenafelvilagosultabszolutista urálkodók állami
irányításúközpontosított felsőoktatási intézményekú épít~
tettek ki, addig a napóleoni reformok illetve Humboldtporoszországilépéseiniár á tudomány és'az oktátás szimbiózi~
sán felépülő-egyetemirendszertvázolúkfel.(Megjegyezhet
jük: a franCia szákfőiskolHendszer eUízményei is ide nyúl~
nak vissza, hosszú távón tehát ahurnboldti és a napóleoni
felsőoktatás-politika reridkívüleltérő· eredinényekhezvezet.)
Anémetterületeken al~ l?,századbankiépült apró egyetemekből álló rendszerkoncentrációja az egyetemek egyharmadának megszüntetéséhez vezetettA oerliniegyetem(noha
ekkor már az élre került) a hallgatók 13-15%-ának tömöfÍtésével közel sem volt olyan meghatározó, mint Bécs aHaosburg monarchiában. A bajor egyetem, mely 1826 ut<Íll Mün-

chenbekerülti stabilan álltamásodikhelyen. A 10n<lg}'o~o
egyetetuadiákok 75,a.1 Okisebbpedig250/0~án~.~~jtott
tanulrriányokat.. Fo'ntostudflunk azonban, hogY<üp~lga~
tókfele,minden tanév'ben új beiratkoz6 volt, a néIll~~egy~~
temistákjelIegzetesen4~5; sőttöbbegyetemet.is lát9ga~~~,

mire,diplomát.szereztebAzegyetemisták nagyszerfP(jtjat-·
szottak.az egységmozgaloIll megh<itározQ .eseményeiIl:~.n(lgyi'
gyűlése,in - hangsúlyozzaSz9gi:El}nél, ll1égje\entő~~PP.l(ek
látjukrhogy .• az,egyet:emekel1kiépülőkap~solatrel1q~~e.rc~z
egyetemek elhagyása .' ut4n;jst()vábbélan.émet~rte,l!l1jség
ben, Jnhtöboí. azössmémet. tudat. is.yalamiképpe1),e0eknt;k:
az egyetemekflek,ennek azértelmiségneka termék~!7A{ta-,
nult eqlberek lényegesen jobban kötődtek az egység~s~Té~
metországhQz(vagyallnak vagyképéhez) mint a~artQWá
nyukbólalig kimoz4ulókisp~lgárs~g tQmegei,Ennek;(é~:ek~
képperl:a7,eg}'etenceknek).jelent~~~gét-anémet t:írs;tclalcimfejlődés;3'~éIlleturalkodQ.elitössz(;tételénekalakul~<lgel!l

pontjából • alig~alehetne'túlhangsúlyo~nllnk~ ·..: . . ,L,.
Ail~l!letegy(;telneket olasz~ésfrancia diák~kaligJátpgat ~
ták, :debefolyásukn~eghatárQz~ Skandiáviáoan. és:aBal ti~
kllmban, Közép Európában ~sa:BalkáI1onis.Míg ,ezeki:~a
területekre a németegyetern~ka'maguk. komplexitás~b:an
(színvonal,üdeológia;. szerkezet stb:) gyakorolhattak. vonzerőt, 'anémet tudományosság.{terll1észettQ~omá~yokor~
vostudomanYNPűszaki Jlld()mány~k).a~últ százaclmásodikJeléh,enarnerikai. és angol hallgatóka:t; ahuszadiksz#ad
első év~izedébenpedigóro~zokatésjapánokat (!).vonzoda,
A szerző ainagyaregydemjárásraté(ve hangsúlYQzza: ,.a:
középkorban főleg Bárizsés Jtáliaközött 1.l1egoszlóJIlagya.r
peregrinaciósirány151 7.Utáfianéinet dominanciának a4j~
át helyét:(~ viz~gált·időszakban '1789és.1848. kQzöttnOO
magyarországi tanulinélhet egyetemeken. A- hallgatók több
mintkétharmadate()lógus:1789és '·1819. (aperegri~álási
tilalom)között] énaés Göttingadominál, aharrninpséYek~
ben viszont mar/Berlin Jelé. fordul az érdeklődés. Az egyes
egyetemek eltérő. eszmeiség~ .egész magyarországiországté~
szek értelmiségielitjénekarculatát határ()zhatták meg: Ber~
lin, Göttingaj'Tübinga.eidélyi, Halle a magyarorsz;Ígi, protestánsiJénaJelvidéki~allgatókat vonzott. .Erde1.l1es.m~gje
gyeznünk, hogy a (elmérés;;fordítottját;' isel1ehetne'légez~
ni: mégviisgálnipéldául,h()gya 19. század magyarí!litjének
egyes (:soportjai (évtizedről' évtizedre haladva)mely k~Iföldi
egyetemeket végeztek.~ Erre.afoI"fások,hanem is teljesnek,
de kielégítőneklitszanak.,
1849 és 1867 között UOQ~antaQultak németegyetemeken, .ekkorraa·Berlin iráriti.éroeklődés megközelfti.aJéna
irántit ,MégerősQdika~aszaki és.a·,természettudományok
iránti érdeklődés. A hallgatók· általában lT2szemeg(erre
érkeznek;"atéotógusokviszony3:c4~gyétemen iseltöltenek
1-1 szemesztert. 1867.utánalllagyaregyetemi.oktatás gyors
növekedése.· a hagyományos külföldicentrumok iránti.· érdeklődéstJelóhasztja: továbhnő awnoari {a csökk~nőSZa7
mon belül} Berliriés München;aránya.
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Akülf?l,dii~anulásújtípusátjelziaz 1890es1895 közöte századelsőJeléb~~ 9500."anperegriI1áltak;fordítottirányb~
ti fellendül~s: ekkoriban ~gyre ,többen már posztgraduális háromezren;Ap~stiorvoské~zé~jaselmecbányai bánYatll~r,~
képzésrej?nnek Németországba, assziszt~nsként.bek;ipcso" nökkép~és egyenkéntJ 500~as peregrinációs nagyságr~t1dj~
lódnak'~iftenitudományos' munkákbais.Azia,gyanúnk összemérhetóaBécs .által ivonzott 7413 magyarországi halI~
>;, , .c.;·c,
persze;h:~gy~zapositgraduális arculat már korábbaIlisD1eg~ gat6szarpa"al.':i; . ir, ,.' ;i; i
AMagyarországról ~,Ausztriába"érkezók számának it1g(l;~
volt, csal(h~lllígy hívdkTalal?mra végignézvepl:a;z)868
és 1880i~?zöttiVIO.1,tisztviselők·.életrajzait:szinte.vah dozásáti~nagypolitikaközvedenüIJorm~ta:' 1805·és 1813
mennyie~all~iföltség~n,folytattakegy-~ét szemeszternyi között~n~p<sleoni;háború~ll1iattkQ"etke~~ttb~ viss?:~~é~,
hosszú$ágúlanulmányutat Németországban; Svájcban; Eranc 1813 és }~25;kö~ttviszontépp~n akül,földre járás (nagyp,Oé
litikaiok()kb<slmegfogalmazott):tilalma miattegyenktes .~
ciaorsz~gb~~;és rnás~tt:
5zögieF~~~ődése .(vagy Iegalábpis adatbázisa) ,a~usz~dik birodalmo~oelüliperegrináció;növekeaés~ •.{PL,182L·hel1
századrasaj2?sm~rnernterjed ki, IgJ'irikabb csakgyanftjuk, Bécsben protestáris. egye~elI,le.talapítottak"hogy. elyonjáka
hogy az;'1920.'ütáni egyet~mjárás sajátosságai markánsankét~ teológ~~jelöltek~takülf?ldiegyeternekrőL)
Ki~űIlőele~z~sébenSzögi rámutat: .az,igazifordulataz
felé osz~hatók:aziun~eriraduate student-ként kiilJöldre keru:
lők motívációjaahazai numerus dausus(KaradyYiktornál 1840."e~évekb~11köv~tke~ik.be.Akkoriban~gyanisa hagy()7
olvashat~n~e:rőlsokat),.apostgraduate~ekévi~iont a,klebels 7 mátlyos(~lőbb.teológiai;rriajd!orvostudományiéstechI1?lór
bergi tu~pzná~ypolitikai mely fokozatosan. az elitbekerülés giai'irápYl1lts~gú)·'per(:grinál<Ú;tJelváltja . areáltudománYQk
irántiét:deklődé~;;;',;,; ,
feltételévét~~t~ aikülföldön folr~atotttandmányqkat ...•.'
Inkábbétdekesség,'n1inta'magy.a:rországi. pe5eg~iná(;ios . ··S~ögiku.tit~ain*nagyrészeelséídleges~le)'él*.i f()mi~o
helyzetetéri~tő tén~ hogy a~orosz birodal?rnban1802után kon:<vap~zik, így;aifeltártad~~okatgy~korlai:ilagúgy teldntjönneklét~etartományonké,ntaz egyetemek, összesel) hat. hetj~k:idáignyúlnal{azislTlereteink:,Ilye~.értelemben.. Szö~
A kongresszusi Lengyelországban 1818'és1831 ~özöttmű~ gi ad9 sZtizadi'magyarfilsőoktatdstörténet egyik. idglegeJkéf)~
ködhetav~rsói egyetem is, a felkelés leverése után azonban könjWitettele, azasztalrLTermészetesen (hiszen:aiia.I1yitmár niIlésl~n.gyelÍ1yelvű felsőoktatási intézmény. Az orosz könyvek korabeli gyakorlati használhatóságának ez v~lt az
egyetemeket a balkáni szlávok látogatják nagy tömegben. alapfeltétele) megállapítható a hallgató neve, a beiratkozás
Az orosz egyetemek éppúgy a pánszlávizmustranszmissziós időpontja illetve, hogy melyik intézménybe, melyik fakul~
szíjai aTörök birodalom felé, mint ahogy ilyen jelentőségü tásra vették fel. A legtöbbször megállapítható a hallgatók
ket a századforduló magyar publicistái is felismerik
születési helye, de általában nem állapítható meg nemzetiséA kötet tulajdonképpeni tárgya a Habsburg birodalmon ge, anyanyelve, illetve vallása. A szülő foglalkozását a matribelüli peregrináció. Ajól összefogott egyetemtörténeti beve- kulába beírt formában közli, erre vonatkozó adat az esetek
zetőbőlkitűnik, hogy II. József megszüntette a jezsuita kis- nagyobb számában van. Ne reménykedjünk azonban olyan
egyetemeket, viszont újabbakat alapított hélyükbe (illetve, s precíz foglalkozás besorolásban, mint a 19. századvég statiszez legalább ilyen fontos valódi polgársággal rendelkező váro- tikai évkönyvei esetében. Szögi elemzése szerint a Bécsbe
sokba költöztette a régebbieket). A német helyzettől eltérő peregrinálók legnagyobb csoportja "polgári" körökből jött
en kevés, de óriási egyetem jött létre a birodalomban.~ha: (550 fő), utána következik a kereskedők, a hivatalnokok,
talmas terület mindössze tíz egyeteme közül messze kiemel:" iparosok, orvosok csoportja. Megdöbbentő, hogy még a paked ett Bécsé, a hallgatók 20-250/0-át koncentrálva. Pestre, rasztság is megelőzi a nemességet a szülők között (290 ill.
akárcsak Lembergbe ahallgatók 10-1 O%-a iratkozott be. A 224) . klt gondolom, hogy noha e számok mindenképpen a
18. században világszínvonalúnak számító selmecbányai bá- polgárosodás előrehaladásának jelei, mégis csak rendkívüli
nyászati és erdészetei akadémia az 1800-as évektől kezdve óvatossággal szabad belőle következtetéseket levonn unk.
átadta a vezető szerepet a prágai ill. bécsi politechnikumnak Ezekkel a maguk korában igen következetlenül használt ka- a bécsi politechnikum az 1849-es évekre már a' birodalom tegóriákkal ugyanis részben foglalkozási státust részben jogi
"műszakis" hallgatóinak negyven százalékát vonzza. (5 aki helyzetet fejeztek ki. Nehezen lenne például bizonyítható,
az ezért való felelősséget a "magyarellenes osztrák kultúrpo- hogy a magukat "polgárnak" (Bürger) defiriiálók közül kik
litikára" hárítaná, az nem árt ha tudja: a pesti egyetem latin mivel foglalkoztak, vagy hogy az önmagukat hivatalnoknak
nyelvűségével maga akadályozza meg, hogy az 1780-as évek- besorolók között milyen arányban vannak a nemesi szármatől működó mérnöki tanfolyama komoly peregrinációs köz- zásúak.
ponttá váljon.) klt iskétlenénk, hogyTriesztés Milánó mű
Kétségtelen tény ugyanakkor, hogy az önmagukat nemesszaki felsőoktatásának expanziója osztrák kultúrpolitikának ként, birtokoskéntbesorolók viszonylag alacsony száma azt
lett volna köszönhető - sokkal inkább a helyi polgárságnak a "minimális következtetést", hogy a nemesség polgárosulés értelmiségnek. Mindezzel együtt a peregrináció sokkal ke- tabb (azaz generációk óta városban élő, hivatalviselő, esetleg
vésbé egyirdnyú, mint a középkorban vagy napjainkban. A kereskedő) része nagyobb arányban látogatja a bécsi egyetemagyar királyságból az (későbbi) osztrák császárságba a 19. met, mint a kevésbé polgárosult, mindenképpen megenge,i J
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dio (Nyilván érdekes lenne akár csak a jelen kötetben megjelent adatokat elemezve megvizsgálni: hogyan tolódtak el a
számok és az önbesorolások mondjuk az 181 O-es évek és az
1840-es évek között, hiszen közben teret nyert a liberalizmus, s ráadásul mind több nemesember vállalt megyei vagy
állami hivatalt)
Valószínűleg érdemes lenne megvizsgáIni - Szögi számos
összesítést készít a hallgatók megoszlásáról az egyetemek között, de "kereszttáblákat" nem nyújt -, hogy milyen fakultásokon találhatjuk pl. a meglepően sok paraszti származású
(apját parasztként besoroló) hallgatót. Gyanúnk szerint itt
főleg egyházi ösztöndíjas teológusokróllehet szó.
Egyébként a "kereszttábla-készítőket" a besorolás eme bizonytalansága miatt nem is annyira a foglalkozási adatok
elemzésére, mint inkább a peregrináció térszerkezetének elemzésére biztatnánk. A születési helyek (sok száz település) elsődleges rendezését már Szögi László is elvégezte: megyék,
városok, közigazgatási egységek szerint 99 kódszám könnyíti meg a hallgatók csoportosítását. Az efféle kereszttáblák,
térképek készítése megítélésem szerint akkor kínál legnagyobb
hozadékot, ha az egyes országrészek, ill. egyes városok peregrinációs súlyának változását az időtengely mentén is megvizsgáljuk. A gazdasági fejlődés, a polgárosodás (ez látatlan-

ban is kijelenthető) nyilvánvalóan másféle "térképet" vetít
elénk 1808/18-as, mint mondjuk az 1838/1848-as évtized
vonatkozásában.
Miközben rendkívüli izgalommal várjuk a második kötetet (mely az 1851 utáni félszázadról hoz majd adatokat, s
melyet állítólag még ebben az évben kézbe vehetünk), legalább ilyen fontosnak tartjuk e megjelent adattár másodelemzését. A másodelemzés legalábbis kétirányú lehet: a matematikai statisztikai érdeklődésűeknek javasolhatjuk a kötet
adatainak elemzését, s összevetését a piacközpontokról, demográfiai változásokról szóló történeti statisztikai adatokkal.
Akit pedig az érdekel, hogy a magyarországi orvoslás, gyógyszerészet, technikai fejlődés elitjére milyen befolyást gyakorolt a peregrináció, annak javasolhatjuk: a könyvből vett
névsorokból kiindulva járjon utána egy-egy peregrinus-csoport későbbi karrierjének.
Mindkét elemzési út hihetetlenül ígéretes annak alaposab b megismeréséhez: hogyan hatott az európai felsőoktatás
(Bécs, Prága, Lemberg szelleme) a magyar társadalom 19.
századi alakulására.
(Szögi Iddó: Magyarorszdgi didkok a Habsburg birodalom
egyetemein" f 1120-1850. Budapest-Szeged, 1224.)
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