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Bevezetés 
 

A hallgatói névsorok elemzése, különösen a nem a szűkebben vett régión belüli diákok 

vizsgálata nemcsak a hallgatókat küldő, hanem a befogadó ország számára is fontos 

megállapításokkal szolgálhat. Az egyes felsőoktatási intézmények kapcsolatrendszere, 

vonzáskörzetének nagysága, hogy kik számára fontos az adott intézményben, 

intézménytípusban vagy –hálózatban tanulni, az intézmények tudományos, kulturális életben 

betöltött szerepét is meghatározza, árnyalja.  

A magyar felsőoktatási intézmények többségét természetesen elsősorban a helyi, ország- és 

tartományhatárokon belüli igények kielégítésére hozták létre, mégis meghatározó, hogy 

milyen szinten voltak képesek az egyes magyarországi intézmények, intézménytípusok a 

Habsburg Birodalmon belüli és kívüli kulturális transzferben részesedni az elmúlt 

századokban. Az idegen születésű hallgatók legkedveltebb céljai ugyanis olyan szellemi 

központokként működnek, melyeknek országhatárokon átívelő tudomány- és kultúraközvetítő 

szerepe egyértelmű akkor is, ha bizonyos esetekben felmerül, hogy nem klasszikus 

peregrinációról, hanem esetleg bevándorlásról van szó. 

Régiónkban szinte alapításától meghatározó Bécs, az ott működő intézmények 

felsőoktatásban, illetve peregrinációban betöltött jelentősége. Magyarországon, bár többen 

kísérletet tettek rá, a 17. századig nem sikerült tartósan felsőoktatási intézményt létrehozni, a 

jezsuiták nagyszombati egyeteme az első olyan felsőoktatási intézmény, mely századokon 

keresztül folyamatosan működik, még ha időközben székhelyet is változtatott. A magyar 

egyetemalapítási kísérletek minden esetben nagy ívűek voltak. Az alapítók gondoskodtak 

vagy gondoskodni kívántak a minőségi oktatásról, és az ehhez szükséges minőségi tanári 

karról, mely biztosíthatja, hogy sikeres, akár nemzetközi hírű intézmény szülessen. A 

kísérletek sikertelensége, rövidsége sokféle tényezőn múlt, de a nagyszombati egyetem is jól 

példázza, hogy egy színvonalas, nem háborús övezetben működő intézmény vonzóereje, 

különösen, ha az oktatás nemcsak regionális nyelven folyik, az állam-, a régióhatárokon kívül 

is hathat. Bár hozzá kell tennem, hogy a minőségi oktatás mellett nagy vonzóerőt jelenthet az 

áhított végzettség könnyebb - olcsóbb, gyorsabb, kevesebb energiát igénylő - 

megszerezhetősége vagy egyáltalán ennek lehetősége. Nemcsak az kérdés, van-e helyben, a 

közelben ilyen képzést adó intézmény, hanem az is, bejuthat-e oda a hallgató, nincs-e valami 

kizáró ok (ilyen ok lehet az intézmény felekezeti jellege vagy felvételi korlátozásai). 

A magyarországi intézményekről megjelenő monográfiákban, elemzésekben általában nagy 

hangsúlyt kap az intézmény külföldi kapcsolatrendszere, Magyarországon, régiónkban, 
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Európában betöltött tudományos és oktatási szerepe, jelentősége. Külön elemzések 

foglalkoznak a tanári karok összetételével, az egyes professzorok munkásságával, 

származásával, külföldi tanulmányaival és szakmai kapcsolatrendszerével, illetve a 

tananyaggal, az oktatás tárgyi és anyagi feltételeivel, az intézmények épületeivel hazai és 

időnként nemzetközi összehasonlításban is. Az elemzések szólnak a diákság számáról, 

összetételéről, de a legtöbb magyarországi intézményi feldolgozás esetében nem találunk 

részletes adatokat az intézményben tanuló külföldi születésű diákokról. Ennek egyik oka, 

hogy a hallgatók többsége magyarországi volt, másik oka a részletes, elemzésre lehetőséget 

adó adatsorok hiánya. 

A magyar peregrinációkutatás is elsősorban a magyar egyetemjárókra összpontosít, a 

Magyarországra irányuló egyetemjárás átfogó vizsgálatára, a hazai és külföldi peregrináció 

összehasonlítására csak rövidebb részelemzések születtek. A témában dr. Szögi László közölt 

rövidebb összefoglalást 1994-ben, „A magyarországi diákok a Habsburg Birodalom 

egyetemein.  I. 1790-1850” című adattár előszavában.1 Már önálló témafeldolgozás, 

részletesebb elemzés a budapesti orvosi kar 1790-1850 közötti, illetve a budapesti 

Műegyetem külföldi hallgatóinak vizsgálata (1944-ig), az első Molnár László, a második 

Osváth Zsolt munkája. Ezek viszont sajnos teljes egészében még nem jelentek meg, csak 

kéziratban olvashatóak. 

A téma részletesebb elemzésére a Szögi László vezetésével működő peregrinációkutató 

műhelyben már a 2000-es évek elején megindult egy átfogó, a magyarországi felsőoktatási 

intézményekben, Magyarországon kívül született hallgatókat kereső anyaggyűjtés, mely a 

magyar peregrinusokról korábban a műhelyben készült adattárak gyűjtési, feldolgozási és 

publikálási módját vette át. A 2010-es évek elejétől pedig az ELTE Egyetemi Levéltárában 

működő MTA Egyetemtörténeti Kutatócsoport megkezdte a magyarországi felsőoktatás 1566 

és 1918 közötti időszakában működő felsőoktatási intézmények hallgatói adatbázisának 

összeállítását a hallgatókra vonatkozó forrásanyagok összegyűjtésével. Így nagyon sok 

intézmény eddig publikálatlan adatsora válik folyamatosan elérhetővé, méghozzá egységes 

vizsgálati szempontok szerint feldolgozva. Ezekben az adattárakban közös, hogy az egyes 

hallgatók csak egyszer szerepelnek 1-1 intézmény névsorában, a tanulmányaikra vonatkozó 

éves beiratkozási és vizsgaadatokat pedig összegyűjtve közlik. 

Fontos kérdés, hogy kik tekinthetőek a magyarországi intézmények külföldi hallgatóinak. 

Ennek meghatározásában a legteljesebb mértékben földrajzi szempontokat kívánok 

                                                 
1 SZÖGI LÁSZLÓ: Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom egyetemein I. 1790-1850 Bp.-Szeged, 1994. 
30-32 p. 
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érvényesíteni, azaz a megadott születési, származási hely alapján gyűjtöttem össze a diákokat. 

Külföldinek tekintek egyrészt minden, a Habsburg Birodalom és az Osztrák-Magyar 

Monarchia határain kívül született hallgatót, másrészt az egykori Monarchia területén belül, 

de a történeti Magyarország – a magyar királyság és Erdély - határain kívül született diákot, 

valamint a Drávántúli területekről, Horvátországból érkező hallgatókat. Ennek a földrajzi 

lehatárolásnak a figyelembevételével kívánom a két háború közötti időszakot is vizsgálni. 

Nemcsak azért, mert a korabeli források és statisztikák is ilyen szempontból készültek, hanem 

mert nem célom a trianoni döntés miatt új országokba kerülő, korábban Magyarországhoz 

tartozó területekről magyarországi intézményekben tanulókat bevonni a vizsgálatba. Az 

ugyanis egy komplex, önálló feldolgozást igénylő témakör.  De a földrajzi lehatárolás miatt 

nem elemzem a vizsgált területen, azaz a történeti Magyarországon belül született nem 

magyar nemzetiségű hallgatók adatait sem. 

Horvátország bevonása a vizsgálatokba mindenképpen magyarázatra szorul, hiszen a 11. 

század végétől 1918-ig a magyar korona országai közé tartozott. De Horvátország helyzete 

mindig is speciális volt Magyarországon belül. A nemzeti dinasztia kihalása után ugyan 

elvesztette politikai függetlenségét, de bizonyos fokú területi különállósága és közigazgatási 

autonómiája fennmaradt, ami elősegítette az újkorban a horvátság nemzetté válási folyamatát. 

Mindez annak ellenére bekövetkezett, hogy horvát területek nemcsak a magyar királyság, 

hanem más fennhatóság alatt is álltak az évszázadok folyamán. A horvát területekről magyar 

intézményekbe beiratkozó diákok vizsgálatával a horvát-magyar kapcsolatok intenzitásáról, 

illetve a horvát országban megtelepedő magyar népességről is pontosabb képet kaphatunk.  

A külföldi születésű hallgatók csoportjainak elemzésekor fontos feladat a földrajzi 

lehatároláson kívüli, de magukat magyarnak való diákok figyelemmel kísérése. Különösen 

azért, mert így teljesebb képet kaphatunk a Magyarországon kívül született magyarok egyes 

csoportjairól. A nemzetiségi és származási hely adatok eltérései a nemzeti és az egyéni 

önmeghatározás folyamatáról is tanúskodnak.  

 

Az első sikeres magyar egyetemalapítástól egészen 1944-ig kívánok átfogó képet adni arról, 

hogy az egyes korszakokban a magyarországi felsőoktatási intézményekben, 

intézménytípusokban milyen számban, arányban vannak jelen idegen, nem magyarországi 

születésű hallgatók. Mely területek szülöttei számára fontos magyar felsőoktatási 

intézményekben tanulni és mi motiválhatta ebben őket. Mennyire zárt a Habsburg Monarchia 

oktatási piaca, vannak-e egyáltalán birodalmon kívüli hallgatók. Mely magyarországi 

intézményeknek van hiánypótló, összbirodalmi jellege, illetve az egyes intézményekben 
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megszerezhető tudás, végzettség mennyiben hasznosítható Magyarországon kívül és belül. 

Hogyan befolyásolja a magyar intézmények peregrinációs szerepét, a külföldi születésű 

hallgatók intézményválasztását az oktatási nyelv, különösen a magyar tannyelv bevezetése.  

Az adatok elemzéséhez szükséges a magyar felsőoktatástörténet legfontosabb tendenciáinak, 

a magyarországi intézményrendszer, az egyes intézménytípusok rövid bemutatása, illetve a 

magyarországi hallgatók külföldi peregrinációjának korszakokra osztott áttekintése.   

Mindenképpen vizsgálandó kérdés a magyarországi jezsuita felsőoktatási intézmények régión 

belül betöltött szerepének meghatározása, ahogy az is, hogy a 16-18. században működő 

protestáns oktatási intézmények felsőfokú képzésein találhatunk-e nem magyarországi 

születésű hallgatókat. A 18. században a katolikus intézményrendszer új iskolafenntartókkal, 

intézményekkel bővül, az itt tanuló hallgatók vizsgálata tovább árnyalhatja az új szereplők 

magyar felsőoktatásban játszott szerepét.  

Az állam szerepének növekedése, a felvilágosult abszolutizmus oktatáspolitikája, a 

felsőoktatás állami irányításba kerülése új képzési formák megjelenését, az 

intézményrendszer további bővülését, strukturálódását, a hallgatói létszámok növekedését 

okozza, de fontos megvizsgálni, mely intézmények képzései válthatnak ki határokon kívüli 

érdeklődést. 

A 19. században az egyes magyar intézmények, intézménytípusok Monarchián belüli 

jelentőségét elsősorban a nemzeti érdekek előtérbe kerülésével bevezetett magyar oktatási 

nyelv befolyásolja. A dualizmus idején modernizálódó, de már magyar nyelvű felsőoktatás 

ugyan mind képzési szerkezetében, mind intézményhálózatában, mind a rendelkezésre álló 

tárgyi és személyi feltételekben intenzíven bővül, de kérdés, hogy milyen mértékben és 

milyen képzési területeken tud vonzó maradni a máshol születettek számára.  

1920 után Magyarország nemcsak kikerül egy nagyobb államalakulatból, hanem korábbi 

területének közel kétharmadát elvesztve ellenséges államok gyűrűjébe szorul. Az állam 

egyszerre küzd az elcsatolt területekről Magyarországra menekülő felsőoktatási intézmények 

és a beözönlő nagyszámú magyar értelmiségi, tisztviselő elhelyezésével, illetve a hallgatók 

létszámának korlátozására kényszerül. Az új helyzetben az a kérdés, hogy kerülhetnek-e 

egyáltalán külföldi hallgatók magyar felsőoktatási intézményekbe, és ha igen, mi a jellemzője 

ennek a csoportnak. 
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Felhasznált források 
 

A téma átfogó és részletes vizsgálatát megnehezíti, hogy a hallgatói nyilvántartások, források 

részben hiányoznak, elpusztultak (például a nagyszombati, későbbi pesti egyetem esetében) 

illetve évtizedeken keresztül nehezen hozzáférhetőek voltak (több intézmény és anyaga a 

trianoni békeszerződést követő határmódosítások miatt Magyarországon kívülre került), az 

intézmények egy részében mai napig kiadatlanok. Az utóbbi években viszont több intézmény 

(többek között Nagyenyed, Nagyszombat, Kolozsvár, Nagyvárad, Pozsony, Debrecen, Pápa, 

Sárospatak) hallgatói nyilvántartásai jelentek meg forrásközléséként vagy adatbázisba 

szerkesztve. Több intézmény esetében ugyan rendelkezésre állnak vagy kiadottak a hallgatói 

nyilvántartások, de sok esetben csak a diákok nevét, osztályát tudhatjuk meg, a 

vizsgálatomhoz elengedhetetlen származási adatokat nem tartalmaznak.  

Nemcsak az egyes felsőoktatási intézmények foglalkoznak saját, illetve jogelődeik hallgatói 

adatainak közzétételével. Jelenleg több átfogó kutatás folyik a magyarországi felsőoktatási 

intézmények hallgatóinak mind teljesebb körű adatbázisba gyűjtésére, a kiadatlan, nehezen 

hozzáférhető források szisztematikus feldolgozására. Az 1990-es évek végétől működik az 

ELTE Levéltárában, Szögi László vezetésével az a felsőoktatástörténeti műhely, mely jó 

néhány felsőoktatási hallgatói adattár összeállítása és kiadása mellett nemrégiben elkészítette 

a Kárpát-medencei magyar felsőoktatási intézmények legfontosabb feldolgozásainak, levéltári 

forrásainak jegyzékét is.  

2013-tól pedig az ELTE Levéltára ad helyet az MTA-ELTE egyetemtörténeti akadémiai 

kutatócsoport egyik kiemelt projektjének. A cél a Kárpát-medence 1566 és 1919 között 

működő valamennyi felsőfokú oktatást végző állami és egyházi tanintézetébe járt hallgató 

tanulmányi adatainak feltárása számítógépes adatbázis formájában. A kutatás vezetője Dr. 

Szögi László. A kutatás jelenleg is folyik, de a kutatócsoporton belül a már adatbázisba 

foglalt adatok hozzáférhetőek. 

2008 és 2012 között folyt az Európai Kutatási Tanács által támogatott ELITES08 nevű 

projektjeként az a Karády Viktor vezette kutatás, melynek eredménye a honi egyetemekre és 

főiskolákra 1870 és 1950 között felvett vagy diplomázott diákság beiratkozási és diplomás 

anyakönyvei alapján készült számítógépes adatbázis.  

A hallgatókra vonatkozó legfontosabb források az egyes intézmények központi és kari 

anyakönyvei, hallgatói tanulmányi névsorai, a doktori, illetve oklevél nyilvántartások, melyek 

személyi adatokat is tartalmaznak. További, sokszor kizárólagos adatforrások a 

diákegyesületek, kongregációk, kollégiumok anyakönyvei és névsorai. A nyomtatásban 
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megjelent elsődleges források közül a promóciós kiadványok, érdemsorozatok, értesítők és 

almanachok, sematizmusok. De a téma szempontjából fontos adatsorokat tartalmazhatnak az 

intézményi monográfiák, évfordulós kiadványok is. 

A következő intézmények adatsorai kerültek bele a részletes feldolgozásba: a nagyszombati és 

kassai jezsuita egyetem, a budai és a kolozsvári jezsuita akadémia, a váci és szegedi piarista 

líceum akadémiai tanfolyamai, a váci Theresianum. A pesti egyetem egyes karainak anyaga, a 

pozsonyi, győri, nagyváradi és kolozsvári királyi akadémiák, a bécsi és temesvári katolikus, a 

debreceni, pápai, kecskeméti, losonci, miskolci, nagykőrösi református, az eperjesi, soproni 

evangélikus akadémiai tanfolyamok, a pozsonyi és besztercebányai evangélikus iskolák 

felsőbb évfolyamainak részleges adatai. A keszthelyi Georgikon és gazdasági akadémia, a 

magyaróvári gazdasági tanintézet, majd akadémia, a selmecbányai bányászati és erdészeti 

akadémia mellett az állatorvosi képzés, a kassai és a kolozsvári gazdasági akadémiák, a 

művészeti felsőoktatás intézményei, a Műegyetem, a kolozsvári egyetem adatsora 1919-ig.  

A dolgozatban kéziratos és kiadott források, adatbázisadatok mellett felhasználtam a hallgatók 

összetételéről esetlegesen készült elemzéseket, statisztikai adatokat, feldolgozásokat is. Ez 

utóbbi különösen a dualizmus és a két világháború közötti időszakra érvényes. A két 

világháború közötti időszakban a statisztikai adatok elemzése mellett csak néhány intézmény 

részletesebb hallgatói adatsorait tekintettem át. A műegyetem, a pesti egyetem orvosi karán 

doktoráltak, illetve a debreceni egyetem orvosi és a pécsi egyetem orvosi és jogi karának 

külföldi hallgatóinak részletes elemzése a statisztikai adatokkal kiegészülve megmutatja a 

korszak legfontosabb jellemzőit. 
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I. Horvátország és Magyarország, a horvát felsőoktatási intézmények 
története 
 

Horvátország bevonása a vizsgálatokba mindenképpen magyarázatra szorul, mivel 11. század 

végétől 1918-ig a magyar korona országai közé tartozott. De Horvátország helyzete mindig is 

speciális volt Magyarországon belül. A nyugati egyházhoz csatlakozó Horvátország a nemzeti 

dinasztia kihalása után ugyan elvesztette politikai függetlenségét, de bizonyos fokú területi 

különállósága és közigazgatási autonómiája fennmaradt, ez pedig elősegítette az újkorban a 

horvátság nemzetté válási folyamatát. Mindez annak ellenére bekövetkezett, hogy horvát 

területek nemcsak a magyar királyság, hanem más fennhatóság alatt is álltak az évszázadok 

folyamán. A horvát területekről magyar intézményekben beiratkozó diákok vizsgálatával a 

horvát-magyar kapcsolatok intenzitásáról, az értelmiség közös tudásanyagáról, illetve a horvát 

országban megtelepedő magyar népességről is pontosabb képet kaphatunk. A magyar 

intézmények horvát hallgatóságát a többi külföldi diákkal együtt vizsgálom majd, a most 

következő vázlatos áttekintésben viszont szeretném összefoglalni a horvát felsőoktatás és a 

horvát történelem témám szerinti legfontosabb adatait, ismérveit. 

I. László király és utódai a Dráva és a Gvozd hegység közötti vidéket Szlavónia néven 

területileg különálló politikai egységként csatolták a magyar koronához. E terület önálló 

egyházszervezetet is kapott a zágrábi püspökség megalapításával. A Gvozd hegységen túl 

viszont nem szerveződtek királyi vármegyék. Horvátországban és Dalmáciában e néhány 

esettől eltekintve nem volt magyar betelepülés, Szlavóniában viszont több magyar előkelő is 

birtokadományokhoz jutott. A magyar királyok Szlavóniát, Dalmáciát és Horvátországot vagy 

helytartóik, a bánok útján kormányozták, vagy pedig az Árpád-ház ifjabb hercegei kapták 

meg hercegségként.2 

 

I.1. Az Universitas Jadertina, a Collegium Hungarico-Illyricum és a pálosok lepoglavai 
iskolája 
 

Dalmácia fennhatósága többször változott az évszázadok során, a magyar királyok mellett 

igényt tartott rá Velence is. A 15. század első felében Dalmácia tartósan Velence 

fennhatósága alá került. 1396-ban kezdi meg működését az Universitas Jadertina, a 

dominikánus rend studium generáléja Zadarban (Zára), melyet 1495-ben újjáalapítanak és 

                                                 
2 SOKCSEVITS DÉNES: a horvátok története. (http://szlavintezet.elte.hu/szlavtsz/slav_civil/horvat-
tortenelem.htm#h10) 
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1553-ban kapja meg az akadémiai fokozatok adásának jogát.3 Az intézmény 1807-ig, 

Dalmácia francia megszállásáig működött. 1807 és 11 között helyét egy speciális líceum veszi 

át, melyben jogi, építészeti, mérnöki és sebészeti képzést folytattak. Ezután az intézmény 

megszűnt, a 19. században hivatalosan csak teológiai szeminárium működött a városban. 

Dalmáciából éppen erős olasz kapcsolatrendszere és a betelepült olasz lakosság miatt nagyon 

sokan választották peregrinációs célként az észak-itáliai egyetemeket, Padovát, Bolognát 4 

A török veszély nagyon komolyan érintette Horvátország helyzetét. Zsigmond megkezdte a 

török elleni védővonal kiépítését, ami részben új katonai szervezetet jelentett Szlavóniában és 

Horvátországban. A horvát és a magyar nemesség érdekközössége a török veszély hatására 

erősödött, a horvátországi és szlavóniai nemesség egyes képviselői fontos tisztségeket 

töltöttek be a 15-16. századi Magyarországon. Szlavóniai birtokos családból származott Vitéz 

János és unokaöccse, Janus Pannonius. A 16. századi közös magyar-horvát történelem fontos 

szereplője volt többek között Beriszló Péter (Petar Berislavić) horvát bán, veszprémi püspök 

és királyi kancellár, Brodarics István (Stjepan Brodarić) szerémi püspök, Fráter György (Juraj 

Utišenić), Veranchich Antal (Antun Vrančić) esztergomi érsek.5  

A sorsközösség, a közös művelődési célok egyik szép példája a Collegium Hungarico-

Illyricum alapítása Bolognában, 1537-ben. A Szondy Pál esztergomi és zágrábi prépost által 

létrehozott kollégium 1781-ig segítette a magyar és horvát diákokat a bolognai 

tanulmányaikban. Az alapító kikötéseként fele-fele arányban vehették igénybe. Előírás volt, 

hogy 25 évnél idősebb papok és világiak egyaránt maximum hét évig tanulhattak itt teológiát, 

jogot vagy orvoslást. 1650-ben Draskovich György győri püspök nagy összegű támogatásával 

kapott új épületet a kollégium.6 

A török 1526-ban elpusztította a magyar alapítású rend, a pálosok budaszentlőrinci kolostorát, 

és a háborús helyzet miatt a rend magyarországi székhelyét Lepoglavára költöztette át. A 

leploglavai kolostorépületet Mátyás fia, Corvin János herceg, horvát bán újíttatta fel és 

alakította az állandó török veszély miatt szinte erődítménnyé. Fiával, Kristóffal együtt a 

leploglaviai templomban van eltemetve. A leploglavai pálos kolostorban még 1503-ban 

alapították meg a pálos szemináriumot, mely 1582-ben gimnáziummá alakult át. 1658-ban a 

rend filozófiai, 1684-ban pedig teológiai akadémiát nyitott, melyen sokféle nemzetiségű, de 

természetesen elsősorban horvát diákok tanultak. 1671-ben a pápától, 1674-ben I Lipóttól is 

                                                 
3 ZORAN POKROVAC: Juristenausbildung in Osteuropa bis zum Ersten Weltkrieg. Vittorio Klostermann. 
Frankfurt am Main, 2007. 81. 95. p. 
4 POKROVAC 94-95. p. 
5 SOKCSEVITS 
6 POKROVAC 92. p. SZLAVIKOVSZKY 9-10. p. 
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engedélyt nyernek egyetemi fokozatok adására.7 1786-ban a rendet feloszlatták, ekkor szűnt 

meg iskolája is.8 

 

I.2. Neoacademia Zagrabiensis – a Zágrábi Jezsuita Akadémia  
 
A 16. század első két évtizedében török elleni állandó védelmi harc következtében 

Horvátország és Szlavónia gazdasági ereje egyre gyengült, lakossága csökkent. Területe az 

1526-os kb. 50.000 km²-ről a 16. század végére 17.000 km²-re zsugorodott. Sokan 

menekültek Itáliába, Nyugat-Magyarországra, sőt Morvaországba is. A horvát nemesség a 

hódítók elől Szlavónia északnyugati részére és részben Magyarországra húzódott vissza. 

Előbbi miatt terjedhetett a Horvátország elnevezés a középkori Szlavóniára, ugyanis 

Szlavóniának ezentúl a horvát források a Dráva és a Száva közötti keleti megyéket nevezték. 

A horvát és a szlavón tartománygyűlés, a szabor 1558-tól együtt ülésezett Zágrábban. A 

török terjeszkedés csak a határőrvidék szervezetének kialakítása után állt meg, melynek 

költségeit főleg a Habsburg tartományok állták. A terjeszkedés lelassulása után valamelyest 

rendeződtek a horvátországi viszonyok. Talán éppen az erős Habsburg függés miatt, de 

Horvátországban nem talált otthonra a protestantizmus.9  

A Bocskaival kötött bécsi béke vallási toleranciára vonatkozó pontja 1608-tól nem volt 

érvényes Horvátországra, ezért tudtak itt először – a magyar korona országain belül - tartósan 

iskolát alapítani a jezsuiták.  Draskovich János horvát bán 1603-ban teremti meg a 

feltételeket a zágrábi missziós állomás számára. A magyar politikában jelentős szerepet 

betöltő Draskovich család felemelkedése a 16. század első évtizedeihez köthető.10 1612-ben 

alapították meg a kollégiumot, mely a nagyszombati és a kassai után, 1669-től vált klasszikus 

jezsuita akadémiává-egyetemmé, ekkor kapta meg ehhez I. Lipót hozzájárulását (fokozatok 

adásának joga). A filozófiai képzés már 1662-ben megkezdődött. Jóval korábban, még az 

adománylevél kiadása előtti időkből, 1633-tól vannak adatok a teológiai képzés 

megkezdéséről, a teológia morales oktatásáról is.11 A jezsuita kollégium ennek az egy éves 

képzésnek a biztosításával a helyi papság utánpótlását oldotta meg. 1727-től kánonjogot is 

                                                 
7 POKROVAC 99 
8 PUSKELY MÁRIA: Kétezer év szerzetessége 2. kötet Dinasztia Kiadó-ház rt. 1998. 946. p. és Lepoglava 
(http://hu.wikipedia.org/wiki/Lepoglava) 
9 SOKCSEVITS 
10 Fiai különösen fontos pozíciókat töltenek majd be a magyar királyságban. Egyik pécsi püspök, János pedig 
magyar nádor lett, aki 1631-ben grófi címet kapott. 
11 FRANJO ZENKO: transformacija fizike kao filozofijske discipline na Neoacademia Zagrabiensis. 1669-1773. 
In: Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, Vol.3. No.5-6 December 1977. 221., 225. p. 
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tanítottak, de a klasszikus, teljes 4 éves teológiai képzést csak 1746-tól kezdték meg. 1758-

ban 253 hallgató vett részt felsőfokú képzésben.12  

A két klasszikus, filozófiai és teológiai karral rendelkező intézmény a magyar korona 

országainak területén működő jezsuita kollégiumokhoz és egyetemekhez hasonlóan, az 

osztrák jezsuita rendtartomány keretében alakult meg és működött a Ratio Studiorum 

szabályai szerint. A rendtartományban erre az időszakra már jó néhány kisebb-nagyobb 

egyetemből állt az intézményhálózat. A 4 legfontosabb jezsuita rendtagok számára képzést 

adó intézmény Bécs, Graz, Nagyszombat és Kassa volt. 1660 után a rendtartományba tartozó 

jezsuitákat szinte csak ezekben az intézményekben képezték, a kisebb intézményekben, 

akadémiákon csak egy-egy esetben fordul elő, hogy rendtag képzéséről találunk adatot.13 A 

horvátországi jezsuiták sem itt, hanem inkább a fenti 4 intézmény egyikében, elsősorban a 

közeli Grazban végezték felsőfokú tanulmányaikat. De azért Zágrábban is előfordulhattak 

akár messzi tájakról érkező hallgatók – 1556-57-ben egy bajor jezsuita tanult teológiát, a 

rövidebb képzési idejű, gyakorlati papi tevékenységre felkészítő casuisticát az 

intézményben.14  

 

I.3. Horvátország helyzete a 17. századtól 1848-ig 
 
A 15 éves háború után tömegesen költöztek be a jórészt ortodox vlachok horvát területre. II. 

Ferdinánd 1630-as rendeletével, az ún. Statua Valachorummal szabályozta jogaikat és 

kötelezettségeiket. Ez alapozta meg a horvát területből és a horvát közigazgatás alól kivett, 

közvetlen Habsburg irányítás alatt álló Katonai Határőrvidéket. Horvátország nem 

csatlakozott a 17. századi magyar Habsburg-ellenes felkelésekhez, de a szégyenteljes 1664-es 

vasvári béke miatt a horvát főurak egy csoportja szembe fordult a Habsburgokkal. Az 

összeesküvőkkel I. Lipót leszámolt. Vezetőiket kivégeztette, birtokaikat elkobozta és 

Horvátországot megpróbálta elszakítani a magyar koronától, de ez a horvát főurak (köztük 

Erdődy Miklós bán) ellenállásán megbukott. A 17. század végén Horvátország és Szlavónia 

jelentős része felszabadult, bár a régi horvát területek egy része török uralom alatt maradt, és 

Bosznia részét képezi ma is. A háború idején a boszniai katolikusok is fellázadtak a török 

                                                 
12 TIHANA LUETI: Na putu do modernog sveučilišta In: Hrvatska revija 3, 2006. 
13 LUKÁCS LÁSZLÓ: Catalogus Generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae 
Societatis Jesu 1551-1773. I-III. Romae, 1987-1988. 
14 Kisenreich Joannes, aki Münchenben született. LUKÁCS LÁSZLÓ: Catalogus Generalis seu Nomenclator 
biographicus personarum Provinciae Austriae Societatis Jesu 1551-1773. I. Romae, 1987-1988. 285. p. 
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uralom ellen, 100, más források szerint 200.000 boszniai és hercegovinai horvát menekült át 

elsősorban Szlavóniába, kisebb részben Magyarországra a megtorlástól tartva.15  

A horvát és magyar rendek első komolyabb érdekütközéseire a 18. század első évtizedeiben 

került sor. Továbbra is fennmaradt Horvátország területi széttagoltsága. Kettős igazgatás volt 

jellemző Szlavóniára (Pozsega, Verőce, Szerém megyék), ezek a megyék ugyanis a horvát 

száborra és a magyar országgyűlésbe is küldtek követeket. A török előtt e megyéket horvátok 

és magyarok lakták. A török megszállás idején a lakosság jórészt kipusztult, helyükre 

Pozsega és Verőce megyébe elsősorban boszniai katolikusok (horvátok), míg Szerém 

megyébe nagyrészt szerbek költöztek. A Katonai Határőrvidék helyzetét a Habsburg 

kormányzat 1746-ban rendezte, de a 19. század végéig nem egyesítették Horvátországgal. Az 

itt élők nem integrálódtak a horvát társadalomba, sőt a lakosság fele ortodox szerb volt. 

1767-1779 között különálló Horvát Királyi Tanács működött, megszűnése után a horvát 

ügyek a Magyar Helytartótanácshoz tartoztak. Mária Terézia 1776-ban Fiume (Rijeka) 

szabad kikötővárost és környékét a magyar koronához csatolta. Ezt először a zágrábi Horvát 

Tanács igazgatta, majd ennek megszűnése után került a Magyar Helytartótanács hatáskörébe. 

Fiume (Rijeka) hovatartozásának kérdése a 19. században a horvát-magyar ellentétek egyik 

fő pontja volt. 

II. József magyar és horvát autonómia elleni intézkedései ugyan közel hozták egymáshoz a 

horvát és a magyar nemességet, de a 19. század első felétől a korábban csak időnként 

jelentkező közjogi ellentétek az erősödő nemzeti mozgalmak hatására egyre jobban 

kiéleződtek. A központosított magyar nemzetállam gondolata és először a horvát rendek által 

képviselt feudális-territoriális közjogi elven alapuló föderalizmus szembe állította a feleket. 

A horvátok ekkor a magyar bevezetése helyett a latin nyelv megtartása mellett álltak ki, és 

tiltakoztak a protestánsok egyenjogúsításának horvát területeken való érvényesítése ellen is. 

Fontos kérdéssé vált a horvát autonómia mértéke. 

Horvátország a sok évszázados magyar-horvát együttélés során mindvégig meghatározott 

mértékű autonómiát élvezett, a király személyét a legfőbb polgári és katonai tisztségviselő, a 

bán képviselte, de részben az igazságszolgáltatás (báni tábla) is független volt a magyar 

szervektől. A horvát tartománygyűlés szerepe és jogköre időnként változott ugyan, de 

megmaradt a horvát autonómia jelképének. Horvátország nem küldött megyénként külön 

követet az országgyűlésre, hanem mint ország delegált egy követet a felsőtáblára, kettőt 

pedig az alsótáblára. A közös országgyűlésen elfogadott törvények a királyi megerősítés után 

                                                 
15 SOKCSEVITS 
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érvényesek voltak Horvátországra is, míg a horvát szábor jogszabályai az uralkodó 

jóváhagyása után csak horvát területen léptek érvénybe.  

A magyar rendek támogatták a horvát széttagoltság megszüntetését, de Bécs ebben nem volt 

partner, így nem egyesítette az uralma alá kerülő Dalmáciát Horvátországgal, azt 1918-ig 

közvetlenül Bécsből igazgatták, a Határőrvidék is megőrizte különállását. A 19. században 

horvátok a két fél, Bécs és a magyarok között ingadoztak, hol egyik, hol másik féltől várták 

autonómiájuk megőrzését, nemzeti fejlődésük előrehaladását, az uralkodói abszolutizmus 

megerősödése így mindig közelebb hozta a horvát és magyar feleket. A széttagolt, két nagy 

birodalom több különböző igazgatású tartományában élő, különböző nyelvjárást beszélő 

horvátságot összekötötte a katolikus vallás és a nyugati kultúrához tartozás tudata. Az illír 

mozgalom (mely nemcsak a horvát, hanem a délszláv egység gondolatára épült, azaz a 

horvátok, szerbek és szlovének azonosságára), az erősödő nemzeti érzés és összetartozás 

tudat hatása a 19. század második harmadától egyre érezhetőbbé vált. A horvát 

tartománygyűlés 1840-ben már határozatban kérte a királyt, hogy engedélyezze horvát 

tanszék felállítását a zágrábi akadémián, és a horvát nyelv kötelező oktatását a 

gimnáziumokban. Az 1840-es években pedig egyre jobban kiéleződött a magyar-horvát 

viszony. Az 1847. október 23-án utoljára összeülő horvát rendi tartománygyűlés határozatot 

hozott a horvát nyelv hivatalossá tételéről, illetve tanítási nyelvként az iskolákban való 

bevezetéséről.16 A horvát nemzeti mozgalom és magyar nemzeti liberálisok között az 1848-at 

megelőző korszakban több kérdésben is súlyos ellentét alakult ki: ilyen volt a nyelvtörvények 

problémája, Szlavónia és Fiume (Rijeka) hovatartozásának kérdése, Horvátország és 

Magyarország közjogi kapcsolatának ügye. 

Ahogyan 1848-ban a magyarok követelték Bécstől a nagyobb függetlenséget, ugyanezt 

kívánták megkapni a horvát nemzeti mozgalom résztvevői Pesttől. Nemzeti önállóságot, a 

horvát országgyűlésnek felelős kormánnyal, s a magyar koronával csak laza kapcsolat 

fenntartásával. A magyarok először kitartottak a magyar korona egysége mellett és ez a teljes 

szakításhoz, majd fegyveres konfliktushoz vezetett, annak ellenére, hogy a magyar 

forradalom vezetői nyár végére már elfogadták volna a horvát követeléseket. A bécsi udvar 

ugyanis kihasználta a helyzetet és maga mellé állította a horvátokat. 

                                                 
16 JAROSLAV SIDAK: Regia Scientiarum Academia. In: Spomenica u povodu proslave 300-godisnjice 
Sveučilišta u Zagrebu I. Szerk: Jaroslav Sidak. Zagreb, 1969. 49-78. p. 
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I.3.1. Horvát peregrináció az ausztriai tartományokban a 17.-18. században17 

A horvát nemzetiségűek művelődési igényét nemcsak a helyi és magyarországi felsőfokú 

képzések szolgálták ki. Igen jelentős számú hallgatót vonzott a 17. és 18. században a 

Habsburg Birodalom fővárosa, Bécs és a stájerországi tartományi központ, Graz. E két 

városban megforduló hallgatók erősítették az udvar, illetve az ausztriai területek és 

Horvátország közötti kulturális, gazdasági és politikai kapcsolatokat. A 17. században több 

mint 700 horvát hallgatója van a grazi egyetemnek. Ez a szám alig két évtizeden keresztül 

alacsonyabb, amikor a zágrábi jezsuita akadémián megkezdik a magasabb szintű filozófiai és 

teológiai képzést. De ugyanebben az évszázadban a bécsi egyetemen is több mint 500 horvát 

hallgató iratkozik be. Érdekesség, hogy a bécsi egyetemen jóval kevesebb horvát hallgatót 

találunk a 18. században, akkor alig 254-en tanultak itt, míg Grazban több mint 750-en. De 

megjelennek a horvát hallgatók e században az újonnan alakított bécsújhelyi akadémián és a 

hadmérnöki képzésben, összességében ezeken több mint 200 fő vesz részt, de a 

Theresianumban is találhatunk horvátokat. Azt hozzá kell tenni, hogy a horvát hallgatók közel 

30%-ának nincs feltüntetve a származási helye, de a számok ettől függetlenül is jelentősek. 

Éppen ezért a horvát történetírás külön foglalkozik Graz horvát értelmiség képzésében 

betöltött szerepével.18 

 

I.3.2. A Varasdi Politikai-Kameralisztikai Iskola és a Zágrábi Királyi Akadémia19 
 

A 18. században a horvát területeken is megjelenik a Habsburg Birodalom felvilágosult 

abszolutizmusának oktatáspolitikája. Az uralkodó, Mária Terézia szakoktatási intézményt, 

Politikai-Kameralisztikai Iskolát alapít Varasdon 1769-ben. Az intézmény elsősorban az 

1767-ben létrehozott Horvát Királyi Tanács szakemberszükségletének biztosítását szolgálta. 

A különálló Horvát Királyi Tanács működése idején Horvát-Szlavónia legfelsőbb helyi 

kormányszerve volt, melyet az akkori horvát területek legnagyobb településén, a közel 3500 

lakosú Varasdon kezdte meg működését. A megfelelő hivatali apparátus megteremtését 

szolgáló iskolát német nyelvűre tervezték, de mivel nem találtak megfelelő számú diákot, 

végül latin nyelven kezdődött meg az oktatás. A két éves tanulmányi idő végén vizsgát tettek 

                                                 
17 KISSNÉ BOGNÁR KRISZTINA: Magyarországi diákok a bécsi tanintézetekben 1526-1789. Budapest, 2004., 
és VARGA JÚLIA: Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom kisebb egyetemein és akadémiáin 1560-1789. 
Budapest, 2004. 
18 VARGA 1560-1789 37-39. p.; KISSNÉ 36. p. 
19 SIDAK 49-78. p. 
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a diákok. Sok hallgató tanult tovább magyar intézményekben, 1770-ben egyiküket Egerbe, az 

ott működő jogi iskolába küldték. Legalább 10 további hallgató pedig biztosan magyar 

intézményekben fejezte be képzését. Az iskolát 1772-ben Zágrábba helyezik, majd 1776-ban 

a királyi tanács és a bán is követi, mert Varasd szinte megsemmisül egy abban az évben 

kitörő tűzvészben.20 

1773-ban a jezsuita rend megszüntetése miatt a több mint 100 éve működő Zágrábi Jezsuita 

Akadémia irányításával Mária Terézia rendelete ideiglenesen az egyházmegye püspökét bízta 

meg. A jogi iskola csak 1776-ban válik az intézmény részévé, ebben az évben ugyanis az 

uralkodó a horvátországi oktatást a magyarországi részeként állami irányítás alá veszi és 

egységes rendszert alakít ki, melynek legfontosabb, egyben egyedüli helyi felsőoktatási 

intézménye a három karú Zágrábi Királyi Akadémia.21 Az intézmény tanárait pályázat útján 

egy külön bizottság választotta ki a királyi megbízott vezetésével, és azt a királynő hagyta 

jóvá. Az előkészítő jellegű bölcsészeti és a teológiai képzés mellett két éves jogi képzést 

biztosított az intézmény.  

Az 1776-os szabályozást követő évben születik meg a Ratio Educationis, mely 

Horvátországra is érvényes, itt a magyarországi rendszerbe betagozódó, de különálló 

tankerületet állítanak fel. A királyi akadémiák rendszere egységes intézményhálózatot 

eredményezett. Érdekesség, hogy két korábban Zágrábban már több éve jogot oktató 

professzort is áthelyeznek Magyarországra. Adalbert Baric 1777-ben Győrbe kerül, majd a 

pesti egyetemre, melynek 1785/86-ban rektora lesz. Josip Petrivic 1777-ben a még budai 

egyetem jogi karán tanít, majd 1782-ben tér vissza Zágrábba, már az akadémia vezetőjének.22 

1779-ben megszüntetik a külön horvát tanácsot, ezután az akadémia ügyeiben is a magyar 

helytartótanács lesz az illetékes, ezentúl a zágrábi professzori helyek pályázatait már nem 

helyben, hanem a budai majd a pesti egyetemen hirdetik ki. 1784-ben leválasztják a teológiai 

kart, melyet központi püspöki szemináriumként működtetnek majd a későbbiekben. Felmerül 

a hiányzó orvosi képzés igénye is. 1790-ben a horvát országgyűlés kéri, hogy Zágrábban 

orvosi iskolát szervezzenek, de erre nem kerül sor. 

A királyi akadémián 2-2 éves bölcsészeti és jogi oktatás várja a hallgatókat. A tanárok 

többsége horvát, néha magyaros hangzású nevük ellenére is, de magyar, német, sőt szlovák 

származású professzorokat is találunk soraikban. Bár a rosszul fizetett tanári helyek nem 

különösebben vonzóak, egy-egy időszakban, a 19. század első felében néha több tanszék is 

                                                 
20 POKROVAC 100-103. p. 
21 SIDAK 49-78. p. 
22 POKROVAC 105. p. 
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üresen áll, mégis fontos szerepe volt az intézménynek egy új, modern nemzeti elveket valló 

generáció kinevelésében. Az akadémia tanárai adják ki az első horvát nyelvű jogi munkákat.23 

1791 és 1830 között összesen 2191 hallgató tanult a bölcsészeti képzésben, az egész 

időszakban évente 150 körül mozgott számuk. 1785-ben 13 joghallgatója van az 

intézménynek, 1826 és 30 között már 35-48-an vannak egy-egy évben. A horvát kutatások 

szerint a királyi akadémia megalapításától 1850-ig összesen 2000 jogot hallgató fordulhatott 

meg a képzésen.24 Az intézménybe főként Zágráb és a másik 3 horvát megye mellett a katonai 

határőrvidékekről, a Muraközből, Szlavóniából és a fiumei kormányzóságból, valamint 

Magyarországról érkeztek hallgatók. 1828 és 1850 között összesen 158 magyarországi 

születésű diákról vannak adatok,25 ennél a szomszédos magyar intézményekben jóval több 

horvátországi diákot találunk, mind Pécsen, mind Szegeden. De Zágráb ennek ellenére, az 

akadémiának köszönhetően olyan művelődési központtá válik, mely szorosabbra fűzi a 

kapcsolatot a széttagolt horvát területek között.  

Az oktatás nyelve a latin, de 1790-től egészen 1848-ig külön tanítanak magyar nyelvet is, 

melynek tanulását 1833-tól teszi kötelezővé a magyar helytartótanács. Ugyanekkor a horvát 

nyelv hivatalos bevezetésére is születnek kezdeményezések, de ez akkor nem valósulhatott 

meg. Ugyanis az akadémia magyar és horvát nemzetiségű hallgatói között, néhány 

magyarellenes röplap okán zavargások törtek ki.26  

Az 1840-es és 43-as horvát országgyűlés is kérte a horvát tanszék alapítását és az orvosi 

képzés megkezdését. 1844-ben grazi mintára háromkarú egyetemet szeretnének létrehozni, de 

ehhez az uralkodó nem járult hozzá, viszont végre engedélyezte a szülészeti képzést, már ha 

ennek előteremtik az anyagi fedezetét. 1846-ban bizonyos kérdésekben sikerül előre lépni: a 

magyar helytartótanács engedélyt ad a horvát-szlavón tanszék megalapítására, a horvát 

doktoranduszok számára pedig engedélyezik, hogy továbbra is latinul vizsgázhassanak a pesti 

egyetemen. Sőt ettől az évtől újra Zágrábban is meghirdethetik a tanári állásokat. 1848-ban a 

horvátországi követelések között hangsúlyos helyet kap az önálló egyetem alapítása, de erre 

ebben az időszakban sem került sor.27 

 

                                                 
23 SIDAK 49-78. p. POKROVAC 107. p. 
24 POKROVAC 113. p. 
25 VARGA JÚLIA bevezetője In: MÉSZÁROS ANDOR - SZÖGI LÁSZLÓ - VARGA JÚLIA: Magyarországi 
diákok a Habsburg Birodalom kisebb egyetemein és akadémiáin 1789-1919. Bp., 2014. 1789-1919 11., 15. p. 
26 SIDAK 49-78. p. 
27 SIDAK 49-78. p. 
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I.4. Horvátország 1850-1918 között 
 

A magyar forradalom és szabadságharc leverése után a bécsi kormányzat Horvátországban a 

báni tanáccsal elfogadtatta az oktrojált alkotmányt. Bécs a horvát koronatartományban 

(Horvátországot és Szlavóniát különválasztják Magyarországtól) is bevezette az abszolutista 

kormányzást, mely ugyan előrelépést jelentett a modernizációban és megőrzött  számos 

polgári vívmányt, de horvát megítélése egészében negatív volt.  Feloszlatták a horvát 

országgyűlést, majd megszüntették a báni tanácsot, egyszerű helytartósággá lefokozva azt. A 

hivatalokba fokozatosan bevezették a német nyelvet, a középiskolákba a német nyelvű 

oktatást. De a horvát bánnak, Jelačićnak sikerült elérnie, hogy a pápa 1852 végén a zágrábi 

püspökséget érsekség rangjára emelte, mely így függetlenedett a magyar egyházi 

szervezettől. Az uralkodó ígérete ellenére nem egyesítette Dalmáciát és a Katonai 

Határőrvidéket Horvátországgal. Ezért a horvátok többsége hajlott a magyarokkal való 

megegyezésre. 1860-ben ugyan uralkodói leirat intézkedett a horvát nyelv „országos 

nyelvvé” tételéről és a horvát udvari bizottság felállításáról, de az 1861 elején ülésező báni 

értekezlet síkra szállt Horvátország, Szlavónia, Dalmácia (a Háromegy Királyság – 

Trojednica) egysége mellett és kérte a báni tábla és a horvát helytartótanács helyreállítását.28 

Az Októberi Diploma kiadása után fokozatosan helyreállt az alkotmányosság. Az 1861-ben 

összeülő horvát népképviseleti országgyűlésnek kellett Horvátország közjogi helyzetéről 

döntenie. A legfontosabb kérdés az volt, hogy Zágráb Ausztriával vagy Magyarországgal, s 

milyen feltételekkel létesítsen közjogi kapcsolatot. 

A horvát országgyűlés végül a magyarokkal kötendő perszonálunió mellett foglalt állást, de 

ragaszkodott a horvát és a magyar országgyűlés egyenrangúságához, valamint a Muraközhöz 

és Fiuméhez. Bécs először kísérletet tett a horvátok megnyerésére, de az udvar egyre romló 

külpolitikai helyzete végül is előkészítette a magyar kiegyezést, ezért az évtized második 

felében már az udvar szólította fel a horvátokat a megegyezés megkötésére. A horvát kérdés 

megoldását Ferenc József átengedte a magyar félnek, csak annyi kikötéssel, hogy a horvát 

autonómia valamilyen formáját fenn kell tartani. Az 1868-as horvát-magyar kiegyezés szerint 

Magyarország és Horvátország társországként egy államközösséget alkotott a Monarchián 

belül. A horvátok (és a horvát országgyűlés) autonómiát kaptak a belügyek, az igazságügy, 

valamint a vallás- és közoktatásügy területén, de nem lettek önállóak a pénzügyek. Más 
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ügyek a közös magyar-horvát országgyűlés hatáskörébe tartoztak, ahol a horvát képviselők 

anyanyelvükön szólalhattak meg. A horvátok használhatták saját zászlajukat és címerüket, 

Horvátország területén a horvát volt a hivatalos nyelv. A magyar fél lemondott a három 

szlavón megyéről és megígérte, hogy támogatja a Határőrvidék és Dalmácia egyesítését 

Horvátországgal, de Fiume (Rijeka) kérdésében nem tudtak megegyezni. Fiume olasz lakói 

gazdasági érdekeiket szem előtt tartva inkább a fejlettebb Magyarországhoz kívántak 

csatlakozni. Az ügyben végleges döntés nem született. A város „ideiglenesen” (1918-ig) 

magyar kormányzás alá került. 

A horvát-magyar kiegyezés meghatározta Horvátország sorsát az elkövetkező évtizedekben. 

A horvátok a korabeli Európában egyedülállóan széles körű autonómiát kaptak, ennek 

ellenére a horvát nemzeti tudatot továbbra is meghatározta a nagyobb nemzeti függetlenségre 

való törekvés. Az oktatáspolitika legfőbb eredménye a zágrábi egyetem létrehozása (1874) 

volt. Ugyanakkor az oktatási reform, az iskolák szekularizálása, a szerb egyházi iskolák 

államosítása konfliktusok forrásává vált, a horvát-szerb ellentétek ekkor jelentek meg először 

nyílt formában. Egyre élesebbé váltak a magyar-horvát konfliktusok, a magyarosító 

törekvések, különösen a nyelvhasználati kérdésekben. Az 1907-es vasúti törvény például 

arról rendelkezett, hogy csak magyarul tudó alkalmazottak dolgozhatnak a vasútnál 

Horvátországban is. A magyar vezetés kihasználta a szerb-horvát ellentéteket is, egyre több 

szerbet hivatalhoz juttatva. A szerveződő tüntetések diák résztvevőt kicsapták a zágrábi 

egyetemről. Sokan közülük Prágában folytatták tanulmányaikat és idővel a szerb és horvát 

ellentétek is csökkentek. A délszláv egység eszméjének újjáéledése összefüggésben állt a 

szerbiai dinasztiaváltással is. De az 1910-es években hatalomra került szerb-horvát 

koalícióval Tisza István végül 1913-ban kiegyezett. Az föladta a pénzügyi önállóság 

követelését, cserében Tisza visszavonatta a vasúti törvény horvát vonatkozású részét. A 

Koalíció ettől kezdve engedelmes eszköze lett a magyar kormánynak (és Bécsnek), és az első 

világháború végéig kormányon maradt Horvátországban.29 

 

I.4.1. A Zágrábi Egyetem megteremtése  
 

1850 után Horvátországban, Magyarországhoz hasonlóan a Leo Thun nevével fémjelzett 

módon alakították át a felsőoktatást. A két éves bölcsészeti képzés beépült a gimnáziumi 

oktatásba. A jogi képzés önálló intézményként működött tövább, a Zágrábi Jogakadéma lett 
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az egyetlen felsőoktatási intézmény az egyetem 1874-es megalapításáig. A jogakadémia 

feletti felügyeletet közvetlenül a bécsi vallás és közoktatási minisztérium gyakorolta. A 4 

professzor horvát és latin nyelven tartotta az előadásokat. Az intézmény az 5 hasonló 

magyarországi intézmény közül a 3. volt 1853-ban 33 hallgatójával (a legnagyobb a pozsonyi 

volt 72 hallgatóval). Amennyiben a három éves jogakadémiai képzés után két évet elvégzett 

a hallgató az egyetemen, megszerezhette a jogi doktori címet. 1855-61 között a németet 

tették az akadémia hivatalos nyelvévé.30 Utóbbi intézkedések jelentősen csökkentették a 

hallgatók számát, mert a hallgatók inkább az egyetemi képzést választották, a német nyelv 

bevezetése pedig sokak számára komoly nyelvi akadályt jelentett. Ebben az időszakban a 

beiratkozó magyarországi hallgatók száma is drasztikusan csökkent, összesen 11 fő volt.31 A 

magyarokat a 48-ban fegyveres konfliktusig kiéleződő horvát-magyar ellentétek, a délszláv 

származásúkat a német tannyelv tarthatta távol. 

1851-ben a megalapítandó egyetemről tervezetet nyújtanak be Leo Thunnak. A legfőbb bécsi 

kifogás az volt, hogy a horvát nyelv még nem rendelkezik megfelelő szókinccsel, így azt 

javasolták, hogy az orvosi és természettudományokat még 10 évig német nyelven tanítsák, a 

teológiát latinul, és csak a többi tárgy legyen horvát, majd 10 év múlva vezessék csak be 

minden karon a horvát nyelvet.32 De a tervezet nem valósult meg, ezért 1861-ben újabb 

tervezet készül, a 4 fakultásos „Yugoslav“ egyetemről. A szláv szolidaritást hangsúlyozva azt 

tekintik a leendő intézmény missziójának, hogy az európai kultúrát a még a török 

birodalomban élő szlávsághoz is eljuttassa (Bosznia és Hercegovina, Szerbia, Montenegro és 

Szláv Macedónia), összefogást teremtsen a horvát, szerb, szlovén és bolgár népek között, így 

teremtve meg a délszláv kulturális közösséget. Illetve nemzeti nyelvű felsőoktatást kínáljon a 

dalmáciaiaknak is (1866-tól a nagy népszerűségnek örvendő Padua és Padova már nem a 

birodalom része). Az uralkodó 1866-ban engedélyezi a Yugoslav Tudományos és Művészeti 

Akadémia megnyitását és azt, hogy a jogakadémiai hallgatók különbözeti nélkül 

vizsgázhassanak ausztriai egyetemeken.33 De pénz hiányában nem volt lehetőség a tervezett 

akadémia megnyitására, egyetem alapítására csak a horvát-magyar kiegyezés után kerülhetett 

sor. Az I. Ferenc Józsefről elnevezett zágrábi egyetem magába olvasztva a jogakadémiát, 

bölcsész, teológiai és jogi karral állt fel, 1874-ben, ünnepélyes megnyitásán a berlini egyetem 
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rektora is részt vett.34 Az orvosi kar megszervezésére viszont anyagi okok miatt csak 1917-

ben, az első világháború alatt került sor. 

Az egyetem legnépszerűbb kara a közép-európai és a magyar egyetemekhez hasonlóan a 

jogi. Az 1874/75-ös tanévben a 290 beiratkozóból 183 jogász, 1907/08-ban pedig az 1464-

ből 877 fő.35 A horvát nyelvű intézmény hallgatóinak több mint 14%-a nem Horvátország 

lakója. Elsősorban, de nem kizárólag horvát vagy délszláv nemzetiségű hallgatók 

Magyarországról, a Magyarországhoz tartozó Fiuméból, az Ausztriához tartozó Dalmáciából, 

Isztriáról és Triesztből, a szlovénok lakta Krajnából, valamint Karinthiából és 

Stájerországból, illetve Bosznia Hercegovinából, Szerbiából és Bulgáriából származnak. 

Az 1868 és 1919 között Magyarországról érkező 421 hallgató közel háromnegyede horvát és 

szerb nemzetiségű, aki így anyanyelvén tanulhatott elsősorban a jogi karon.36   

Az Ausztriához tartozó területekről érkezők száma hullámzó tendenciát mutat, attól függően, 

hogy a zágrábi egyetemen szerzett jogi végzettséget éppen milyen módon fogadják el az 

osztrák fennhatóságú területeken. Beszámítják-e a tanulmányi időt, kell a külön vizsgázni. 

Az igény a nemzeti nyelvű jogi végzettségre megvolt, mert sem Dalmáciában, sem 

Krajnában (a későbbi Szlovéniában) nem működik ebben az időszakban felsőoktatási 

intézmény. Dalmáciában 1807 és 11 között egy speciális líceum jött létre, melyben jogi, 

építészeti, mérnöki és sebészeti képzést folytattak. Ezután az intézmény megszűnt, a 19. 

században csak teológiai szeminárium működött a városban. 1827-ben Zadar, Split és 

Dubrovnik városában privát jogi kurzusokat hirdetnek, melyek után a hallgatók a Monarchia 

egyetemein tehették le a vizsgákat. 1848-ban Zadarban magán jogi iskolát létesítenek Padova 

és Bécs képzését alapul véve. A cél az volt, hogy ne kelljen Itáliába, Padova és Pavia 

egyetemére menni tanulni, de ez nem lett túl népszerű, ezért 1852-ben megszűnt.37 A 

hallgatók inkább Grazot vagy Padovát választották. Dalmáciában 1860-tól a század végéig 

sikertelenül próbálkoznak akadémia vagy egyetem alapításával. Krajnában, a későbbi 

Szlovéniában Ljubjanában (Laibach) a jezsuiták alapítanak kollégiumot. De az első és hosszú 

ideig az utolsó felsőoktatási intézmény az 1810-13 között működő Écoles Centrales, melyet a 

francia uralom alatt hoznak létre. Ezután ezen a területen nem működik egyetem. Zágrábban 

az 1892/93-as tanévben 18, az 1898/99-es tanévben 43 osztrák fennhatóságú területekről 

érkező tanul, de az első világháború előtti években éppen a sikeres jogszabályi változásoknak 

köszönhetően megugrik az innen származó joghallgatók száma, az 1911/12-es tanévben 263 
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fővel ők adják a jogi karon tanulók felét, az egész egyetemen tanulók több mint 

egyharmadát.38 

A Balkán északi részén, horvát, szlovén, szerb és bolgár területeken is a zágrábi az első 

délszláv nyelvű egyetem. Belgrádban 1808-ban alapítanak felsőbb biskolát, ez 1813-ig 

működik, majd 1838-1863 között hozzák létre a belgrádi lyceumot, itt bölcsészeti és jogi 

képzés folyik. 1863-tól főiskolai jellegű bölcsészeti, mérnöki és jogi képzést indítanak, 

melyet ortodox teológiával és orvosi iskolával kibővítve 1905-től válik hivatalosan 

egyetemmé az intézmény. Szófiában 10 évvel a török uralom felszabadulása után, a modern 

állam szakemberigényének biztosítására 1888-ban alapítanak 3 fakultásos egyetemet 

(történelem és filozófiai; természettudományos, illetve jogi karral, a 4. orvosi kar csak 1917-

ben alakult meg, majd 1921-ben mezőgazdasági, 23-ban pedig állatorvosi és teológiai karral 

egészül ki a képzés.)39  

De a kicsi, regionális zágrábi egyetem csak kis mértében vett részt a balkáni értelmiség 

kinevelésében, az ebben az időszakban megélénkülő, állami ösztöndíjakkal is megtámogatott 

szerb és bolgár peregrináció inkább a nagyobb, modernebb egyetemi központok felé irányult, 

ahol jobb feltételek mellett lehetett olyan modern képzésekben részt venni, mely itt hiányzott. 

A zágrábi egyetemen a korszakban nem volt orvosi képzés, csak gyógyszerészeti tanfolyam, 

és tudományegyetem jellegéből adódóan műszaki tudományokat sem lehetett itt tanulni. 

Pedig mindkettőre lett volna igény, ezt mutatja az 1892/93-ban itt tanuló 7 (ebből 5 fő a 

gyógyszerészi tanfolyamon), 1898/99-ben 27-en (20 gyógyszerész) Monarchián kívüli 

hallgató képzésválasztása. 1911/12-ben már magasabb az egyetemet választók száma, 63 

fővel ők adják az itt tanulók 10%-át.40  

 

Horvátország és Magyarország hosszas együttélésének idején sokáig párhuzamos utakon 

haladt a felsőoktatás terén. Zágrábban szinte a nagyszombatival egyidőben kezdte meg 

működését a jezsuita egyetem, majd a magyar felsőoktatási intézményrendszer részeként 

hozták létre a királyi akadémiát is. Mindkét intézmény latin tannyelvű volt, de erősen helyi 

jellegű, csak kisebb számban bizonyult vonzónak a közeli Dráván inneni magyar területek 

hallgatósága számára. A horvát-magyar kiegyezés után Horvátország önállóan rendelkezhetett 

tanügyi kérdésekben, így születhetett meg a horvát nemzeti törekvések eredményeként a 

horvát tannyelvű zágrábi egyetem, melynek alapításakor a délszláv, illetve a több állam 
                                                 
38 Magyar Statisztikai Évkönyv 
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uralma alatt álló horvát területek kulturális egyesítésének szerepét is szánták. Ezt a kívántnál 

csak kisebb részben tudta betölteni, bár jelentő számú magyarországi horvát és szerb látogatta 

de az osztrák fennhatóság alatt álló dalmát, szlovén hallgatók inkább az egy államterületen 

belüli közeli grazi, illetve a szláv nyelvű prágai egyetemek jogi képzéseit választották. A 

szerb és bolgár hallgatók többsége pedig inkább a nagy egyetemi centrumokat, illetve az itt 

nem tanulható orvosi, műszaki képzéseket látogatta.  
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II. A magyar felsőoktatás és nemzetközi kapcsolatai a középkorban  
 

II.1. Középkori magyar egyetemalapítási kísérletek  
 

Európában, a nyugati, latin kereszténység területén a 11-13. században alakultak ki a 

kontinens déli és nyugati peremén azok a nagy vonzáskörzettel bíró, felsőfokú tanulmányokat 

kínáló egyetemek, melyekben szinte a kezdetektől magyar diákok is tanultak. A kezdetekben 

az universitas a tanárok és diákok összességét jelölte, néhány elismert tudóst és tanítványait. 

Később az egyetemek már uralkodói kezdeményezésre pápai vagy császári jóváhagyással 

alakultak meg.  

A „studium generalé”-k, mely elnevezést gyakran használtak az universitas mellett, 

nyilvánosak voltak, szemben a szerzetesrendek zárt belső képzéseivel. A bölcsészet, azaz a 

fakultas artium előkészítő szerepet töltött be, és az erre épült a teológiai, jogi, orvosi képzés. 

Az egyetemeket minden esetben megillette a különböző fokozatok (baccalaureatus, magister, 

doctor) adásának joga. A magiszteri fokozattal rendelkező már taníthatott egyetemen. A négy 

klasszikus fakultás általában nem azonos időben kezdte meg működését, sőt bizonyos 

esetekben nem is teljes egyetem működésére kaptak felhatalmazást (az 1300-as évek közepén 

pl. több új egyetem sem kapta meg a teológiai képzés lehetőségét, köztük a pécsi egyetem 

sem). Az egyetemek azonos jogai, tanulmányi rendszere teljes átjárást biztosított az egyes 

intézmények között. Az elvégzett tanulmányokat, a megszerzett fokozatokat mindenhol 

elismerték. 

A Közép-Európai peregrinusok folyamatosan jelen voltak Európa egyetemein, de régiónkban 

a 14. században értek meg a feltételek egyetemek létrehozására (Prága - 1348; Krakkó - 1364; 

Bécs - 1365). Ebbe a sorba szervesen illeszkedik az 1367-ben megalapított Pécsi egyetem 

(studium generale). Ez az első magyarországi felsőoktatási intézmény. 

 

II.1.1. A pécsi egyetem 
 

„A 14. század második felében virágkorát élő, az Európai politikai színtéren aktív 

tevékenységet folytató magyar királyságnak a korábbinál jóval nagyobb számban volt 
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szüksége egyetemi műveltségű férfiakra, elsősorban az egyházi, de részben a világi 

hivatalokban is.” 41  

A Pécsi egyetem néhány évtizedes működéséről nagyon kevés írott forrás maradt fenn. 

Létrejöttében Koppenbachi Vilmos pécsi püspök kulcsfontosságú szerepet töltött be, így a 

régió többi egyetemével ellentétben a magyar egyetem nem uralkodói központban, hanem 

Vilmos püspöki székhelyén jött létre. Pécs ebben az időszakban az egyik leggazdagabb 

magyar egyházmegye központja volt, magas színvonalú káptalani iskolával. A magyar király, 

I. Lajos déli-délnyugati irányú külpolitikai orientációjához is jól illeszkedett a város 

fekvése.42  

Koppenbachi Vilmos pécsi püspök I. Lajos káplánja, diplomatája, tanácsosa, titkos 

kancellárja és kápolnaispánja volt. Több mint két évtizeden keresztül, 1374-ben bekövetkező 

haláláig szolgálta az uralkodót. A pfalzi származású klerikus magyarországi forrásanyagban 

1353-ban tűnik fel először, korábban a luxemburgi IV. Károly (1346 és 1378 között cseh 

királyként és német-római császár) egyik káplánja volt. Röviddel Magyarországra érkezése 

után aktívan bekapcsolódott a magyar diplomáciai tevékenységbe. Nagy Lajos 

diplomatájaként több alkalommal tárgyalt IV. Károllyal, de V. Orbán és XI. Gergely pápa is 

jól ismerte Vilmos püspököt.43   

V. Orbán pápa 1367-ben adta ki azt a másolatban fennmaradt oklevelet, melyben Lajos 

magyar király kérésére engedélyt ad Pécs városában egy minden szokásjoggal felruházott 

egyetem (studium generale) megnyitására, ahol a teológia kivételével minden tudományt 

oktathatnak. A pápa az egyetemet, az egyetemi fokozatok kiadását Pécs püspökének 

felügyelete alá rendelte, így Vilmos lett az egyetem első kancellárja. Azt is előírta, hogy az itt 

tanító doktorokat és magisztereket a mindenkori magyar király megfelelő díjazásban 

részesítse.44 

Vilmos komoly erőfeszítéseket tett azért, hogy neves tanárokat hozzon az egyetemre. Sikerült 

elérnie, hogy a neves jogász, Bolognai Galvano (Galvano di Bologna vagy más néven 

Galvano Bethini) Páduából Pécsre költözzön. Ezért neki egyéb juttatások mellett évi 300 

ezüst márka avagy 600 aranyforint fizetést biztosított, nyolcszor akkora jövedelmet, mint 

akkoriban a krakkói egyetem tanárai kaptak. Ezt a javadalmazást XI. Gergely pápa 1372-es 
                                                 
41 Hat évszázad magyar egyetemei és főiskolái. Szerk.: SZÖGI LÁSZLÓ. Budapest, 1994. 11. p. 
42 Régi magyar egyetemek emlékezete – Memoria universitatum et scholarum maiorum Regni Hungariae 1367-
1777. Szerk.: SZÖGI LÁSZLÓ. Budapest, 1995. 9. p. 
43 Vilmos Pécsi püspök származásáról és életéről további adatok. PETROVICS ISTVÁN A középkori pécsi 
egyetem és alapítója. In: Aetas. 2005. 4. sz. 29-40. p. és SZÉKELY GYÖRGY: Universitätskanzler im Ungarn 
des 14-15. Jahrhunderts. In: Universitas Budensis 1395-1995. Szerk.: Szögi László - Varga Júlia. Budapest, 
1997. 36-38. p. 
44 Régi magyar egyetemek 53. p. 
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oklevelében erősítette meg.45 Az egyetem szoros kötődését Vilmos püspökhöz az is jelezte, 

hogy a püspök halála után (1374), leghíresebb tanára visszatért Bolognába. 

Az 1379-ben a prágai bölcsészkarra felvett, a pécsi egyetemről érkező nürnbergi Hermann 

Lurcz magisterről feltételezhető, hogy nemcsak hallgatója volt a pécsi egyetemnek, aki itt 

szerzett fokozatot. A kutatók szerint magiszteri címe inkább azt jelzi, hogy nemcsak vagy 

egyáltalán nem hallgatónak, hanem inkább az egyetem tanárának tekinthető. Későbbi pályája 

impozáns: a bécsi egyetemen kétszer dékán, majd egy esetben rektor volt, ő szerkesztette a 

bécsi egyetem orvoskarának szabályzatait, későbbi tudományos pályafutása Erfurthoz 

kötötte.46 Néhány diákról is rendelkezésre állnak adatok, részben a prágai egyetem 

anyakönyvéből, részben a pápai kúriában a pécsi diákok viselkedéséről szóló panaszos 

levelekben. Ezek egyikében említik diákként a zágrábi egyházmegyéből Csót Benedek fia 

Györgyöt.47 

Vilmos püspök halála után utódja, a magyar nemesi családból származó Alsáni Bálint töltötte 

be az egyetemi kancellári hivatalt. Alsáni a bolognai egyetemen tanult, elődjéhez hasonlóan 

Lajos király diplomatája, alkancellárja volt. A pécsi egyetem I. Lajos halála után (1382), de 

talán már hamarabb is, válságba került. Az óbudai egyetem alapítása idején, 1395-ben az 

iskola nem egyetemként működött.48 

 

II.1.2. Az óbudai egyetem 
 

Domonkos László kutatásai alapján ma már elfogadott álláspont, hogy az európai diplomáciai 

életben is jelentős szerepet vállaló Luxemburgi Zsigmond magyar király kérésére IX. Bonifác 

pápa 1395-ben adta ki az óbudai egyetem első alapítólevelét.49  

Az egyetemről, tanárairól és diákjairól a pécsi egyetemhez hasonlóan nagyon kevés 

információ áll rendelkezésünkre. Az bizonyos, hogy a pápa Lukács óbudai prépostot és 

csanádi érseket nevezte ki az egyetem kancellárjává. 1396-ban pedig Johannes de Horow, a 

bécsi egyetem bölcsészkarának magistere kért arra engedélyt, hogy a budai egyetemre 

                                                 
45 Régi magyar egyetemek 58-60. p. 
46 PETROVICH EDE: A középkori pécsi egyetem ismeretlen tanárai. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1967., 
71. évf., 3. sz., 290-296. p. 
47 PETROVICS ISTVÁN 29-40. p. 
48 ÁLDÁSY ANTAL: Alsáni Bálint. Bp.,1903. (http://mek.oszk.hu/05600/05623/html/) 
49 Az oklevél nem maradt fent. 



 32

távozhasson. Ő valószínűleg a Würtenbergi Horb városából származott, először 1389-ben 

iratkozott be a bécsi egyetemre. Arra nincs adat, hogy tényleg tanított az Óbudai egyetemen.50 

Az uralkodó – mivel az egyetem vezetői belekeveredhettek a Zsigmond elleni magyarországi 

felkeléssel egyidőben folyó budai városi mozgalmakba – 1403-ban az előbbiek leverésének 

idején az egyetemet bezáratta. Az egyetem újjáalapítására Zsigmond király kérésére 1410-ben 

került sor, ekkor írta alá XXIII. János pápa az erre vonatkozó bulláját.51  

Zsigmondot az is késztethette egy a befolyása alatt álló magyar egyetem létesítésére, 

újjáalapítására, és neves tanárok megnyerésére, hogy a prágai egyetemen, melyen sok magyar 

diák tanult, 1409-ben többségbe kerültek a Husz Jánost követők. Az óbudai egyetem 

kancellárja az új alapítólevél szerint továbbra is az óbudai prépost volt. Ezt a tisztséget 1411-

ben a kor egyik elismert tudósa, a bécsi egyetem teológiai karáról Budára hívott Gelderni 

Sluter Lambert kapta. Ő vagy a holland Geldern tartományból vagy a Rajnavidéki Geldern 

városából származott.52 Az egyetem szervezésében segédkezett a prágai Pál mester, a prágai 

érsek egykori nevelője, a prágai hittudományi kar borostyánkoszorúsa, több ottani 

magiszterrel együtt. Budán oktatott a korábban a kölni egyetemen tanult Johannes Wrede. 

Wrede nem 1410 után kezdte meg a munkát, már az első óbudai egyetemnek is tanára volt.53  

Az 1410-es Konstanzi zsinaton a nagy európai egyetemek is képviseltették magukat. Ulrich 

Richental korabeli krónikája szerint a zsinaton az óbudai egyetem 7 tanára is részt vett.  

Köztük a delegáció feje, Lambert kancellár. A delegáció tagja volt még Simon Colstein mint 

az orvoslás mestere, aki 1393-ban és 96-ban szerzett fokozatot a prágai egyetemen, (orvosi 

tanulmányaira nincs forrás, és az sem az biztos, hogy valóban az óbudai egyetem tagja), 

szerepel a listában Matheus de Diernach teológia és kánonjog tanár, és Thomas Weisenburg 

kánonjog professzor, valamint a milánói születésű Tadeus de Vicomercato, aki a paduai 

egyetemen tanított. Utóbbi talán egy rövid ideig lehetett az óbudai egyetem tanára, mert 1410 

és 1414 között folyamatosan a Paduai egyetemen is jelen van. A megnevezett tanárok egy 

részének budai működése nem bizonyítható, mint ahogy azt sem tudhatjuk, hogy orvosi 

fakultás létezett-e Budán.54 Lambert kancellár komoly szerepet vállalt a zsinati munkában 

öregbítve így Magyarország és az óbudai egyetem hírnevét, de a zsinat így távolt tartotta őt 

                                                 
50 DOMONKOS LÁSZLÓ: The founding (1395) and refounding (1410) of the University of Óbuda. In: 
Universitas Budensis 1395-1995. Szerk.: Szögi László - Varga Júlia. Budapest, 1997. 19-34. p. 
51 Régi magyar egyetemek 63-71. p. 
52 SZÉKELY 44. p.. 
53 MÁLYUSZ ELEMÉR: Zsigmond király uralma Magyarországon. Gondolat 1984. 223-224. p. 
54 DOMONKOS 32-33. p. 
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Óbudától. Biztosan részt vett a zsinaton Johannes Wrede is, aki 1416-ban Konstanzban halt 

meg.55  

Az mindenképpen elmondható, hogy a 1410-es években a királyi támogatás átmenetileg 

kitűnő tanári kart tudott megnyerni a budai egyetem működtetéséhez, s több adat mutatja, 

hogy ezekben az években magyar diákok a Budán elnyert baccalaureusi fokozattal kérték 

felvételüket más, közép európai egyetemekre. 

Ez a virágzó időszak nem tartott sokáig, Sluter prépost és kancellár legkésőbb 1418-ban 

elkerült Óbudáról, egy év múlva már a Bécsi egyetem rektora. Az új óbudai prépost pedig 

nem egyetemet végzett tanár, hanem egy kormányzati szakember lett. 1419 után nincs 

adatunk az egyetem tevékenységéről. Csak folyamatos uralkodói támogatással maradhatott 

volna fenn, ennek pedig nincs nyoma. Az óbudai káptalan nem rendelkezett a tekintélyesebb 

tanárok biztosítására fontos főesperesi stallumokkal, sőt a mezővárosban más szükséges 

feltételek sem álltak rendelkezésre. Az 1420-as évek végén pedig az amúgy is sokat utazó 

uralkodó Buda helyett Pozsonyt tette állandó tartózkodási helyévé.56  

 

II.1.3. A pozsonyi egyetem 
 

A pozsonyi egyetem vagy más néven Academia Istropolitana megalapítása Mátyás király 

kancellárja, Vitéz János esztergomi érsekhez köthető. Vitéz János a szlavóniai Zredna 

szülötte, bíboros, esztergomi érsek, Janus Pannonius nagybátyja. A zágrábi püspökség papja, 

a bécsi egyetemen tanult. Hunyadi László és Mátyás nevelője, sokáig bizalmasa. 1465-ben II. 

Pál pápa Mátyás király kérésére hozzájárult ahhoz, hogy az itáliai humanizmussal és korának 

legújabb szellemi áramlataival soros kapcsolatban álló Vitéz János és Janus Pannonius pécsi 

püspök egy általuk alkalmasnak ítélt magyar városban egyetem alapítását kezdeményezzék. 57 

Vitéz lett az egyetem kancellárja, a választott helyszín, Pozsony ugyanis az esztergomi 

egyházmegyében volt.58  

Bár a kutatók vitatkoznak azon, vajon Pozsony választása mennyire tekinthető 

kényszermegoldásnak vagy kompromisszumnak, az egészen biztos, hogy Vitéz az 

alkancellárt, Georg Schönberg pozsonyi prépostot 1467-ben Bécsbe küldte, hogy tanácsot 

kérjen Leonhard Huntpichlertől, a bécsi domonkos rendház egyik prominens tagjától, a bécsi 

                                                 
55 MÁLYUSZ 223. p. 
56 MÁLYUSZ 224, 246. p. 
57 Régi magyar egyetemek 71-75. p. 
58 KLANICZAY TIBOR: Egyetem Magyarországon Mátyás korában. In:Irodalomtörténeti Közlemények 
(94.) 1990. 581. p. 
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egyetem teológia-professzorától az egyetem-szervezéssel kapcsolatban. A bécsi professzor 

helyeselte Pozsony kiválasztását, mivel ez könnyen megközelíthető számos környező 

országból, és lehetővé teszi, hogy a magyarokon kívül a „nobilis ac vetustissima nacio 

sclavonica" tagjai is profitáljanak belőle. Klaniczay Tibor szerint „A natio sclavonica 

magasztaló emlegetése valószínűleg gesztus Vitéz felé, akinek szlavón származását ismerték 

és számontartották”.59 A bécsi egyetem közelsége elsősorban nem konkurenciát jelentett, 

inkább segítette az új egyetem tevékenységét, melyet a kancellár ki is használt: Vitéz 1467 és 

1471 között többször kért segítséget a bécsi egyetemtől tanárok átengedése ügyében. Sőt 

előfordult az is, hogy egy pozsonyi professzor könyvet kért kölcsön a bécsi egyetemtől, 

miként azt 1470-ben az onnan meghívott Nicolaus Schricker de Hittendorf tette.60 

Az egyetemet 1467-ben nyitották meg Pozsonyban. Az érsek nemzetközi kapcsolatai és 

minden bizonnyal jelentős anyagi áldozatok révén nagyhírű tanárokat tudott megnyerni az 

egyetem számára. A megnyitás évében köztük volt a domonkos Johannes Gattus, azaz 

Giovanni Gatti, Bessarion bíboros titkára, később Cefalú majd Catania püspöke, aki ahogy 

előzőleg a firenzei, a bolognai és a ferrarai egyetemen, itt is teológiát tanított.61  

Továbbá Martinus, Ilkusz, eredeti lengyel nevén Marcin Bylica z Ilkusza, a krakkói 

egyetemen végzett jeles csillagász, korábban II. Pál pápa, 1471 után Mátyás asztrológusa. De 

ehhez a csoporthoz tartozik még Regiomontanus, azaz Johannes Müller von Königsberg. 

Európai-hírű matematikus, csillagász, asztrológus. Ő Lipcsében, majd Bécsben tanult, utóbbi 

egyetem tanára, Mátyás udvari asztronómusa volt. Pozsonyban csillagászatot taníthatott, és 

ahogy korábban Bécsben, talán latin költők műveit is.62  

Feltételezik, hogy az egyetemen taníthatott Janus Pannonius ferrarai és padovai tanulótársa, 

korábban a bolognai egyetem tanára, Galeotto Marzio is, akinek Vitéz János patrónusa volt 

Magyarországon.63 

Az érsek főkancellár nagy ívű elképzeléseit mutatja a pozsonyi hatóságoknak írt levele, 

melyben jelzi, hogy hamarosan újabb „doktorok” érkeznek majd Itáliából és 

Franciaországból. Nincsenek adatok arról, mely francia doktorokról lehet szó, de több olasz 

humanista neve is felmerült a kutatásokban. Ezek között van Janus Pannonius egykori ferrarai 

iskolatársa, a költő, író, ifjabb Plinius leveleinek és Ciceró beszédeinek sajtó alá rendezője, 

                                                 
59 KLANICZAY 578-579. p.  
60 KLANICZAY 579. p. 
61 KLANICZAY 582. p. 
62 KLANICZAY 582. p. 
63 KLANICZAY 583. p. 
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Lodovico Carbone64, illetve a firenzei Bartholomaeus Fontius, azaz Bartolomeo Fonzio, 

továbbá a szintén Firenzéhez köthető görög tudós, Joannes Argyropulos, aki fordításai révén 

és oktatói munkájával az ókori görög filozófusok újrafelfedezéséhez járult hozzá. Sőt 

felmerült egy másik neves görög emigráns humanista, a magyar családi kapcsolatokkal is 

rendelkező Georgius Trapezuntius neve is. (1467 tavaszán már Esztergomban volt 

Trapezuntius Almagest-iordításának — később a Corvinába került — kódexe, melynek utolsó 

lapjára rajzolták be az Universitas Histropolitana horoszkópját)65Egyes kutatók a felkért 

tanárok között tartják számon Taddeo Ugoletót, a Corvina könyvtár jeles könyvtárosát is.66  

A kancellárnak nem sikerült az európai színvonalú tanári kart tartósan biztosítani. Gatti 1469-

ben, Ilkusz 1470-ben, Regiomontanus 1471-ben megvált pozsonyi katedrájától. Klaniczay 

szerint ennek egyik oka lehetett, hogy nem sikerült folyamatosan megfelelő anyagi forrásokat 

biztosítani. Nincs adat arról, hogy az uralkodó hozzájárult volna az egyetem fenntartásához, 

Vitéz forrásai pedig végesek voltak. Sőt a csehországi háború miatt bizonyos jövedelmeit 

éppen ezidőben vonta el Mátyás.  

Tanult magyarországi egyházi személyek és a két közeli egyetem, Bécs és Krakkó 

professzorai is szóba kerültek mint a pozsonyi egyetem tanárai. A bécsi egyetemről hívta meg 

Vitéz a Passau vidékéről származó Nicolaus de Hittendorff (teljes nevén: Nikolaus Schricker 

de Hüttendorf) teológiai licentiatust, a bécsi facultas artium tanárát, többszörös dékánját, aki 

Pozsonyban halt meg 1481 és 85 között. Gatti távozásával a teológiai oktatás válságba került, 

ennek hosszú távú megoldására Vitéz János a domonkos rend pozsonyi letelepítését tervezte 

(Bécsben is ők biztosították az egyetem teológiai oktatását), de ez nem sikerült. Ezért kérte 

1469-ben a bécsi egyetemet, hogy a teológiai tanulmányait még nem befejezett Matthias 

Grueber de Meidling (Mödling) és a szepességből származó Laurencius de Krumpach 

számára tegyék lehetővé, hogy gyorsított eljárással végezzenek.67  

Klaniczay szerint valószínűsíthető, hogy míg a teológia és az artes professzorai szinte mind 

külföldiek, addig feltehetően a jogot tanítók magyarok lehettek. Nekik lehetett szükségük a 

Vitéz által kért engedélyre, hogy eredeti egyházi javadalmukból tarthassák el magukat 

Pozsonyban.68 

                                                 
64 DR. ROZSONDAI MARIANNE ISMERTETÉSE- LUDOVICUS CARBO: Ad serenissimum principem et 
inclitum Pannoniae regem divum Mathiam Lodovici Carbonis dialogus de ipsius regis laudibus rebusque gestis 
Párbeszéd a fönséges fejedelem s Magyarország híres-nevezetes királya Mátyás dicső tulajdonai és viselt 
dolgairól a királyhoz intézve. (http://carbo.mtak.hu/hu/study.htm)  
65 KLANICZAY 584. p. 
66 KLANICZAY 585. p. 
67 KLANICZAY 586. p. 
68 KLANICZAY 589. p. 



 36

Az egyetem néhány diákjáról rendelkezünk csak biztos adatokkal. Három olyan diák neve 

maradt fenn, akik a pozsonyi artes fakultáson szerezték meg a baccalaureus-i fokozatot, de 

utána Bécsben kívánták tanulmányaikat folytatni. Közülük 1473. április 14-én „Martinus de 

Weytra baccalarius Histropolensis" a bécsi egyetem osztrák nációjába iratkozott be. A bécsi 

anyakönyveken kívül a Kállay Lőkös Jánoshoz köthető és egyes peres iratokban 

bukkanhatunk még – elsősorban magyar nemesi családokból származó diákok neveire.69 

Életre hívójának, kancellárjának bukása az egyetem sorsát is végzetesen befolyásolta. 1471-

ben Vitéz és Janus Pannonius részt vett egy Mátyás elleni összeesküvésben, ezért az uralkodó 

mindkettőjüket elfogatta. Bár az egyetem 1474-ben még működött, az évtized vége felé 

nemcsak kíváló tanárai, hanem diákjai is elhagyják Pozsonyt. Mátyás 1485-ben elfoglalta 

Bécset, így a közeli Pozsony egyetemi színhelyként teljesen jelentőségét vesztette. II. Ulászló 

1492-ben, mint „már régen” megszűnt egyetemet emlegeti (cessante seu extincto iam dudum 

studio)70 

 

II.1.4. A budai terv 
 

Az uralkodót Vitéz János bukása után is foglalkoztathatta a magyarországi egyetemalapítás 

gondolata. Az 1470-es évek végétől több adat is arra mutat, hogy Mátyás Budára, az ország 

fővárosába tervezett magyarországi egyetemet. Fontos megjegyezni, hogy az 1465-ben kelt 

pápai bulla nem nevez meg konkrét magyarországi várost, Pozsony háttérbe szorulása pedig 

egyértelmű. Az egyetemet minden bizonnyal Budán, a domonkosok stúdium generaléjára 

támaszkodva tervezte megvalósítani. A domonkosok budai rendi főiskolájának felállítását a 

rend még 1304-ben határozta el, de működéséről az 1470-es évek végéig keveset tudunk. 

Ekkor viszont egyre több adat mutatja tevékenységét. 

Klaniczay szerint a források alapján biztosra vehető, hogy Mátyás lépéseket tett abba az 

irányba, hogy a budai domonkos stúdium generale az „universale gymnasium" színvonalára 

emelkedjék, s a későbbiekben a kiépítendő teljes egyetem teológiai karaként működjék majd. 

De a budai egyetem szervezése nem jutott túl a domonkos studium generale fejlesztésén, 

annak ellenére, hogy a rendi források időnként az intézményt universitasnak nevezik. Sőt 

egyes stúdium generalék arra is engedélyt kaphattak, hogy kivételesen magisteri jogokkal 

ruházzanak fel rendtagokat. 1477-ben a zágrábi konventhez tartozó fráter Antonius de Jadra 

                                                 
69 KLANICZAY 589-593. p. 
70 FINÁNCZY ERNŐ: A reneszánszkori nevelés története. Bp.,2004. (http://mek.niif.hu/04700/04731/html/) 
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(Zárai Antal) számára engedélyezik, hogy „in universitate Budensi" megkapja a magisteri 

jelvényeket és élvezze ezután a magisterek privilégiumait.71 

A domonkos rendi források arra is utalnak, hogy 1479-ben az uralkodó, Mátyás kérésére, 

illetve 1481-ben kimondottan az uralkodó akaratával egybevágóan kerültek a budai rendi 

főiskolára neves tanárok. 1479-ben a rendi káptalan a korábban padovai professzor, filozófus 

és teológus szicíliai Franciscus Nárdus de Neritonot nevezi ki a budai stúdium generale 

régensévé. 1481-ben pedig a csehországi születésű német Petrus Niger tölti be ezt a funkciót. 

Niger a montpellieri, salamancai, freiburgi és ingolstadti egyetem hallgatója, utóbbinak tanára 

is volt.72 Petrus Niger éppen készülő művében magasztalja az uralkodót, amiért országa 

virágzó székvárosában, Budán, a prédikáló rend barátainál „universale gymnasium"-ot 

létesített, gondoskodva a tanárok bőséges fizetéséről és a diákok ellátásáról. Ez az egyéb 

források hiányában inkább megelőlegezett bizalomnak, mint a már megvalósultak leírásának 

tekinthető. 

A renden kívüli, nyilvános tevékenységről, renden kívüli tanárokról vagy diákokról ugyanis 

nincsenek források. Néhány bizonytalan adat alapján nem domonkos rendi tanárként felmerült 

Aurelio Brandolini Lippo és az egykori pozsonyi professzor, az ekkor Budán élő Martin 

Ilkusz neve, de biztos tényeket nem ismerünk.  

Több jel is azt mutatja, hogy a király a budai egyetem esetében egy a pozsonyinál jobban 

előkészített, így stabilabban megalapozott egyetemet kívánt létrehozni, melyhez a megfelelő 

infrastruktúra is rendelkezésre áll. Erre utalnak annak az épületnek a tervei, melyről Heltai 

Gáspár krónikája beszél. De a tervek megvalósulásáról nincsenek adatok, a magyar diákok 

népszerű egyetemi városa, Bécs 1485-ös elfoglalása pedig olyan új helyzetet teremtett, mely 

nem segítette, inkább gátolta az új intézmény létrehozását, hisz így Mátyás birodalmához 

került egy nagy múltú, stabilan működő intézmény. 

A domonkos rendi főiskola Mátyás halála után is még évtizedekig virágzott. A rend 

nagykáptalanja 1495-ben és 1507-ben is foglalkozott az akadémiával. Megerősítette 

statútumait, megállapította, hogy a bolognai mintát követi. A rend 1510 táján nyolc Párizsban 

tanult magisztert rendelt a tanári karba. A budai domonkos főiskola az 1530-as évekig 

állhatott fenn.73  

A domonkos rend közvetlenül a török támadás előtt Erdélyben, Nagyszeben városában akart 

újabb Studium Generalét nyitni, de a terv a reformáció hazai megjelenése után már nem 
                                                 
71 KLANICZAY 605. p. 
72 Magyar katolikus lexikon. (http://lexikon.katolikus.hu/) 
73 GAAL GYÖRGY: Egyetem a Farkas utcában. A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem előzményei, 
korszakai és vonzatai. Kolozsvár, 2001. 9.p. 
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valósulhatott meg. 1541-ben a Balkánról előretörő török nagyhatalom elfoglalta Budát és az 

ország középső részét. A budai domonkos főiskola egyes vélemények szerint Kassa városába 

menekült, de a 16. század közepére bizonyosan végleg megszűnt.74 Így a magyar ifjúság 

számára a külföldi egyetemek látogatása maradt a felsőfokú tanulás egyetlen lehetősége. 

 

II.2. A középkori magyar egyetemjárás 
 

Már a kezdetektől megtaláljuk a magyar egyházi értelmiség tagjait, klerikusokat Európa első 

egyetemein. III. Béla több főpapja tanult Párizsban, de Oxfordban is voltak magyar diákok. A 

13. századtól egyre népszerűbbé válnak a középkori jog itáliai centrumai (Bologna, Padova). 

Az itt szerzett kánon- és római jogi tudás az egyházi karrier mellett belépőt jelenthetett az 

uralkodó diplomatáinak sorába, a királyi kancelláriába, az igazságszolgáltatás, bíráskodás 

területére.75 A 13. században a külföldi tanulmányok fontos feltétele volt az egyházi 

javadalmak birtoklása, hisz az egyetemi tanulmányok nem kevés költséggel jártak. De a 14. 

század második felében megalapított Bécs, Prága, Krakkó egyetemére már sokkal több 

magyar juthatott el. Ezekben a városokban már jóval olcsóbb volta tanulás. Sokan már saját 

költségükön tanultak. Bár választhatták a papi pályát, de ez már nem volt előfeltétele a 

tanulmányoknak.76 

A három egyetem közül a bécsi magyar szempontból a legjelentősebb. Prága a huszita 

háborúk előtt, Krakkó pedig a 15. század második felétől válik igazán népszerűvé, majd 4 és 

fél ezer magyar hallgatójának közel négyötöde77 ezután választja majd. Mohács előtt már a 

krakkói egyetem hallgatóinak közel 20%-a magyar volt.78 Bécs az osztrák hercegség, Prága a 

cseh, sőt egyidőben a Német-római Birodalom, Krakkó a lengyel királyság fővárosa, 

uralkodói székhelye. Amíg a magyar alapításoknál több település is szóba került, esetükben 

nem merültek fel alternatívák. A 14-15. század során többször is előfordul, hogy a magyar 

uralkodó vagy ezen államok vezetői közül kerül ki vagy a magyar uralkodó szerzi meg ezek 

királyi címét (pl. Zsigmond esetében).  

A bécsi, prágai és krakkói egyetemek tanárai szerepet vállaltak az újabb magyarországi 

egyetemalapítási kísérletekben is, szervező, vezető vagy tanári szerepkörben. Ezenkívül 
                                                 
74 Régi magyar egyetemek 12.p. 
75 SZABÓ MIKLÓS – TONK SÁNDOR: Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban. In: Régi és új peregrináció: 
magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. II. kötet. Szeged, 1993. 495. p. 
76 MÁLYUSZ ELEMÉR: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Műszaki Kiadó 2007. 343., 346. p. 
77 MTA ELTE Levéltár kutatócsoporti adatbázisadat, publikálás előtt 
78 SZÖGI LÁSZLÓ: Magyarországi diákok lengyelországi és baltikumi egyetemeken és akadémiákon 1526-
1788. Budapest, 2003. 10. p. 
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továbbképzési lehetőséget biztosítottak azok számára is, akik a rövid ideig működő magyar 

intézményekben tanultak, szerezték meg első fokozataikat.  

A magyar diákok egy kisebb része számára továbbra is fontos peregrinációs cél egy vagy több 

itáliai egyetem (Padova, Bologna, Ferrara, Róma és Firenze, Siena), ezek közé tartozott Vitéz 

János és Janus Pannonius is. De találunk hallgatókat kis számban a német egyetemeken 

(Lipcse, Köln) vagy Párizsban.79 

A bécsi egyetem jelentőségét a magyarok felsőfokú képzésében jól mutatja, hogy 

megalapítása után nem sokkal már külön magyar akadémiai nemzet alakult. 1365 és 1526 

között több mint 7200 magyarországi hallgatója volt az egyetemnek. A pécsi egyetem 

megszűnése utáni évtizedekben évente átlagosan 20-30 magyar hallgató iratkozott be, majd a 

hallgatók száma némiképp visszaesett 1401-1410 között, viszont a következő évtizedben 

átlagosan évente több mint 60 diák kerül az egyetemre. Ez a szám némi hullámzással az 1460-

as években esik vissza, majd a következő évtizedben, a pozsonyi egyetem megszűnése idején 

újra 60 fő fölé nő. A Frigyes császárral megromlott viszony, Bécs ostroma, és a hadjáratokat 

követő pestisjárvány szinte elnépteleníti az egyetemet (ebben az időszakban, a 15. század 

második felében nő meg jelentősen Krakkóban a magyar hallgatók száma), majd 1490 után 

újra nő a látogatottság, hogy éles cezúrával jelentősen visszaessen a mohácsi csatavesztés 

után.80  

A magyarországi első, tartósnak bizonyuló egyetemalapítás előtt több nagy reményekkel 

induló, de elbukó alapításról, alapítási kísérletről vannak Magyarországon adataink.81 A 14. 

század közepétől már minden jelentősebb uralkodónk tesz arra egy vagy több kísérletet, hogy 

egyetem létesüljön az országban. Fontos azt megjegyeznünk, hogy az alapító uralkodó halála 

idején már egyik esetben sem működött Magyarországon egyetem, de az uralmuk alatt álló 

területen igen: Nagy Lajos lengyel, Zsigmond cseh király és német-római császár, Mátyás 

Bécset birtokolja. Albert, II. Ulászló idején pedig azok magyarországi területén kívül 

magyarországi hallgatókat is nagy számban vonzó, stabilan működő egyetem volt. Habsburg 

Albert esetében ez Bécs, II. Ulászló, a lengyel királyi idősebb fia esetében Krakkó. Magyar 

sajátosság az is, hogy középkori egyetemalapításaink nem egy, hanem több magyarországi 

városhoz köthetőek. 
                                                 
79 SZABÓ – TONK 491-500. p. és TÜSKÉS ANNA: Magyarországi diákok a bécsi egyetemen 1365-1526. 
Budapest, 2008. 19. p. 
80 TÜSKÉS 8-9. p. 
81 Hasonlóan nehezen indult, és a XIV. század közepétől egymást 30-50 évenként követte a három középkori 
egyetemalapítás az egészen más szerkezetű svájci területeken. 1365-ben Genfhez és IV. Károlyhoz köthető az 
első kísérlet, a pécsi és egyéb közép-európai alapításokkal szinte egy időben, majd ugyancsak genfi a második 
kísérlet 1418-ban (V. Márton  pápa). Mindkét intézmény rövid működés után megszűnt. 1459-ben már tartósan 
sikerült egyetemet létesíteni Baselben. 
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A magyarországi alapítók vagy az alapítás szorgalmazói általában nagy gondossággal jártak 

el, minden esetben látható, hogy különös hangsúlyt fektettek a tanárok kiválasztására. Neves 

külföldi tanárokat hívtak meg tanítani, sőt az egyetemet vezető kancellár is több esetben 

tapasztalt külföldi szakember volt. Ez nemcsak magyarországi hallgatókat vonzhatott volna, 

ha az intézmények képesek lettek volna tartósan fennmaradni. De a jól induló intézmények 

mindegyike a kezdeti virágzás után válságba jutott, és egyik sem élte túl az alapító uralkodót. 

Mindebben több tényező is közrejátszhatott: a tartós uralkodói támogatás hiánya, az 

egyetemalapítás szorgalmazójának halála, a tartós egyetemalapításra különböző okokból nem 

megfelelő település kiválasztása, és különösen a XV. századtól a nagy tekintélyű, stabil 

működésű egyetemek közelsége, melyek a hazai igények nagy részét kielégítik.  

Kevés adat maradt fenn a tanári karról, még kevesebb a diákságról, de a töredékes 

információkból is látható, hogy a nagy ívű elképzelések eredményeként, ha csak néhány évre 

is, minőségi egyetemi oktatás folyt Pécsen, Óbudán, Pozsonyban, melyben tapasztalt, neves 

egyetemi szakemberek vettek részt. Elsősorban a helyi igények kielégítésére születtek ezek az 

intézmények, de a neves tanárokból álló karok nemcsak a magyar, hanem más országok  

diákjai számára is vonzóak lehettek.  
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III. Magyar felsőoktatás a 16 - 17. században 
 

A 16. század elején bekövetkező radikális változások döntően befolyásolták a következő 

évszázadok magyar oktatását, felsőoktatását. Régiónk szerepe Európában a nagy földrajzi 

felfedezések következményeként lecsökkent. Magyarország területi egysége a 16. században 

megszűnt, a török birodalom megszállta az ország középső részét és elfoglalta Budát, a 

magyar fővárost. A nyugati és északi terület, a megmaradt magyar királyság az osztrák 

Habsburgok kezébe került, az ország keleti fele pedig önálló fejedelemséggé alakult. A 

rendszeres hadjáratok, a felek közötti konfliktusok, az erőviszonyok változásai az ország 

területét időről-időre hadszíntérré változtatták. Ennek ellenére, illetve részben a többpólusú 

hatalom kialakulásának okán az Erdélyi Fejedelemség és a magyar királyság területén, az 

egyházak, a két államszervezet, a települések egyre nagyobb számban igényelték a képzett, 

egyházi és világi műveltséggel egyaránt rendelkező szakembereket.  

A műveltség iránti igény megnövekedése nem előzmény nélküli. Már a 15. század végétől 

megjelennek Magyarországon azok a magas színvonalú városi iskolák, melyek élén időnként 

már egyetemi fokozattal rendelkező tanárt találunk. Ilyen például Bártfa, de Magyarországon, 

Lőcsén iskolamester VIII. Henrik egykori nevelője, az angol Cox Lénárd, „poeta laureatus”. 

A plébániai iskolából formálódó, humanista célkitűzésű, tehát latin nyelvű iskola minőségi 

oktatásának szép példája az a fennmaradt iskolai jegyzet, melyet a sárospataki iskola diákja, 

Szalkai László (a Mohácsnál elesett esztergomi érsek) készített. A rektor, a tanító Kisvárdai 

János baccalaureus nemcsak előkészítette diákját a felsőfokú tanulmányokra, hanem Szalkai 

esetében pótolni tudta az egyetemet. 82  

A másik fontos tényező, mely döntően befolyásolja a következő évszázadok felsőoktatását is, 

a 16. századi reformáció hatása. Az addig egységes nyugati kereszténység több ágra bomlott. 

Magyarország nemcsak területileg, vallásilag is megosztottá vált. A reformáció és 

ellenreformáció küzdelme az európai oktatás, felsőoktatás fejlődésének motorja lett. A felek 

minél jobban képzett, elsősorban vitára és hívek toborzására képes teológusok és a 

felekezethez szoros szálakkal kötődő világi értelmiség képzésében voltak érdekeltek 

Magyarországon is. De a reformáció - ellenreformáció erőviszonyainak változásai a katonai 

műveletek mellett Magyarországon egy-egy felsőoktatási intézményi kísérlet végét vagy jól 

működő kollégiumi típusú iskolák átmeneti ellehetetlenülését, végleges megszűnését is 

jelenthették.  

                                                 
82 MÁLYUSZ Egyházi 347-348. p. 
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A magyar felsőoktatás megteremtésére megvolt az igény, de a kísérletek egészen 1635-ig a 

politikai vagy vallási ellentétek, politikai és háborús események vagy az alapítók halála miatt 

mind kudarcba fulladtak. A protestáns hallgatók számára még az 1635-ös hosszú távon 

sikeres egyetemalapítás sem jelentett megoldást, mivel a nagyszombati egyetem katolikus 

intézmény volt. Ha nem kívánták felekezetüket elhagyni, és egyetemi tanulmányokat kívántak 

folytatni, azt csak külföldi protestáns egyetemeken tehették meg.  

 

III.1. Magyar peregrináció a 16-17. században 
 

A középkori egyetemesség megszűnt. A felekezetek kialakították saját intézmény-

hálózatukat, ezért az érintett európai területek nagy részén a közép- és felsőoktatási 

intézményrendszer intenzíven fejlődött. A 16. század első harmadától megjelenő közép-

európai felekezeti jellegű intézményekben a filozófiát és teológiát az adott területen többségre 

jutott felekezet szellemében tanították, az intézmények az adott felekezet megerősítését 

szolgálták. A magyarhoz hasonlóan vallásilag erősen megosztott német birodalom területén a 

16. század elején 13 egyetem működött. A reformáció elterjedésével először válságba 

sodródott a klasszikus egyetemi rendszer, de Luther és támogatói ösztönözték a protestáns 

gimnáziumok és egyetemek létrehozását. Ennek szellemében 11 új protestáns és 6 katolikus 

egyetem nyílt meg a meglévők mellé. 1700-ig 2583 német egyetemen találunk magyar 

hallgatókat.84 A vallásilag ugyancsak megosztott lengyel-balti térségben 12 egyetemen, 

akadémián szereztek fokozatokat magyarországi peregrinusok.85 A magyar protestáns 

hallgatók kedvelt célpontja volt, különösen 1622 után86 öt 16-17. században alapított holland 

egyetem (protestáns szóhasználattal Akadémia): Leiden, Franeker, Utrecht, Groningen és 

Harderwijk. A szomszédos osztrák tartományokban Bécs mellett Innsbruck, Salzburg, Graz, 

Linz, Klagenfurt, a cseh-morva területeken Prága mellett Olmütz (Olomouc) városában 

működött katolikus felsőoktatási intézmény, melyek mindegyikén voltak magyar hallgatók. 

                                                 
83 Nem tekinthető egyetemnek az akadémiai gimnáziumok mellett a herborni intézmény sem, mivel nem volt 
fokozatadási joga. 
84 TAR ATTILA: Magyarországi diákok németországi egyetemeken és főiskolákon 1694-1789. Budapest, 2004. 
10-11. p. 
85 SZÖGI LÁSZLÓ: Magyarországi diákok lengyelországi és baltikumi egyetemeken és akadémiákon 1526-
1788. Budapest, 2003. Ide sorolom a 17. század végéig a következő városokban működő intézményeket 
(Königsberg, Krakkó, Rostock, Greifswald, Vilnó, Kiel, Dorpat, Koppenhága, Uppsala, Braunberg, Zamosc, 
Lublin) 
86 Ebben az évben lesz Heidelberg a 30 éves háború áldozata. BOZZAY RÉKA – LADÁNYI SÁNDOR: 
Magyarországi diákok holland egyetemeken 1575-1919. Budapest, 2007. 7l. p. 
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 1526 után a korábban jelentős Bécs és Krakkó egyetemén egyre kevesebb a magyar diák. A 

zavaros politikai helyzet, a török térnyerése mellett az egykor népszerű középkori egyetemek 

iránt az egész térségben folyamatosan csökkent az érdeklődés, a hallgatókat egyre inkább az 

új szellemiségű intézmények vonzották. A protestantizmus előretörésével új peregrinációs 

irányok jelentek meg. A 16. század második felétől a magyar egyetemjárók többsége a német 

protestáns felsőoktatási rendszer intézményeibe megy továbbtanulni. 1550 és 1600 között 

több mint 1700 magyarországi beiratkozóról adnak adatokat a legújabb kutatások.87 

Érdekesség, hogy ebben az időszakban némileg megélénkült az érdeklődés az észak-itáliai 

központok iránt, ugyanis Padovában protestánsok is tanulhattak. A 16. század közepétől 

növekszik a magyar hallgatók száma, majd a 17. század folyamán folyamatosan csökken. 

Ebben a században elsősorban jogi tanulmányokat folytattak Padovában, az egyetemnek több 

erdélyi unitárius hallgatója is volt.  

A német területek felé irányuló peregrinációs kedvet némiképp csökkenti a 15 éves háború, de 

nagyobb visszaesést a 30 éves háború (1618-1648) időszakában tapasztalhatunk. Ebben az 

időszakban megélénkül a háborús konfliktusoktól távolabb eső vagy Magyarországhoz 

közelebbi területek protestáns egyetemjárása: megnő a beiratkozók száma a lengyel-balti és 

különösen a németalföldi protestáns egyetemekre. Utóbbi esetben az komoly peregrinációs 

ok, hogy a református és evangélikus irányzatok szétválásával a református hallgatók 

kiszorultak a kezdetekben abszolút tekintélyt élvező Wittenbergi egyetemről, 1622-ben pedig 

a német református képzés legfontosabb intézményét, a Heidelbergi egyetemet a várossal 

egyetemben lerombolják. A németalföldi intézményekben különböző támogatások is várják a 

magyar diákokat, így megkönnyítve a nem olcsó peregrinációt. A két legnépszerűbb 

intézmény, a beiratkozók 70 %-ának képzést nyújtó franekeri és leideni egyetem. Franeker 

olcsóbb város, Leiden viszont igazi nemzetközi egyetem, a hallgatók fele külföldi (német, 

angol, francia, dán, magyar, lengyel, svájci és skót)88 Elsősorban erdélyi és partiumi, 

másodsorban felvidéki magyar református diákok keresik fel a németalföldi protestáns 

intézményeket. Kisebb mértékben, de ebben az időszakban megnő az angol-skót intézmények 

látogatottsága is. A westfáliai béke után újra intenzíven növekszik a német intézményekbe 

irányuló peregrináció, melyet alig befolyásolnak az időközben Magyarországon folyó török 

háborúk, és a lipóti abszolutizmus protestáns ellenes intézkedései.  

                                                 
87 SZÖGI LÁSZLÓ: Magyarországi diákok németországi egyetemeken és akadémiákon 1526-1700. Budapest, 
2011. 10. p. 
88 BOZZAY RÉKA – LADÁNYI SÁNDOR 213 p. 
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A 17. században összességében - a legújabb kutatási eredmények szerint - több mint 3500 

magyarországi és erdélyi hallgató fordult meg német egyetemeken. Közel 1600 németalföldi 

protestáns intézményekben.89 A magyarországi és erdélyi protestáns értelmiség számára, 

különösen hazai protestáns egyetem híján, elsősorban ezek az intézmények adhattak 

lehetőséget a legfelsőbb képzésre.  

A peregrináció meghatározó élmény, egész életre, tevékenységre, világlátásra kihatott. Nem 

kis anyagi áldozatokkal járt. Az utazási és tartózkodási költségekhez az egész protestáns 

közösség hozzájárult, erdélyi fejedelmek, arisztokraták, városok, gyülekezetek, vagyonosabb 

protestánsok ösztöndíjakkal, alapítványokkal, 1-1 diáknak nyújtott támogatásokkal. A diák 

elindulása előtt kollégiuma partikulájában tanítóskodott, hogy a költségek egy részét 

összegyűjtse, pártfogókat keresett, akik kiutazása előtt és alatt pénzzel segíthették. A 

peregrinációt az is befolyásolta, hogy a felsőoktatási intézménynek helyet adó városban 

mennyire volt drága az élet, voltak-e elérhető helyi támogatások.90 

A magyarországi peregrinusok többsége csak egyetlen intézményt keresett fel ebben az 

időszakban, a leglátogatottabb intézmény, a Wittenbergi hallgatóinak 25%-a, a kisebb 

egyetemek hallgatóinak 50 %-a jutott el több külföldi egyetemre.91 

Az európai protestantizmus legfontosabb intézménye, a magyarországi peregrinációt is a 

korszakban meghatározó Wittenbergi egyetem mellett jelentős számú hallgatót találunk a 16. 

század második felében és a 17. század első harmadában a református karakterű 

Heidelbergben és a mindkét protestáns felekezet számára képzést kínáló Odera Frankfurtban. 

A 30 éves háború ideje alatt megnő a lengyel-balti Königsberg egyetem látogatottsága. A 17. 

század második felében Wittenbergben újra jelentősen megnő a magyarországi diákok száma, 

de a második harmadik leglátogatottabb egyetem Jéna és Lipcse lesz közel azonos arányban.92  

Azt, hogy a német területekre irányuló peregrinációban milyen magyarországi csoportok 

egészen pontosan milyen mértékben vettek részt, nem könnyű vizsgálni a források 

szűkszavúsága és egyenetlensége miatt. De az mindenképpen megállapítható, hogy az 

intézményeket elsősorban a felvidéki és erdélyi diákok látogatták. Ebben az időszakban a 

nemzetiségre vonatkozó hungarus vagy transylvanus bejegyzés elsősorban a területet jelölte, 

ahonnan a peregrinusok származtak, sok helyen hiányoznak a részletesebb adatok. Szögi 

László kutatásai alapján arra lehet következtetni, hogy a német peregrinációban 1620 előtt a 

német és a magyar nemzetiségű hallgatók közel azonos arányban vannak jelen, a következő 
                                                 
89 Szögi László, Bozzay Réka és Ladányi Sándor vizsgálatai alapján 
90 BOZZAY 27. p. 
91 SZÖGI német 1526-1700 13. p. 
92 SZÖGI német 1526-1700 13. p. 
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évtizedtől viszont a magyar hallgatók száma jelentősen csökken, a németajkú hallgatók a 

század végére a német intézményekbe irányuló peregrináció több mint 70 %-át adják.93  Az 

erdélyi és partiumi, kisebb részben a felvidéki magyar református hallgatók ekkor már inkább 

a németalföldi intézményeket választják.  

A 16. századi visszaesést követően a meginduló ellenreformáció nyomán egyre több 

magyarországi diákot találunk a 17. század kezdetén előbb a Habsburg birodalom kisebb, 

majd a század első harmadának végétől a bécsi egyetemen.94 Ezek a jezsuita rend által 

működtetett, katolikus intézmények nemcsak jóval közelebb voltak, de egységes képzési 

rendjük és a 17. században modern módszereik és tananyaguk is vonzó célt jelentettek a 

magyarországi diákok számára. A peregrinusok nemcsak felsőfokú képzésben vesznek részt, 

sok magyarországival találkozhatunk a középfokú képzést nyújtó gimnáziumi osztályokban 

is. Amíg a Bécsbe irányuló peregrináció az 1620-as évektől dinamikusan növekszik, addig a 

kisebb egyetemeken 1620 után a Bécsi egyetem megerősödésével (1624-ben veszik át 

irányítását a jezsuiták) egyre csökken a magyarországi hallgatók létszáma. A 17. század 

utolsó évtizedeiben a szám újra megnövekszik (utóbbiban az is közrejátszhatott, hogy 

ezidőben a két felvidéki magyar egyetem, a nagyszombati és a kassai életét jelentősen 

megnehezítette a Thököly, majd a Rákóczi szabadságharc). A kisebb egyetemek közül az 

1580-as, 90-es években népszerű Olmütz kiemelt szerepét átveszi az 1586-ban alapított grazi 

jezsuita akadémia. De a Habsburg birodalom intézményeibe irányuló peregrináció abszolút 

központja Bécs, 1625 után kétszer annyian tanulnak itt, mint a többi kisebb intézményben 

összességében. A diákok többsége felvidéki és dunántúli magyar.95 

Varga Júlia vizsgálataiból azt is megtudhattuk, hogy amíg a magyar királyságból a 17. század 

folyamán egyre több a katolikus felsőoktatási intézményben tanuló peregrinus, addig az 

önálló Erdélyi Fejedelemségben éppen ezzel ellenkező folyamatok zajlanak. A 16. században 

még a peregrinusok egyharmada katolikus intézménybe megy tanulni, de a 17. században 

olyan mértékben megnő a protestáns egyetemjárók száma, hogy már ők adják a peregrinusok 

90%-át annak ellenére, hogy a katolikusok létszáma alig csökken az előző korszakhoz képest. 

A katolikus peregrináció virágkora a kolozsvári jezsuita egyetem működésének időszaka, a 

17. század nagy részében viszont a református fejedelmek saját felekezetüket erősítik a 

protestáns egyetemjárás támogatásával. Rákóczi György intézkedései pedig közvetlenül a 

                                                 
93 SZÖGI német 1526-1700 19. p. 
94 KISSNÉ BOGNÁR KRISZTINA: Magyarországi diákok a bécsi tanintézetekben 1526-1789. Budapest, 2004. 
és VARGA JÚLIA: Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom kisebb egyetemein és akadémiáin 1560-1789. 
Budapest, 2004. 
95 SZÖGI német 1526-1700 10. p. 
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katolikus peregrináció ellen hatnak: 1648-ban megtiltja a katolikusok magyarországi és 

külföldi továbbtanulását, majd 1653-ban kiutasít minden nem erdélyi származású jezsuittát. 

Utóbbi intézkedés eredményeként a legfontosabb katolikus középiskola is szüneteltette 

működését, így nem maradt olyan intézmény Erdélyben, melynek elvégzésével máshol el 

lehetett volna kezdeni felsőfokú tanulmányokat.96  

 

III.2. A 16-17. századi magyarországi iskolahálózat 
 

A 16-17. században a magyar felekezeti iskolahálózat is jelentősen bővült a folyamatosan 

növekvő igények hatására. Megszületett arra az igény, hogy az új típusú iskolákban a 

középfokú (néha az elemi szintű képzéssel is egy intézmény keretein belül folyt) oktatás 

mellett, azt meghaladóan olyan akadémiai vagy akadémiai jellegű osztályokat, tagozatot is 

létrehozzanak, ahol a felekezet számára legfontosabb felsőfokú, a protestáns felekezetek 

esetében főként teológiai ismeretek lényeges elemeit összefoglalják, egyben felkészítve az 

arra érdemes diákokat későbbi egyetemi tanulmányaikra. Létrejött egy új, a középfokú és 

felsőfokú oktatás közötti átmeneti formájú intézménytípus. Ezt nevezi a magyar szakirodalom 

kollégium típusú iskolának. Az oktatás ebben az időben latin nyelven folyt. 

A korabeli magyarországi katolikus közép és felsőoktatási intézményeket a jezsuita rend 

működtette a 16-17. században. Ezért azok a rend valamennyi oktatási intézményére 

egységesen érvényes 1599-es rendi oktatási szabályzat, a Ratio Studiorum alapján 

szerveződtek és működtek. Így az egyes intézményeken belül jól elkülöníthető a közép- és 

felsőfokú képzés, tagozat, továbbá egységes az oktatás rendszere és tartalma. Az akadémiai, 

egyetemi képzés biztosítására létrehozott jezsuita intézmények legtöbbször a középfokú 

képzés megszervezése után megalapított, arra épülő (tehát gimnázium minden esetben 

működött mellettük) alapvetően kétkarú (filozófia, teológia), csonka egyetemek voltak. A 

három éves, előkészítő jellegű bölcsészeti alapképzés önmagában is elvégezhető volt, de a 

bölcsészeti alapképzés után teológiai képzésben is részt vehettek a diákok, utóbbin csak a papi 

pályára készülők és a rendtagok tanultak. Ezekben az intézményekben tudományos fokozatok 

megszerzésére is lehetőség nyílt. Fontos hangsúlyozni, hogy ebben az időszakban olyan 

jezsuita intézményekre is használták a kollégium szót, melyben nem folyt középfokúnál 

magasabb szintű oktatás. A jezsuiták irányítottak, működtettek olyan felsőoktatási 

                                                 
96 VARGA JÚLIA: Katolikus közép- és felsőoktatás Erdélyben a 17. századtól a 19. század közepéig. 2007. 
(doktori disszertáció ELTE BTK) 
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intézményeket is, ahol a filozófia és teológia mellett más klasszikus egyetemi karok (jogi, 

orvosi) is működtek, de ezeken a karokon az egyházjog kivételével nem rendtagok tanítottak. 

A magyar protestáns intézményekben viszont nem volt ennyire egyértelmű és éles a 

választóvonal középfokú és felsőfokú oktatás között, illetve a kollégiumok és líceumok 

egyike sem adhatott tudományos fokozatot diákjainak. A magyar református kollégiumok és 

evangélikus líceumok között mind a képzés tartalmában, mind színvonalában nagyok voltak 

az eltérések, de minden esetben tanítottak teológiát a felsőbb, akadémiai jellegű tagozaton.  

Nemcsak a református és evangélikus iskolatípus között, hanem az egyes nagyobb iskolák 

között is nagyok voltak az eltérések. A felsőfokú vagy akadémiai tagozat elsődleges célja a 

papképzés volt, a világi pályára készülők is tulajdonképpen papi, azaz alapos teológiai 

képzést kaptak.97 Ezek az intézmények részben kielégítették az iskolázott szakemberek iránti 

megnövekedett igényt, illetve előkészítették a diákokat további egyetemi tanulmányokra, de 

sem a reformátusoknak sem az evangélikusoknak nem sikerült kollégiumaikat illetve 

líceumaikat felsőfokú intézménnyé emelni, pedig a XVII. században több kezdeményezés is 

született a magyar protestáns képzés kiteljesítésére, akadémia vagy egyetem szervezésére, 

neves külföldi professzorok meghívására. 

Akadémia – egyetem, főiskola, akadémiai gimnázium, illusztris iskola, kollégium, líceum. A 

korabeli elnevezések alaposabb vizsgálata megmutatja, hogy a mai szakirodalomban sokszor 

későbbi korok megnevezései, intézménytípusai keverednek össze a korabeliekkel, így 

összemosva a különböző szintű intézményeket. A 17. század utolsó harmadáig az egyetem és 

az akadémia egyenértékű fogalom (sőt az Academia Istropolitana esetében láthattuk, hogy ez 

már korábban is így volt). Nagyon sokáig csak olyan intézmény nevezi magát hivatalosan 

egyetemnek vagy akadémiának, mely rendelkezik uralkodói (császári, királyi) vagy pápai 

megerősítéssel, esetleg mindkettővel, és jogosult egyetemi fokozatok adására. Ez a két 

kritérium határozza meg, nem az lényeges, hogy hány karral működik. A Hoche Schule, 

akadémiai gimnázium, illusztris iskola, mondhatni főiskola a középfokút meghaladó képzést 

is végez, de mivel fokozatadási joga nincs, erre uralkodói megerősítést nem kapott, nem ad 

lehetőséget a felsőfokú tanulmányok kiteljesítésére. Az intézményi kategorizálás, a típusok 

meghatározása nem jelent automatikus minőségi besorolást. Utóbbi intézményekben is folyt, 

folyhatott minőségi, olykor a közeli egyetemek színvonalát meghaladó oktatás.98  

                                                 
97 MÉSZÁROS ISTVÁN: Az iskolaügy története Magyarországon 996-1777 között. Budapest, 1981. 317. p.  
98 „a stettini akadémiai gimnázium oktatása bizonyos időszakokban magasabb színvonalú volt, mint a közeli 
greifswaldi univerzitásé” SZÖGI LÁSZLÓ: Magyarországi diákok lengyelországi és baltikumi egyetemeken és 
akadémiákon 1526-1788. Budapest, 2003. 13. p. 
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Az Alstedt, Piscator és Bisterfeld által összeállított, az intézmény szerkezetére vonatkozó 

1630-as javaslatokban illustris scholaként említik a gyulafehérvári kollégiumot.99 Az 1653-as 

Gyulafehérvárra vonatkozó törvényszövegben is határozottan elkülönül a kollégium és az 

akadémia megnevezés (akadémia csak idegen országokban van).100 Apáczai Barcsay Ákos 

fejedelemhez benyújtott tervezetében azzal indokolja javaslatának elkészítését, hogy „ne csak 

kollégiumunk, hanem akadémiánk is lehessen”.101 De az uralkodói megerősítés 

valószínűtlensége, illetve az uralkodói jogok kikerülése sarkalhatta arra az Eperjesi 

evangélikus líceum emlékiratának szerkesztőit 1664-ben, hogy intézményüket egyértelműen 

megkülönböztessék a más országokban működő akadémiáktól, akadémiai gimnáziumoktól.102 

Az uralkodó 1666-os tiltó rendelete éppen arra hivatkozik, hogy akadémiák építése és 

alapítása engedélye nélkül nem történhet, így az új intézményt 1667-ben az evangélikus 

rendek és a város közötti szerződésben már gimnáziumként említik.103  

(Az elnevezéseket, önelnevezéseket vizsgálva a képet némiképp árnyalja az a tény, hogy a 

gyulafehárvári főiskola törvényeinek előszavában az összeállítók a herborni intézményre az 

akadémia a Heidelbergi esetében az illustris schola elnevezést használják.104) 

Magyarországon kívül is működtek a magyar kollégiumi-típusú intézményekhez hasonló 

jellegű, átmeneti típusú iskolák. A holland Deventeri és Amszterdami „Athenaum illustre” 

vagy „illusztris iskola”, a német Herbornban működő intézmény nem kapta meg a 

fokozatadás jogát. (Mindhárom intézményben megfordultak, de talán éppen ezért kis számban 

magyar diákok.) Több akadémiai tagozattal is rendelkező gimnáziumot látogattak magyar 

tanulni vágyók a német birodalom területén: ilyen működött Bréma, Görlitz, Hamburg, Stettin 

vagy Zerbst településén105. A 16-17. század fordulóján megnyitott, népszerű protestáns 

akadémiai gimnáziumok voltak  a lengyel-balti területen működő Thorn, Danzig, Elbing, 

Stettin, Riga és Raków városában. Ezekben mintegy az egyetemi képzés előkészítéseként, 

azok megkezdéséhez szükséges filozófiai ismereteket szerezhettek az itt tanulók.106  A svájci 

Zürichben, Bernben, Genfben alapított intézményekben gimnáziumi és teológiai képzés 

folyt.107 

                                                 
99 A dokumentum teljes szövegét közli – Régi magyar egyetemek emlékezete – Memoria universitatum et 
scholarum maiorum Regni Hungariae 1367-1777. Szerk.: SZÖGI LÁSZLÓ. Budapest, 1995. 117. p. 
100 A dokumentum teljes szövegét közli - Régi magyar egyetemek 124. p. 
101 A dokumentum teljes szövegét közli - Régi magyar egyetemek 127. p. 
102 A dokumentum teljes szövegét közli - Régi magyar egyetemek 136. p. 
103 A dokumentum teljes szövegét közli - Régi magyar egyetemek 139-140, 142. p. 
104 A dokumentum teljes szövegét közli – Régi magyar egyetemek 116. p. 
105 SZÖGI német 1526-1770 486 p. 
106 SZÖGI balti 12-13. p. 
107 HEGYI ÁDÁM: Magyarországi diákok svájci egyetemeken és akadémiákon 1526-1788 (1798). Budapest, 
2003. 11-12. p. 
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III.2.1. Erdélyi egyetemalapítási kísérletek, protestáns kollégiumok 
 

A magyar felsőoktatás több fontos kezdeményezése is Erdélyhez köthető.  Az 1571-ben 

megszülető Erdély és fejedelmei jelentős tényezői lesznek a következő évszázad 

magyarországi oktatásfejlődésének. Az önálló erdélyi állam kialakulása, az erős központi 

hatalom, a differenciálódó hivatalrendszer, a diplomácia, a közigazgatás, az 

igazságszolgáltatás területére egyre több képzett, megfelelő műveltségű szakembert igényelt.  

A protestantizmus megjelenése, majd uralkodóvá válása a régi oktatási intézményrendszer 

átmeneti zavarához vezetett, melyre az állam vezetőjétől várták a megoldást. A rendek már 

1557-ben kikényszerítik a magasabb szintű protestáns iskolák állami fenntartását.108 

Az uralkodói, a felekezeti és a társadalmi igény egymásra talált, a nagyobb formátumú erdélyi 

fejedelmek mindegyike kísérletet tett saját felekezetének megfelelő felsőoktatási intézmény 

létesítésére. Emellett alacsonyabb típusú, de a felsőfokú ismeretek leglényegesebb elemeinek 

összefoglalására alkalmas kollégiumi típusú iskolák létesítésére, támogatására és fejlesztésére, 

valamint a külföldi egyetemjárás támogatására. Természetesen a 16.-17. században az új 

erdélyi felekezeti intézmények elsődleges célja a magas szintű papképzés, de fontos feladata 

az is, hogy világi pályákra készülő nemes és polgár ifjaknak alapvető és korszerű műveltséget 

adjon. 

 

III.2.1.1. János Zsigmond tervei 
 

1560-ban az olasz humanista műveltségű, Dávid Ferenc hatására unitárius hitre térő első 

erdélyi fejedelem, János Zsigmond a gyulafehérvári városi iskolát kívánta főiskolává 

fejleszteni. Petrus Ramus hugenotta párizsi professzort, a logikai oktatás megújítóját szerette 

volna megnyerni az intézmény élére, sikertelenül. Nem vállalta a tanítást a bázeli Caelius 

Curio sem. Ezért a fejedelem a Páduában és Bolognában végzett Gyulai Pált nevezte ki. Majd 

udvari orvosát, Blandrata Györgyöt bízta meg azzal, hogy külföldön tanulmányozza az 

egyetemek rendszerét és az új intézmény számára tanárokat nyerjen meg, de ő sem járt 

sikerrel. János Zsigmond az 1560-as évek végén már Szászsebesre tervezte a megálmodott 

                                                 
108 „Gimnáziumok legyenek, ahol az ifjúságot a tudományok minden ágában tanítsák kegyesen és gyengéden 
tudós és nyelvekben jártas férfiak.” PÉTER KATALIN: Papok és nemesek. Budapest, 1995.101. p. 
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akadémiát, ide bázeli és németországi tudósokat kívánt meghívni. De váratlan, korai halála 

miatt az akadémia felállítására nem került sor.109 

 

III.2.1.2. A Kolozsvári Unitárius Kollégium 
 

Az unitáriusok legfontosabb tanintézete kolozsvári iskolájuk volt, mely 1568-ban vált 

unitáriussá. János Zsigmond adományokkal gondoskodott az iskola fenntartásáról. A 16. 

század végére szervezték meg a felsőbb osztályokat. Az író és nyomdász Heltai Gáspár, a 

költő Johannes Sommer és Georg Deidrich, a szombatosság későbbi elindítója, Matthias 

Glirius, a lengyel kultúrában is számon tartott Jacobus Paleologus is tanított a kolozsvári 

unitárius kollégiumban. A 16-17. században az unitáriusok kolozsvári iskolájában sok 

természettudományos és orvosi végzettségű tanár megfordult. Az unitáriusoknak ugyanis csak 

Lengyelországban működött teológiájuk (Raków), ezért a diákok elsősorban orvosi 

fakultásokra iratkoztak be, ahol akkoriban a természettudományos képzés is folyt: a 17. 

század közepéig Padova, utána elsősorban a németalföldi protestáns Leiden volt fontos 

peregrinációs cél.110 Gyakran tanítottak Lengyelországból hívott professzorok is a 

kollégiumban.111 1638-ban bezárták a Rakówi intézményt, 1660 után pedig minden 

unitáriusnak el kellett hagynia Lengyelországot. Egy 30-40 családból kb. 350-380 fős csoport 

Erdélybe menekült. Bánffyhunyadon, Bethlenben, Ádámoson, Árkoson és Kolozsváron 

telepedtek le. Az unitárius kollégium több tanára is soraik közül került ki. Bár a kolozsvári 

unitárius iskola korai névsorai nem maradtak fenn, egészen biztos, hogy az intézménybe 

jártak minden bizonnyal a lengyel menekült családok gyermekei is.112 

 

III.2.1.3. A Collegium Bethlenianum 
 

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem fontos feladatának tekintette a magyar református 

felsőoktatás megteremtésének ügyét. Bethlen felsőoktatási tervei elsősorban saját egyházához 

                                                 
109 BISZTRAY GYULA: Az erdélyi tudományos élet és egyetemi gondolat. In: Erdély magyar egyeteme. 
Budapest, 1942.  
110 SZÖGI LÁSZLÓ: Magyarországi diákok lengyelországi és baltikumi egyetemeken és akadémiákon 1526-
1788. Budapest, 2003. 12. p. 
111 Az iskola épületét 1693-ban elvették a hatóságok, új épületet kijelölve számukra, majd 1718-ban újabb 
költözésre kényszerültek. MÉSZÁROS 587. 
112 Fejezetek a kolozsvári Unitárius Kollégium történetéből: a kollégium alapításának 450. évfordulójára. Erdélyi 
Unitárius Egyház. Kolozsvár, 2007. 60-62. p.  
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kötődtek, de fejedelemsége alatt a többi felekezet művelődés- és iskolaügye is fejlődésnek 

indult.  

1619-ben sikeres hadjáratot folytatott a protestáns cseh rendekkel szövetségre lépve a 

Habsburgok birtokolta országrészben, csapatai egészen Bécsig jutottak, őt pedig 1620 és 1622 

között magyar királlyá választották. A protestáns fejedelem számára különös jelentőséggel 

bírt az iskolák, különösen a hiányzó magyar protestáns egyetem ügye. Ezért először Erdélyen 

kívül, az éppen elfoglalt magyar területeken, 1619-ben Nagyszombaton, majd 1622-ben 

Kassán kívánt református egyetemet alapítani. Szenczi Molnár Albertet az intézet rektorának, 

illetve a herborni főiskola tanárai közül többeket professzoroknak kívánt megnyerni, de a terv 

a politikai és hadi helyzet változásai miatt nem válhatott valóra.113 

E tervvel szinte párhuzamosan, Erdélyben is megindult a szervező munka. Bethlen 

fejedelemségének kezdete óta tervezte, hogy Kolozsváron, Erdély szellemi központjában 

egyetemet alapítson, a meglévő református iskola továbbfejlesztésével. De a terv elsősorban a 

teljesen unitárius környezet miatt nehezen tűnt megvalósíthatónak, ezért az új helyszín a 

fejedelmi székhely, Gyulafehérvár lett. Péter Katalin szerint a kolozsvári helyszín feladása az 

egyetem alapításáról való lemondást is jelentette.114  Az egyetemlétesítés tervének időleges 

vagy végleges feladása összefügghet azzal a ténnyel is, hogy 1622 után Bethlen elvesztette 

választott magyar királyi címét, így nem volt, aki fokozatadási joggal felruházza, így igazi 

egyetemmé, akadémiává tegye a tervezett oktatási intézményt. Kérdés az, hogy az iskola 

megalapítása, a minőségi tanári kar és a megfelelő anyagi alapok hosszú távú biztosítása után 

csak erdélyi fejedelemként megtette, megtehette-e volna ezt a lépést.  

A gyulafehérvári protestáns iskola korábban nem teljes kollégiumként működött. Az 

bizonyos, hogy Bethlen a minőségi oktatási intézmény megteremtéshez és működéséhez 

szükséges anyagi alapokról, mind neves külföldi tanárokról gondoskodott. 1622-ben érkezett 

és egy évet töltött itt a klasszika-filológiát tanító német Martin Opitz, a kor híres költője, de 

ebben az évben még további három németországi tanár kezdte meg munkáját az 

intézményben: Jacob Kopisch, Franz Pauli és Johann Schwarzenburg.115 Bethlen Gábor 

sajnos már nem érhette meg, hogy az általa meghívott három nemzetközi hírű tudós is 

Gyulafehérvárra érkezzen 1629-ben. Johann Heinrich Alstedt, a herborni intézmény volt 

diákja, előbb a filozófiai, majd teológiai tanára 1638-ban bekövetkező haláláig a 

gyulafehérvári kollégium tanára volt. Ahogyan Johann Heinrich Bisterfeld is, aki korábban 

                                                 
113 Hat évszázad 20. p. 
114 PÉTER KATALIN 104. p. 
115 MÉSZÁROS 329. p. 
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Heidelbergben, Genfben, Leidenben, Oxfordban tanult, ő szintén Gyulafehérváron halt meg 

1655-ben. Meghívták Leidenbe professzornak, de a fejedelem, Rákóczi György 1641 nyarán 

visszautasította a távozásra vonatkozó kérelmét.116 Harmadik társuk, a heidelbergi egyetem 

tanára, Ludwig Philipp Piscator 1648-ban (a westfáliai békekötés évében) visszatért 

Heidelbergbe.117  

A nagyobb szabású terveket mindenképpen jelzi, hogy a kollégium tekintélyét és 

elismertségét növelendő a kollégium vezetői ebben a korszakban nem erdélyiek, hanem neves 

külföldi szakemberek.  E három professzor összességében két és fél évtizedes munkássága 

határozta meg a gyulafehérvári intézményben folyó minőségi oktatómunkát. Már 1630-ban 

benyújtották az özvegy Brandenburgi Katalin fejedelemasszonynak az „Illustris Schola” 

átszervezésének tervezetét, mely a herborni és heidelbergi tanterv és rendtartás mintáját 

követte. Ez a tervezet a kollégium szervezetét a két akadémiai tanfolyammal és az öt 

gimnáziumi osztállyal, a tanulmányok időtartamát, a részletes tantervet, a tanárokkal, 

valamint a diákokkal szembeni elvárásokat is megszabta.118 1629-től Alstedt volt az 

intézmény vezetője, majd halála után, 1638-ban Bisterfeld vette át és 1655-ig viselte ezt a 

tisztséget. A három tanár az akadémiai tagozaton tanított: Alstedt a bölcsészetet, Piscator a 

teológiát, Bisterfeld pedig a matematikát és a természettant. A kollégium szellemi vezére 

Alstedt volt, az ő eszmerendszerét követték mind a teológia, mind a bölcsészet oktatásában. 

Alstedt, Piscator és Bisterfeld az európai műveltséget hozták Erdélybe, tevékenységük a 

gyulafehérvári protestáns kollégiumot tudományos központtá tette. Tudós professzorainak 

hírneve külföldi, köztük holland diákokat is vonzott Erdélybe, 1647 novemberében Leidenből 

hat holland diák érkezett Gyulafehérvárra.119  

1655-ben, Bisterfeld halála után a kivégzett I. Károly angol király egyik udvari papja, a 

francia származású Isaac De Basire lett a gyulafehérvári főiskola vezetője120, akiben erős 

ellenszenv élt a presbiteriánus-puritán gondolkodással szemben, és fél év alatt elérte, hogy a 

modernebb elveket valló Apáczai Csere Jánost a fejedelem eltávolítsa a gyulafehérvári 

intézményből. Bethlen utódja, I. Rákóczi György Gyulafehérváron a már elért szint tartós 

megtartására összpontosított (ezért nem engedte el pl. Bisterfeldet), és más kollégiumok 

                                                 
116 VISKOLCZ NOÉMI: Johann Heinrich Bisterfeld és a gyulafehérvári tankönyvkiadás a XVII. Században. In: 
Magyar Könyvszemle 118. évf. 2002. 3.szám  (http://epa.oszk.hu/00000/00021/00034/0004-2ac.html /) 
117 MÉSZÁROS 330-331. p. 
118 A dokumentum szövegét közli - Régi magyar egyetemek emlékezete – Memoria universitatum et scholarum 
maiorum Regni Hungariae 1367-1777. Szerk.: SZÖGI LÁSZLÓ. Budapest, 1995. 115-123 
119 VARGA JÚLIA: Katolikus közép- és felsőoktatás Erdélyben a 17. századtól a 19. század közepéig. 2007. 
(doktori disszertáció ELTE BTK) 38. p.  
120 1647-ben elmenekült Angliából, majd egy rövid franciaországi időzés után Isztambulon keresztül jut el 
Erdélybe. MÉSZÁROS 334. p.  
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hasonló színvonalra fejlesztésére tett erőfeszítéseket. Az 1658-as török-tatár betörés 

eredményeként egész Gyulafehérvárt felégették, ezért az iskola néhány évre teljesen bezárta 

kapuit. 1662-ben ugyan Apafi Mihály fejedelem újraalapítja a kollégiumot, de már nem 

Gyulafehérváron, hanem Nagyenyeden telepítette le. Az új, Erdély művelődésében hosszú 

ideig jelentős szerepet betöltő Nagyenyedi kollégium akadémiai tagozatán már magyar 

professzorokkal folytatta oktatási tevékenységét. 

I. Rákóczi György több kollégium egyidejű fejlesztésébe fogott egyszerre: Kolozsváron, 

Nagyváradon és – az akkoriban az erdélyi fejedelemséghez tartozó – Sárospatakon.   

Kolozsváron 1644-ben épült fel a reformátusok új kollégiumépülete. Rákóczi idejében 

kezdődött meg a kálvinisták térnyerése Kolozsváron, amelynek eredményeként a város a 17. 

század második felében zömében reformátussá vált. 121  

Gyulafehérvár és Kolozsvár után a fejedelemség harmadik nagy protestáns iskolai 

központjává Nagyvárad vált, ahol Rákóczi a gyulafehérvárihoz hasonló akadémiát tervezett. 

Ezért az 1630-as években két új professzor részére biztosított fizetést, és meghívta az olasz 

Marcus Antonius Venetus teológiaprofesszort. Venetus 1634-36 között volt Nagyváradon, 

ezért az ő tevékenysége nem határozhatta meg olyan mértékben a nagyváradi kollégium 

fejlesztését, mint Alstedt és Bisterfeld a gyulafehérváriét. Ennek ellenére a váradi kollégium 

Erdély egyik legjelentősebb tudományos központja lett az 1640-es években, már a magyar 

Kecskeméti Mihály irányításával.122  

A Rákóczi-birtokok központjában, Sárospatakon működő kollégium már az 1630-as években 

jelentősebb támogatást kapott, 1638-1642 között Tolnai Dali János rektori irányítása alatt élte 

első virágkorát. 1648-ban a fejedelem egy újabb tanári állás szervezésére tett alapítványt, így 

ekkortól már három professzor oktatott a kollégiumban. Rákóczi halála után a hét 

magyarországi megye visszakerült a királyi Magyarországhoz. Özvegye, Lorántffy Zsuzsanna 

és az általa a sárospataki kollégiumba visszahívott Tolnai Dali János a kollégium Habsburg 

országrész meghatározó protestáns intézményévé fejlesztését tervezték. Ezért a 

fejedelemasszony meghívta a neves morva pedagógust, Johann Amos Comeniust. Comenius 

Herbornban és Heidelbergben végzett, a fehérhegyi csata után a lengyelországi Lesznó 

városába menekült, a latin iskolában használatos tankönyveket írt. 1650-1654 között 

működött Sárospatakon, itt írta meg két fontos művét. Comeniustól az iskola tekintélyének 

növekedését és az intézmény szerkezetének átalakítását, modernizálását várták. Sárospataki 

                                                 
121 PÉTER KATALIN 95. p. 
122 VARGA katolikus 39. p. 
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tevékenysége hozzájárult ahhoz, hogy korábbi elméleti elképzeléseit a gyakorlatban 

kipróbálhassa, és a gyakorlat alapján módosíthassa azokat.123 

 

III.2.1.4. Apáczai Csere János egyetemalapítási terve Kolozsvárott 
 

A magas színvonalú gyulafehérvári képzés, a bővülő kollégiumi hálózat és az erdélyi 

fejedelmek által biztosított peregrinációs ösztöndíjak segítették egy új, fiatal erdélyi 

tudósnemzedék kiképzését. A kollégiumok akadémiai tagozatain folytatott magas színvonalú 

munkájuk az intézmények szakmai jelentőségének növelését is jelentették. Az már egy másik 

kérdés, vajon a hazai környezet mennyire tudta, akarta a változó viszonyok között 

hasznosítani azok korszerű tudását. 

Apáczai Csere János, a gyulafehérvári kollégium, 1648 és 1653 között a németalföldi 

protestáns egyetemek diákja teológiai doktorrá avatása után tért vissza Erdélybe. A kolozsvári 

református iskola élére kerülve, munkája mellett dolgozta ki egy korszerű egyetem 

létesítésének alapelveit. Tervét 1658-ban terjesztette Barcsai Ákos fejedelem elé. Javaslata 

szerint a gyulafehérvári kollégium Bethlen által adományozott jövedelmeiből nagyobb 

beruházások nélkül is a meglévőnél jóval több, 11 tanár lenne alkalmazható és 100 diák 

számára tudnának még ebből a pénzből ösztöndíjat adni. Az addigi gyakorlattól eltérően 

hangsúlyozottan javasolta, hogy hazai tudósok is kapjanak katedrát a megalakítandó 

egyetemen. Az univerzitáson belül a klasszikus négy fakultás felállítását tartotta helyesnek, 

tehát az orvosi és jogi kar létesítését is, természetesen a tudományos fokozat adásának 

jogával.124  

E szép terv a magyar történelem egyik legtragikusabb időszakában született. A török porta 

engedélye nélkül lengyelellenes hadjáratra vállalkozó II. Rákóczi Györgytől rövid idő alatt 

valamennyi szövetségese elpártolt, és a védtelenül maradt Erdélyt 1658 szeptemberében a 

krími tatár kán hadai végigpusztították. Ekkor rombolták le a gyulafehérvári akadémiát is.  

Apáczai javaslatának nem volt komolyabb visszhangja. A változó viszonyok között viszont 

egyes felvetései megvalósultak, a 17. század utolsó harmadától a meghatározó protestáns 

kollégiumokat már nem külföldről hívott, hanem külföldön végzett, de onnan a tudást 

szülőhazájába hazahozó tanári kar irányította, fejlesztette, tette elismertté.  

 

                                                 
123 MÉSZÁROS 347-357. p. 
124 MÉSZÁROS 343. p. A dokumentum szövegét közli – Régi magyar egyetemek 127-132. p. 
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III.2.2. A református kollégiumok sorsa a 17. század második felében 
 

A legismertebb magyarországi református kollégiumok közül Debrecen, Sárospatak és Pápa 

már az 1530-as években megkezdték működésüket, de ekkor felsőfokúnak tekinthető oktatás 

még nem folyt falaik között. Debrecenben 1588-tól vezették a tógátus, bölcsészeti és teológiai 

hallgatók névsorát. Sárospatakon az 1620-as, 30-as évektől működött felsőbb tagozat, de a 

diákokat és tanárokat a rekatolizáló birtokos 1671-ben elűzte, és csak 1710-től működött 

Sárospatakon újra kollégium. Pápán 1585 körül kezdtek filozófiát és teológiát is tanítani. 

1620-tól egyre nehezebbé vált az iskola helyzete a katolikus birtokos ellenében, majd a 18. 

század közepén az intézményt bezárták és csak 1781-ben nyitották újra. Bár mindhárom 

intézmény szubszkripciós könyvei fennmaradtak, ezekben csak néha tüntették fel a tógátus 

diák születési, származási helyét. 

1660-ban, a török birodalom utolsó nagy magyarországi támadásakor a neves Nagyváradi 

kollégium Debrecenbe menekült Martonfalvi György rektor vezetésével, aki még abban az 

évben átvette a debreceni intézmény vezetését. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy a következő 

században a debreceni kollégium legyen a magyarországi református oktatás legfontosabb 

intézménye.125 Magas színvonalú oktatása mellett kiemelten fontos az a tudás és 

élményközösséget teremtő kulturális centrum szerep, mely kineveli a református közösség 

értelmiségét, és Magyarország minden szegletéből elérhető a református közösség számára.126 

Erdélyben Apafi Mihály fejedelem a Gyulafehérvári kollégiumot Nagyenyedre telepíti, majd 

1672-ben a sárospataki kollégium elűzött tanárait és diákjait befogadja az egykori Bethlen-

féle intézmény helyére, Gyulafehérvárra. A 17. század végén három erdélyi kollégium: a 

nagyenyedi, a kolozsvári és a gyulafehérvári ad még lehetőséget a debrecenin kívül a 

felsőfokúnál magasabb képzésre a református diákok számára. Az 1680-as években Apafi 

fejedelemsége idején még egyszer előkerül az egyetemalapítás gondolata, amikor a három 

egymástól függetlenül működő iskolát közös felügyelet alá vonják, de ekkor már Erdély 

pénzügyi lehetőségei a korábbinál jóval szűkösebbek, és a politikai helyzet sem igazán ad 

lehetőséget erre. 

 

                                                 
125 MÉSZÁROS 325-326. p. 
126 PÉTER KATALIN 114. p. 
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III.2.3. Az evangélikus oktatás fejlesztése  
 

Az evangélikus hitvallás a reformáció irányzatai közül elsőként nyert teret Magyarországon, 

majd a református és az unitárius vallás elterjedésével egyre inkább az erdélyi és felvidéki 

szászok, a bányavárosok és a nyugati határszéli részben német nyelvű városi polgárság és 

részben a felvidéki szlovákság vallása lett. A szász városi polgárság nemcsak helyben kívánt 

megfelelő iskoláztatást biztosítani, szerepe végig meghatározó a német felsőoktatási 

intézményekbe irányuló peregrinációban. A lutheránus német egyetemeket, a 16. században 

Wittenberget, a 17. század közepétől Wittenberg mellett Jénát, Lipcsét látogatták.127 

Nagyszebenben alakult meg az erdélyi szászok legjelentősebb evangélikus iskolája. Ezt 1598-

ban akadémiai részleggel teljes kollégiummá fejlesztették. Az iskola rektora, az Odera-

Frankfurtban végzett Leonhard Hermann kidolgozta az iskola új szabályzatát, amely a 

filozófia és teológia felsőfokon történő oktatását írta elő.128 Színvonalas oktatás folyt a 17. 

században a brassói evangélikus iskolában is. Az intézménynek jó kapcsolatai voltak a német 

intézménynek, 1650-ben a rektor, Martin Albrich filozófia tankönyvét nyomtatták ki a diákok 

számára.129 

Az erdélyi szászok körében többször felmerült az egyetemalapítás gondolata is, 1647-ben 

tárgyalt róla egyházi gyűlésük, 1653-ban pedig a náció gyűlése, de végül is a terv nem 

valósult meg. A legjobbak továbbra is külföldön végezték egyetemi tanulmányaikat.  

 A magyar területeken a 17. század elejétől készülnek el azok az iskolai szabályzatok, 

melyekből egyértelműen kiderül, hogy a középfokú tananyagon túl teológiát is tanítanak. A 

Lőcsén, Sopronban, majd a század közepétől Pozsonyban és Eperjesen működik jó hírű 

evangélikus iskola felső, elsősorban teológiai, részben filozófiai tagozattal.130 Lőcsének 

kiváló a kapcsolata a sziléziai Goldberg (ma a lengyel Złotoryja) oktatási intézményével, 

illusztris iskolájával. Az 1550-es évektől küldenek ide városi támogatással lőcsei diákokat, de 

a lőcsei iskola rektora is több esetben goldbergi. A városi tanács nagy hangsúlyt fektet a 

lőcsei iskola megfelelő vezetésére, ezért jó nevű külföldi tanárokat hív meg (itt tanít VIII. 

Henrik nevelője), de érkezik rektor Brandenburg, Neisse, Lübeck, Boroszló, Meissen, 

Wittenberg, Schwarzburg városából is.131 

                                                 
127 SZÖGI LÁSZLÓ: Magyarországi diákok németországi egyetemeken és akadémiákon 1526-1700. Budapest, 
2011. 26. p. 
128 MÉSZÁROS 248. p. 
129 MÉSZÁROS 364-365. p. 
130 MÉSZÁROS 357 364. p. 
131 HALÁSZ LÁSZLÓ: A lőcsei kir. Kath. Főgimnázium története. Lőcse, 1896. 21-29. p. 
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A 17. század legfontosabb evangélikus felsőoktatási kezdeményezése az eperjesi intézmény 

továbbfejlesztése volt, mintegy a kassai jezsuita egyetem megnyitására válaszlépésként. Az 

valószínűleg a kezdetektől látszott, hogy egyetem, akadémia hivatalos létesítésére az 

ellenreformáció térhódításában érdekelt I. Lipóttól sohasem kapnának engedélyt, ezért az 

1664-ben kiadott emlékirat bár egyértelműen egy a középfokúnál magasabb intézmény 

létrehozásáról beszél, mégis határozottan megkülönbözteti magát az akadémiáktól, akadémiai 

gimnáziumoktól, paedagógiumtól és hercegi kollégiumoktól, az új intézményt líceumként 

kívánja megnevezni. De az oktatás tartalmára kitérve, a tervezet egyértelművé teszi, hogy 

„csaknem minden akadémiai tanulmányt, az akadémia zaja nélkül” kívánják a 3 éves képzési 

időn belül átadni a diákoknak.132 1665-ben az evangélikus főnemesek kassai gyűlésükön 

elfogadták a tervet és nagyszabású gyűjtést indítottak az anyagi alapok biztosítására. Az 

iskola céljára a királyi Magyarország és Erdély evangélikus gyülekezetei, földesurai, királyi 

és mezővárosok adományai mellett külföldi támogatások is érkeztek. 1666-ban tették le az új 

iskolaépület alapkövét. A gondos megfogalmazás sem segített, az alapkőletételt követően az 

uralkodó tiltó rendeletet adott ki, melyben éppen uralkodó jogaira hivatkozott. A városi tanács 

nem kívánt nyíltan szembefordulni az uralkodóval, ezután az intézményt teljesebb 

gimnáziumként nevezik. Az 1667-ben felavatott új épületben, az új tanítási rend alapján az 

elemi és középszintű ismeretek megszerzése után 3 éves filozófiai és az efölött különálló 

teológiai képzés várta a diákokat. Nagy hangsúlyt fektettek a színvonalas tanári kar 

kialakítására, a rektoron kívül öt felnőtt tanára volt az intézménynek. Rektorként 

Magdeburgból hívták meg Samuel Pomoriust, a teológia doktorát. A tanárok javadalmazása 

kimagasló volt.133  Az iskola rövid időre betöltötte szerepét, a kassai egyetem méltó 

versenytársaként az eperjesi és kassai professzorok heves teológiai viták bontakoztak ki 

röpiratok formájában. De ez a virágzás nem tarthatott sokáig, az iskolát többször bezáratták. 

1682-87 között még újra működhetett, de azután 1705-ig nem volt Eperjesen az 

evangélikusoknak iskolája. Az eset nem egyedi, hasonlóan jár a lőcsei evangélikus iskola is, 

1674-ben elveszik épületét, melyet 1682-ben, amikor elűzik a jezsuitákat, visszakap, 1686-

ban pedig véglegesen elveszít, ezért a közösség 1688-ban új épületet épít és a későbbiekben 

ezt használja majd.134 

 

                                                 
132 A dokumentum szövegét közli – Régi magyar egyetemek 139. p. 
133 MÉSZÁROS 367. p. 
134 HALÁSZ 31. p. 
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III.2.4. Katolikus felsőoktatás, jezsuita intézmények Erdélyben és Magyarországon 
 

A katolikus egyház egyre jobban visszaszorult Magyarországon a 16. század második felére. 

Az Mohácsi csatavesztést követő zavaros politikai helyzet, az ország három részre szakadása 

és a reformáció térhódítása eredményeként híveinek, intézményeinek nagy részét elvesztette, 

s az óriási paphiány következtében a még katolikus hiten maradt, kisebbségbe került lakosság 

szolgálatát sem tudta ellátni. A katolikus egyház válsága nemcsak Magyarországi jelenség 

volt. A reformációra adott választ, a katolikus megújulás programját a tridenti zsinat (1545-

1563) fogalmazta meg. Az ellenreformáció, a katolikus megújulás véghezvitelében óriási 

szerep jutott a Loyolai Szent Ignác által alapított és az Egyház által 1540-ben jóváhagyott új 

szerzetesrendnek, a Jézustársaságának avagy a jezsuitáknak. „Erő, lendület és frissesség”135  

és a hatékonyság jellemezte a rendet, mely a kezdetektől fontosnak tekintette a prédikáció, a 

misszió mellett az oktatás területét. 1548-ben megalapítják első kifejezetten világi tanulók 

számára létesített iskolájukat.136 Majd 1599-re több előzmény után elkészítik azt az oktatási 

szabályzatot (Ratio Studiorum), melyet a rend valamennyi iskolájában követnek majd. Olyan 

iskolahálózatot teremtve ezzel, mely világosan egymásra épülő, rendszerezett, a kor 

szükségleteihez alkalmazkodó tananyaga mellett teljesen egységes képzési rendszert nyújtott 

valamennyi intézményében. A Rendalkotmány szerint a tanuló rendtagok megfelelő képzése 

mellett az iskolákban tanuló világiak oktatásának és nevelésének célja, hogy olyan katolikus 

világnézetű, művelt embereket képezzenek, akik meghatározó módon képesek részt venni a 

kor társadalmi, kulturális és vallási életében.137 Jellemző az is, hogy csak olyan helyen hoztak 

létre iskolát, ahol a rekatolizációt támogató uralkodó, világi hatalom vagy a katolicizmus 

megerősítésére vágyó egyházi vezető megfelelő anyagi alapot biztosított a minőségi 

oktatáshoz. 

A jezsuiták leglényegesebb újítása a protestánsok korabeli iskoláival szemben – ahol az 

oktatás az elemitől a felsőfokig egy szervezeti egységben történt – az egységes és tagolt 

szerkezetű iskolarendszer megalkotása. Az elemi oktatást nem tekintették feladatuknak. 

Működtek kollégiumok csak középfokú intézményként is: a teljes gimnázium öt osztályos 

volt, de léteztek négy vagy három osztályos gimnáziumok is. A jezsuita akadémia a 

gimnáziumból (facultas linguarum) és az akadémiai tagozatból, utóbbi a hároméves filozófiai 

karból és a négyéves teológiai karból állt, amely egymásra épült: a teológiára csak a filozófia 

elvégzése után lehetett továbblépni. A jezsuiták újszerűsége abban rejlett, hogy hatékonyabb 
                                                 
135 WILLIAM V. BANGERT: A jezsuiták története. Budapest, 2002. 45. p.  
136 BANGERT 31. p.  
137 BANGERT 43. p. 
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módszerekkel, korszerűbben tanítottak: elmaradhatatlanok voltak a filozófiai és teológiai kar 

növendékeinek nyilvános, közönség előtti vitái, az iskolai színjátszás, a diákok 

teljesítményének könyvjutalmakkal történő ösztönzése, a diákok „akadémiá”-nak nevezett 

önképzőköri csoportjainak megszervezése, az iskolai közösségi élet vallásos társulatokba 

tömörítése (pl. Mária Kongregációk).  

Sikerük másik titka az volt, hogy a kitűnő tanrendszert elsőrangúan képzett rendtag 

tanárokkal ültették át a gyakorlatba mind felső, mind középfokú szinten. Míg a protestáns 

kollégiumokban az elemi és a gimnáziumi osztályokat az akadémiai tagozat nagydiákjai 

oktatták, a jezsuiták a collegium repetentium keretében megszervezték a tanárképzést, és 

minden osztály élére felnőtt tanárt állítottak. Az egységes tanulmányi rend és szerkezet a 

diákok és a tanárok mobilitását is lehetővé tette az iskolák között. A rend mindig oda küldte 

és olyan feladattal bízta meg a rend tagjait, ahol és amiben éppen a legnagyobb szüksége volt 

rájuk. Ezért a 16. század végén Európában a Jézus Társaság iskolái voltak a legkorszerűbb, 

leghatékonyabb tanintézetek. Európa legátfogóbb, egységes oktatási rendszerének felállítása 

fűződik nevükhöz. 

De a jezsuita rend döntő szerepe a magyar felsőoktatás megteremtésében is vitathatatlan. A 

régióban először Bécsben nyitnak kollégiumot (1551), mely magyar szempontból is jelentős 

központtá válik majd, 1556-ban megnyílik a prágai kollégium is. Oláh Miklós esztergomi 

érsek először Pozsonyban, Bornemissza Pál püspök Erdélyben kívánt jezsuita kollégiumot 

alapítani138 de végül erre 1561-ben Nagyszombaton került sor. A kollégium négy vezetője 

közül az első a morva Joannes Seidel, majd a spanyol Perez Hurtado lett, akinek 4 éves 

tevékenysége (1562–66) meghatározó volt a kollégium életében. Őt a magyar Hernáth Péter 

majd a bajor Christophor Strobel követte. A háborús idők miatt a kollégium jövedelmei 

akadoztak, 67-ben egy tűzben az épülő kollégium építőanyaga megsemmisült. A jól induló 

kezdeményezés 1567-ben kudarcba fulladt, a kollégium feloszlott.139  

 

 

 

 

                                                 
138 GYENIS ANDRÁS: A jezsuita rend hazánkban. Rendtörténeti vázlat. Bp.,1940. (http://www.ppek.hu/) 
139 A kollégium felállítása segítette elő, hogy megalakuljon osztrák provincia immár három kollégiummal (Bécs, 
Prága, Nagyszombat) azaz függetlenné váljon a német jezsuita provinciától. LUKÁCS LÁSZLÓ: A független 
magyar jezsuita rendtartomány kérdése és az osztrák abszolutizmus (1649-1773). Szeged, 1989.  
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III.2.4.1. A kolozsvári jezsuita egyetem 1581-1605 
 

Az első új típusú jezsuita felsőoktatási intézmény megalapítására Erdélyben került sor a 

nagyszombati kollégiumalapítás kudarca után. Időközben az osztrák rendtartományban új 

jezsuita akadémiák létesültek Olmützben (1573) és Grazban (1586).  

A Nagyszombati kollégiumból Bécsbe került Szántó István jezsuita, itt ismerkedett meg vele 

másféléves fogsága idején Báthory István, akit 1571-ben erdélyi fejedelemmé választottak.  

1575-től már Rómában találjuk Szántó Istvánt, aki elérte, hogy XIII. Gergely pápa a magyar 

papság tudományos és egyházias szellemű képzésére 1579-ben megalapítsa a római magyar 

papnevelő intézetet, a Collegium Hungaricumot, ez idővel a régóta fennálló német 

kollégiummal egyesülve mint Collegium Germanico-Hungaricum a magyar peregrinációnak, 

az itt képzettek pedig a magyar katolikus egyház megújulásának fontos tényezőjévé váljanak.  

A katolikus Báthory István fejedelemmé választása idején a katolicizmus helyzete igen rossz 

volt, hívei kisebbségbe kerültek, és vallásgyakorlatukat is szigorú korlátok közé szorították 

Erdélyben. Báthory az erdélyi katolikus püspökség visszaállítása mellett azt tervezte, hogy a 

jezsuita rend behívásával és egy új típusú iskola megnyitásával segíti a katolikus egyház és 

vallás társadalmi súlyának megerősítését. A fejedelem megválasztásának évében felvette a 

kapcsolatot a jezsuita rend osztrák rendtartományának főnökével, de Báthory-ellenes bécsi 

udvar miatt érdemi lépés a levelezésen kívül nem történt.  

Báthory lengyel királlyá választása (1575) új helyzetet hozott. Ezen a területen már 10 éve 

működött jezsuita kollégium Braunsberg városában és 1575-ben létrehozták a különálló 

lengyel rendtartományt.140 Így már az osztrák provincia kikapcsolásával, a lengyel 

rendtartományból érkeztek 1579-ben a jezsuiták Erdélybe, a lengyel rendtartomány 

főnökének vezetésével. Báthory lengyel uralkodóként az erdélyi protestáns többségű 

rendekkel is el tudta fogadtatni az „ifjúságnak tanítására” érkező jezsuiták Kolozsmonostoron 

való letelepedéséhez való hozzájárulását.  

A lengyel jezsuita rendtartomány 12 tagú csoportja 1579 októberében érkezett meg 

Kolozsmonostorra és már 1580 elején meg is nyitották iskolájukat. 1580 februárjában 

csatlakozott hozzájuk a jezsuiták Erdélybe érkező második, 6 tagú csoportja, Szántó (Arator) 

István vezetésével. A kolozsmonostori elhelyezés átmeneti volt, Báthory az unitárius városi 

vezetés tiltakozása ellenére betelepítette őket Kolozsvárra, az ország szellemi központjába. 

                                                 
140 Báthory több kollégiumot alapított királysága területén, és a vilnói kollégiumot egyetemi rangra emelte. 
BANGERT 71-72. p.  



 61

 1580-ban írja alá a kolozsvári jezsuita kollégium és akadémia első, ideiglenes alapítólevelét, 

amelyben az iskolát egyetemi rangra emelte, megadva neki a tudományos fokozatok adásának 

jogát és a működéséhez szükséges anyagi alapokat. A jezsuitáknak adományozta a ferencesek 

Farkas utcai volt templomát és kolostorát rendháznak, valamint az egykori apácakolostort a 

szomszédos üres telekkel egy új iskolaépület felépítése céljából.141  

Az új iskolaépület a király költségén, a fejedelmi udvar olasz építészének irányításával egy év 

alatt elkészült, ezért a jezsuiták már 1581 tavaszán beköltözhettek Kolozsvárra. Ezt az 

országgyűléssel is jóváhagyatta. Ezután született meg az intézmény végleges alapítólevele, 

melyben az alapítás okául a következőket jelöli meg Báthory: fontos olyan vallási vagy 

polgári ügyek végzésére alkalmas szakemberek képzése, akik a magas műveltség mellett 

megfelelő teológiai tájékozottságot is nyernek, illetve a felsőfokú műveltség megszerzésére ne 

kényszerüljenek külföldre utazni magyar, erdélyi kollégiumok és akadémiák híján. Az alapító 

levél alapján az akadémia szerkezete a korabeli jezsuita kétkarú, csonka egyetem típusa, 

filozófiai és teológiai fakultással.142 

Erdélyben nagyon kevés katolikus pap volt, püspök híján csak a fejedelem segítségével 

gondoskodhattak képzésükről. A jezsuita rend viszont kizárólag ott szervezett szemináriumot, 

ahol már működött kollégiuma, illetve gimnáziuma, így a szeminaristák képzését meg tudta 

oldani. 1583-ban alapította meg Báthory és XIII. Gergely a kolozsvári pápai és királyi 

szemináriumot, melynek költségeit is közösen vállalták. 1585-ben épült fel épülete, melyben 

konviktust is létrehoztak az akadémia felső tagozatán tanuló diákoknak. 

1585-ben nyitják meg az akadémiai tagozatot a bölcsészeti és teológiai oktatás 

megkezdésével. Az új katolikus iskola vonzerejét mutatja, hogy kezdettől fogva nemcsak a 

katolikusok, hanem a protestánsok gyermekei is szívesen jöttek ide tanulni. 1585-ben már a 

diákok egynegyede volt protestáns, köztük 16 lelkész gyermeke. De itt taníttatta unokáját az 

erdélyi román püspök is. Alig egy évvel a felsőfokú képzés megindítása után dühöngő 

pestisjárványban, 1586-ban az iskola tanulói és a rend tagjai közül is sokan meghaltak, de az 

intézményt már a következő évben újranyitották.143 

A kolozsvári iskola a nemzetközi jezsuita iskolaszervezet tagjaként a rend minden iskolájában 

használt az egységes tananyagot, tantervet, osztálystruktúrát és oktatási módszereket 

alkalmazta. Éppen ebben az időben készítették Rómában azt a szabályzatot, melynek végleges 

                                                 
141 VARGA JÚLIA: Katolikus közép- és felsőoktatás Erdélyben a 17. századtól a 19. század közepéig. 2007. 
(doktori disszertáció ELTE BTK) 44. p. 
142 A dokumentum szövegét közli - Hat évszázad 168-171. p. 
143 VELICS LÁSZLÓ: Vázlatok a magyar jezsuiták múltjából. I-III, Budapest, 1912-1914. 71-78. p. 
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formája 1599-ben készült el, ezért Kolozsváron a hasonló, korábbi központi utasításokat 

(1561, 1566) alkalmazták.  

Báthory István 1586-ban meghalt, halálával a jezsuiták elveszítették legfőbb támaszukat, 

sikereik a protestáns környezetben komoly ellenérzést szültek. Az új fejedelmet, Báthory 

Zsigmondot csak azzal a feltétellel választották meg, ha hozzájárul a jezsuiták Erdélyből 

történő kiutasításához. Az akadémia 1587-ben és 1588-ban még folytathatta működését. 

Végül is az 1588-i országgyűlésen többségben levő protestáns rendek mondták ki a jezsuiták 

száműzetését. A jezsuiták kénytelenek voltak elhagyni Erdélyt. 1595-ben a gyulafehérvári 

országgyűlés megengedte a jezsuiták visszatérését. 1595-ben 12 tagból álló jezsuita csoport 

érkezett, akik újra megnyitották a kolozsvári iskolát. 1598-ban ismét elkezdték a felsőfokú 

képzést. 

1603 nyarán az unitárius lelkész által feltüzelt kolozsvári lakosság – Székely Mózes 

kolozsvári bevonulásakor – a jezsuitákra támadt, kiűzte őket a városból, és az akadémia és 

szeminárium épületét földig lerombolta. 1603 őszén Basta visszahívta a jezsuitákat és nekik 

adta Kolozsváron az unitáriusoktól elvett plébániai templomot és az óvári iskolát. Basta 

végleges kivonulása után, 1605 júliusában a jezsuitáknak a városi tanács felszólítására ismét 

el kellett hagyniuk Kolozsvárt. 1606 végéig a missziós állomásként működő 

Kolozsmonostoron tevékenykedtek. Végül Bocskay (1606), majd Báthory Gábor alatt az 1607 

júniusában tartott kolozsvári országgyűlés – Argenta rektor védőbeszéde és 17 katolikus főúr 

írásban benyújtott tiltakozása ellenére – hivatalosan is kimondta Erdélyből való 

száműzetésüket.144 

Akadémiai képzés 1585 és 1588 között mindössze három évig folyt, a jezsuiták visszatérése 

után ugyan 1598-ban ismét elkezdték a felsőfokú oktatást, de ekkor is csak 1603-ig, tehát öt 

éven keresztül volt erre lehetőségük. Mind az első, mind a második alkalommal a bölcsészet 

és a teológia oktatását is megkezdték.  

A protestáns Erdély a rend számára missziós területnek számított. Ezért kitűnően képzett pap-

tanárokat, tudósokat, hitszónokokat küldtek szerte Európából. Az iskola első rektora (1580-

1583) a lengyel Jakób (Vangrovitius) Wujek számos egyházi kiadvány szerzője és a gyermek 

Báthory Zsigmond fejedelem nevelője volt. 1583-tól a kollégium vezetője az olasz Ferdinand 

Capece, őt a westfáliai Leonard Rubenus követte, aki előzőleg a rigai kollégium rektora volt. 

Alois Odescalchi, a krakkói jezsuita misszió főnöke, aki előzőleg Rómában tanított retorikát, 

bölcsészetet és mennyiségtant és Erdélyből távozva Padovában folytatta a tanítást. Helyébe a 

                                                 
144 VELICS 82-85. p. 
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krakkói Justus Rabbus érkezett, aki Párizsban tanult, a latinon kívül jártas volt a héber, görög, 

német, francia, olasz nyelvben. A második korszakban az akadémia rektora az olasz Petrus 

Maiorius, majd 1603-tól a magyar Kőrösy Ferencet követően a szintén olasz Giovanni 

Argenta lett. Joannes Paulus Campana, előzőleg a prágai iskola rektora és a francia Claudius 

Vernetius, a neversi kollégium tanára is itt tanított a kollégiumban.145  

Sajnos a kolozsvári jezsuita akadémiának ebből az első korszakából (1579-1605) diáknévsorai 

nem maradtak fenn. A névsor egy része rekonstruálható másodlagos forrásokból, mivel a 

jezsuiták a legtehetségesebb diákjaikat a rend gyakorlata szerint külföldi továbbképzésre 

küldték jezsuita akadémiára, papi szemináriumba, vagy a Rómába a Collegium Germanicum 

Hungaricumba. Varga Júlia 1589 és 1605 között 27 erdélyi hallgatót talált Olmützben, 17-et 

Bécsi, 16-ot a Grazi akadémián. A jezsuiták kiűzése utáni évben 10 fő érkezik 

Braunsbergbe.146 

 Báthory István jól átgondolt és alaposan előkészített kezdeményezése, a kolozsvári jezsuita 

egyetem a 16-17. század fordulóján csak rövid ideig működhetett. Az intézmény megszűnését 

a gyenge fejedelmi hatalom, illetve a katolicizmus terjeszkedésével szemben fellépő erős 

protestáns közösség okozta és nem - a korábbi magyar egyetemalapításokkal ellentétben - a 

társadalmi igények, anyagi feltételek hiánya vagy az alapító támogatásának, figyelmének 

csökkenése. Mind Báthory, mind az egyetemet működtető jezsuita rend komoly 

erőfeszítéseket tett azért, hogy az intézményben olyan minőségű oktatást teremtsen, mely 

Európa bármely részén megállta volna a helyét. A színvonalas tanári kar, a korszakban 

modern oktatási módszerek és minőségi infrastruktúra sok diákot vonzott, rövid működési 

ideje alatt is sikeresnek bizonyult. Egykori tanárai, diákjai közül többen motorjai lettek a 

magyar katolikus megújulásnak, fontos szerepet töltöttek be a magyar oktatás fejlesztésében, 

a felsőoktatás megteremtésében. Közülük is kiemelkedik a nagyváradi születésű Pázmány 

Péter, az első máig fennmaradó hazai egyetem alapítója. 

 

III.2.4.2. Püspöki egyetemek alapítása a 17. században 
 

A 16. század utolsó évtizedeiben Erdély mellett a királyi Magyarország területén is 

megkísérelték a jezsuita iskolarendszer meggyökereztetését. Amíg Erdélyben az állam 

vezetője, az erdélyi fejedelem döntő szerepet játszik a minőségi felső és középoktatás 

                                                 
145 VARGA katolikus 53-55. p. 
146 VARGA katolikus 49-51. p. 
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megteremtésében, addig a királyi Magyarországon a katolikus főpapok tevékenysége a 

meghatározó.  

Draskovich György győri püspök és kalocsai érsek már 1585-ben kérte Rudolf királytól, hogy 

a turóci prépostság javait egy jezsuita kollégium alapítására fordíthassa. A rend kiküldöttjei 

1586 júniusában vehették át a prépostság Vágsellyén és Znióváralján fekvő birtokait. Az 

előbbi helységben székházat, az utóbbiban kollégiumot nyitottak. 1598-ban az iskola és 

kollégium a biztosabb fekvésű és védett Sellyére költözött át. A sellyei kollégium gyors 

fejlődésnek indult, 1601-ben 400 tanulója volt. A kollégiumot ekkor Dobokay Sándor 

igazgatta, Pázmány Péter volt a magyar hitszónok.147 A Bocskay felkelés idején 1605-ben 

mindkét házból kiűzték a jezsuitákat. 

Amíg Erdélyben és királyi Magyarország szorosabban vett területén az erős protestáns 

közösségek nyomására még a jezsuita középfokú iskolaalapítási kezdeményezések is kudarcot 

vallottak, a magyar szent korona országai közül először a horvátországi Zágrábban sikerült 

tartósan jezsuita középfokú intézményt létrehozni.  

A magyar politikában jelentős szerepet betöltő Draskovich család felemelkedése a 16. század 

első évtizedeihez köthető, Draskovich György a királyi kancellári, a kalocsai érseki és a 

horvát báni tisztséget is betöltötte. Testvére fia, Draskovich János horvát bán 1603-ban 

teremti meg a feltételeket a zágrábi missziós állomás számára.148 1612-ben Káldi Márton és 

Dobokay Sándor jezsuiták ideje alatt alapították meg a kollégiumot, mely a nagyszombati és a 

kassai után, 1669-től vált klasszikus jezsuita akadémiává – egyetemmé, ekkor kapta meg I. 

Lipót hozzájárulását. A nagyszombati születésű Káldy korábban, 1600-1602 között a 

kolozsvári kollégiumban dolgozott. Az erdélyi születésű, korábban a vágsellyei kollégiumot is 

vezető Dobokay pedig a zágrábi kollégium első rektora lett. A zágrábi rektori tisztséget még 

nagyszombati kinevezésük előtt az első és második nagyszombati rektor: Forró, illetve 

Dobronoky György is betöltötték.149 Az iskolavezetési gyakorlatszerzés egy már működő 

intézményben, illetve az új intézménybe már máshol gyakorlatot szerző vezető helyezetése a 

jezsuita rend általános gyakorlata, de fontos kiemelni, hogy nemcsak olasz, lengyel vagy a 

Habsburg Birodalom területéről származó jezsuiták, hanem már elsősorban magyar 

származásúak is alkalmasnak találtatnak a rektori tisztség betöltésére. 

 

                                                 
147 GYENIS ANDRÁS: A jezsuita rend hazánkban. Rendtörténeti vázlat. Bp.,1940. (http://www.ppek.hu/) 
148 Fiai különösen fontos pozíciókat töltenek majd be a magyar királyságban. Egyik pécsi püspök, János pedig 
magyar nádor lett, aki 1631-ben grófi címet kapott. 
149 LUKÁCS LÁSZLÓ: Catalogi personarum et officiorum provinciae Austriae S.J. II. 1601-1640. Romae, 1982. 
15. p. 
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III.2.4.3. A nagyszombati egyetem 
 

Forgách Ferenc esztergomi érsek 1615-ben nyitotta meg újra a nagyszombati rendházat. 

Forgách, hogy a tervezett kollégium építését és fenntartását biztosítsa, olyan feltétellel 

ruháztatta magára a turóci prépostság javait, hogy míg azokat a rend átveheti, az érsek 

kötelessége legyen minden évben 2000 forintot juttatni a kollégiumnak. Ezt az összeget a 

saját jövedelméből 4000 forintra kerekítette ki. Forgách prímás két héttel a nagyszombati 

rendház megnyitása után váratlanul elhunyt. Utódját, a jezsuita rend neveltjét és tagját, 

Pázmány Pétert 1616-ban nevezte ki V. Pál pápa.  

A 17. század első felében a katolikus megújulás, a magyar ellenreformáció legfontosabb 

alakja Pázmány Péter volt, aki óriási és végre sikeres erőfeszítéseket tett az első magyar 

tartósnak bizonyuló egyetemalapítás érdekében. A nagyváradi születésű Pázmány Péter 

bíboros, esztergomi érsek, először Kolozsváron és Krakkóban tanult jezsuita kollégiumban, 

majd a rendbe lépése után Bécsben és Rómában végezte tanulmányait. 10 éven keresztül 

tanított a gráci egyetemen (1598-1600; 1604-1607 között).150 Pázmány egészen 1616-ig, 

érsekké választásáig a rend tagja volt. Beszédei, írásai, szuggesztív egyénisége hatására a 

főúri családok egész sora választotta a katolicizmust. A jezsuita iskolarendszer neveltjeként a 

magyar katolikus egyház legmagasabb méltóságának tisztségét viselve kiemelt fontosságú 

feladatának tekintette a katolikus iskolarendszer fejlesztését.  

A papképzés érdekében Bécsben kollégiumot alapított (Pazmaneum) 1619-ben, mely a 

háborús események miatt végül 1624-ben nyílt meg. A nagyszombati kollégiumot 1618-ban 

már 700 diák látogatta. Pázmány az intézmény mellé 1619-ben alapította meg a szegény 

tanulók szemináriumát, a későbbi Adalbertinumot, és 1624-ben a nemesi konviktust. Az 

intézmény csak a Bethlen-féle hadjárat után, 1622-ben fejlődött teljes gimnáziummá. A város 

oktatási intézményének jelentőségét mutatja, hogy Bethlen Gábor királlyá választása idején, 

1619-ben itt, Nagyszombatban kívánta létrehozni a protestáns magyar egyetemet. Ez nem 

valósult meg, de a magyar jezsuita iskolarendszer a háború után további intézményekkel 

bővült: 1626-ban új jezsuita kollégiumot nyitottak Pozsonyban, 1627-ben pedig Győrben.151  

A katolikus érsek a protestáns Bethlen Gábor erdélyi fejedelemhez hasonlóan egyik 

legfontosabb feladatának tartotta a hiányzó magyar egyetem létrehozását. Pázmány célja – 

ahogy alapítólevelében megfogalmazta: a katolikus hit magyarországi terjesztése mellett a 

legnemesebb magyar nemzet tekintélyének emelése, melyhez elengedhetetlen, hogy az 
                                                 
150 LUKÁCS LÁSZLÓ: Catalogus Generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae 
Societatis Jesu 1551-1773. II. Romae, 1987-1988. 747. p.  
151 1640-53 között Székelyudvarhelyen is jezsuita kollégium működik. 
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egyház kormányzására és az állam igazgatására alkalmas képzést kapjanak a nemzet tagjai.152 

Nagyszombat mellett Pozsony, a magyar központi kormányzat otthona is felmerült mint 

lehetséges helyszín, mivel már itt is működött kollégium, de végül Pázmány saját érseki 

székhelyén majd két évtizede működő intézmény kiteljesítését választotta. 

Pázmány Péter 1635. május 12-én írta alá a nagyszombati jezsuita egyetem alapító oklevelét, 

mely minden részletében megfontolt döntésről tanúskodik. Pázmány 100 ezer forintot 

biztosított az új intézmény fenntartására, fejlesztésére. Előírta, hogy az összeget a háborús 

helyzet adta bölcs előrelátással Magyarországon kívül helyezték el és hasznosították, az így 

befolyt jövedelmekből pedig Pázmány nemcsak a tanári kar fenntartását, hanem a szükséges 

építkezések költségeit is fedezettnek látta. Mivel megélte a jezsuita rend Erdélyből és a királyi 

Magyarország területéről való kiűzetését, erre az esetre is rendelkezett az alapítólevélben. Az 

új egyetem székhelyét alapos mérlegelés után választhatta ki, de lehetőséget hagyott 

utódainak e döntés megváltoztatására.  

Pázmány Péter klasszikus, kétkarú jezsuita egyetemet hozott létre. Előírta, hogy a bölcsészeti 

oktatást még ebben az évben, azaz 1635-ben el kell kezdeni. Ehhez minél hamarabb pápai 

és/vagy uralkodói megerősítést kívánt szerezni. A májusi alapítólevelet II. Ferdinánd az érsek 

kérésére még ugyanazon év októberében megerősítette. (Pázmány külön kérte az intézmény 

pápai megerősítését is, de azt az uralkodó és a pápa közötti ellentétek miatt végül nem kapta 

meg.) A nagyszombati egyetemnek az uralkodó mindazokat a jogokat megadta, amivel a 

német birodalom és az osztrák tartományok hasonló intézményei (Köln, Bécs, Mainz, Prága, 

Olmütz, Graz) rendelkeznek. Így az egyetem mindazoknak, akik tanulmányi 

kötelezettségeiknek megfelelnek, doktori, licenciátusi, magiszteri és baccalaureátusi címet 

adományozhat, ezt pedig az egész keresztény világban, főleg az európai egyetemeken el kell 

ismerni.153 

Az egyetem ünnepélyes megnyitása után a bölcsészeti karon kezdődött meg az oktatás, majd a 

következő évben a teológiai képzés is elindult, más egyetemeken bölcsészeti végzettséget 

szerző hallgatókkal. Pázmány Péter 1637-ben meghalt, de az az intézmény, melyet 

megalapított, évszázadokra meghatározta a magyar felsőoktatást. 

Pázmány utódai, Lósy Imre 1642-es felajánlása, majd Lippay György végrendeletében a célra 

biztosított további összeg eredményeként szervezhették meg 1667-ben a jogi kart. Az új kar 

az egyetemhez tartozott, de jezsuita tanára csak a kánonjognak lett, a hazai és a római jogot 

nem a rend tagjai tanították.  

                                                 
152 A dokumentum szövegét közli – Régi magyar egyetemek 198. p. 
153 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története 1635-2002. Szerk.: SZÖGI LÁSZLÓ. Bp., 2003. 22. p.  
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Az első időkben a teológiai karon rendszerint 6 fő tanított. Közülük kerül ki a dékán. A 

filozófiai karon 5 tanár volt. Az egyetem vezetője és tanári karának döntő többsége a magyar 

korona országaiból (elsősorban a királyi Magyarország területéről) származott, 1773-ig, a 

rend feloszlatásáig a tanárok mindegyike a jezsuita rend tagja volt. 

 

III.2.4.4. A kassai jezsuita egyetem 
 

Kassa a királyi Magyarország keleti részének fontos központja, 1650-től, mivel a törökök 

elfoglalták Egert, az egri püspökség székhelye lett. A nagyszombati tervek meghiúsulása után, 

az 1620-as évek elején Bethlen Gábor ide tervezte a protestáns egyetemet, de ez az 

erőviszonyok változása miatt nem valósulhatott meg. Ezután majd 30 évvel mégis egyetem 

született Kassán. A harmadik magyarországi jezsuita egyetemet, a nagyszombatihoz 

hasonlóan magyar főpap, Kisdi Benedek egri püspök saját adományával alapította meg 1657-

ben.  

Kassán jó hírű evangélikus iskola működött sőt 1655-ben a reformátusok is iskolát építenek. 

Ezek az intézmények egészen 1671-ig működhettek, ekkor a szepesi prépost bezáratja 

mindkettőt. Bár 1684-ben újra megnyithatják kapuikat, de azután a külvárosba kell 

költözniük. 1695-ben ide, Kassa külvárosába költözik egy időre a Sárospatakról elűzött 

református iskola is. 

A jezsuiták megtelepedése Kassán a nagyszombatinál jóval nehezebbnek bizonyult. Először 

1601-ben érkeztek jezsuiták a városba, egyikük éppen Pázmány Péter volt.154 De az első 

misszió nem bizonyult hosszú életűnek, mert amikor 1604-ben a városba bevonult Bocskay 

István, katonái az elmenekülő jezsuitákat levágták. A bécsi béke, 1606 után visszatért a rend a 

városba, de 1619-ben, Bethlen csapatainak bevonulásakor a városban működő jezsuitákat és 

egy katolikus papot megkínozták és megölték. Pázmány Péter szorgalmazására mindhármukat 

boldoggá avatták. 1631 és 1640 között újra jelen vannak jezsuiták a városban, de nem sikerül 

tartósan megtelepedniük.  

Annak ellenére, hogy 1635-ben maga az esztergomi érsek, Pázmány szorgalmazta, hogy 

Kassán jezsuita kollégiumot alapítsanak, erre csak 20 évvel később, 1654-ben, már Kisdi 

Benedek püspöksége alatt került sor. A kassai kollégium megalapítását az uralkodó, III. 

Ferdinánd adománya segítette elő. A kollégium működésének megindulása után alig három 

                                                 
154 FARKAS RÓBERT: Kassa régi egyeteme. A kassai egyetem. Kassa, 1901. 6. p.  
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évvel, 1657-ben pedig Kisdy Benedek elkészítette az egyetem alapítólevelét, melyben 60 000 

Forintot ajánlott fel a kétkarú jezsuita egyetem létrehozására és működtetésére.155   

Kisdi elszegényedett nemesi családból származott, iskoláit a jezsuitáknál végezte: a 

nagyszombati és a bécsi jezsuita kollégium, majd a római Collegium Germanicum 

Hungaricum növendéke volt. 1622-ben szentelték pappá. Pázmány Péter udvari káplánjaként 

is tevékenykedett, majd 1648-ban egri püspökké szentelték. 1650-ben ő költöztette Kassára a 

káptalant és a püspökséget.  

Az egyetem alapítólevelében nemcsak a pénz felhasználásáról rendelkezik (épületek 

felújítása, könyvtárgyarapítás, tanárok és tanulók ellátása), hanem Pázmányhoz hasonlóan 

arról is, mi a teendő, ha a jezsuitáknak el kell hagyniuk Kassát a „háború dühe” miatt 

hosszabb rövidebb időre, illetve arról, hogyha az egyetem Kassán nem maradhat, 

mindenképpen az egyházmegyén belül találjanak az intézménynek új helyet.156  

Annak ellenére, hogy az alapítólevél szerint a logikusok tanítása már elkezdődött, Kisdi 

három éven keresztül levelezett azért, hogy uralkodói engedélyt nyerjen az egyetem számára. 

A jezsuita rend csak ennek birtokában vállalta hosszú távra a feladatot. Kisdi Benedek már 

nem érhette meg az egyetem ünnepélyes megnyitását, mivel I. Lipót csak az alapító halála 

után két héttel adta meg az uralkodói megerősítést. Az uralkodó mindazokat a jogokat és 

kiváltságokat adományozta az egyetemnek melyek a „Római Birodalom” és az osztrák 

hercegi tartomány egyetemeit és akadémiát megilleti, így természetesen valamennyi fokozat 

adásának jogát is megkapta az intézmény.157 

Az egyetem végül 1660 őszén nyílt meg hivatalosan, két fakultással, a filozófiai és a teológiai 

karral. Ennek ellenére, az alapítólevéllel egybehangzóan, már 1660 előtt elindult a bölcsészeti 

képzés, melyen két magyar jezsuita hallgatót is találunk.158  

Kisdi Benedek az egyetemi képzés biztosítása mellett a papnevelésről is gondoskodott, halála 

előtti napon keletkezett végrendeletében jelentős összeget hagyott erre a célra. A papnevelde 

hamarosan megkezdte működését Kassán. A nemesi konviktust pedig a kassai egyetem 

hivatalos megnyitása előtti évben, 1659-ben állította fel Balassa Zsuzsanna végrendelete 

alapján Lippay György érsek.159  

                                                 
155 A dokumentum szövegét közli – Régi magyar egyetemek 179-182. p. 
156 A dokumentum szövegét közli - Régi magyar egyetemek 182. p. 
157 A dokumentum szövegét közli - Régi magyar egyetemek 183-192. p. 
158 Adatbázis adat Lukács Catalogus Generalisa alapján 
159 Balassa Zsuzsanna végrendelete szerint elsősorban az Ungváron létesítendő kollégium mellé kívánt 
konviktust állítani, de abban az esetben, ha ez nem valósítható meg, az érsekre bízta a döntést a hely 
kiválasztásánál. Az érsek pedig élt ezzel a lehetőséggel. FARKAS 105-106. p. 
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Az egyetem és a kollégium egészen 1682-ig háborítatlanul működött, de miután ebben az 

évben Thököly elfoglalta Kassát, kiutasította a jezsuitákat nemcsak a városból, hanem az 

országból is. Amikor a város meghódolt, az egyetem jezsuita rektora is üdvözölte a 

fejedelmet, abban a reményben, hogy az oktatás folytatódhat, de négy nap múlva fegyveres 

kísérettel minden kassai jezsuitát, az eperjesi rendház tagjaival együtt a lengyel határra 

kísérték és kiutasították az országból. A kiutasítás okmányai részletesen megőrizték a tanárok 

névsorát.160  

Négy év szünet után, 1686-ban tértek vissza a városba a jezsuiták, ezután indult meg újra a 

tanítás a kollégiumban, az első jezsuita egyetemi hallgatók pedig 1688-ban vesznek részt itt 

újra a filozófiai képzésben. Ezután az intézmény háborítatlanul működik a század végéig, bár 

a teológiai képzés 1680 és 1714 között nem teljes, négy éves, csak 1 éves Teologia Morales 

vagy Casuistica oktatás folyik.161  

1700-ban egy a jezsuita épületekben kitört tűz miatt leégett a kollégium, és a környező 

magánházak is, de az iskolát nem zárták be, az oktatás ennek ellenére folytatódott. Majd 

1704-ben a város meghódolt Rákóczi fejedelemnek, mely újabb nehézségeket okozott, de 

1707-ig, a kitiltó határozatig162 nyíltan folyt az oktatás. Rákóczi és a rendek 1705-től kérték 

azt, hogy a magyar jezsuiták szakadjanak el az osztrák provinciától, és ha ezt nem teszik, 

akkor száműzik őket. Mivel a Habsburg uralkodó már korábban is ellenezte az önálló magyar 

rendtartomány kialakítását, ezt a rend generálisa nem engedélyezhette. Ezután született a 

kiutasító határozat. A kitiltó határozat nemcsak Kassára, hanem 30 magyarországi rendházra 

és az ott élő rendtagokra vonatkozott.163 Bár a jezsuiták egy része eltávozott, néhányan nem 

jezsuita öltözetben mint tanárok itt maradhattak, és a tanítás is folytatódott két főúr 

segítségével. Sennyei István maga is az intézmény hallgatója volt korábban, Bercsényi Miklós 

pedig fiát taníttatta itt.164  

Fél éves ostrom után, 1711-ben ugyan a császáriak elfoglalják Kassát, de a harc és a 

nyomában pusztító pestisjárvány miatt egy évig szünetelt az egyetemi szintű képzés. 1712 

kánon jogi tanszék felállítása Keczer Sándor és feleségének adománya segítségével 1732-ben 

pedig új kollégium épületet emeltek. 

 

                                                 
160 FARKAS 58. p. 
161 Ezt tanúsítják az egyetem anyakönyvének éves bejegyzései. Állami Területi Levéltár - Kassa (Štátny 
Oblastny Archív v Košiciach) I/I Kassai Királyi Jogakadémia 1787-1913, 0,80 ifm. 
162 HERMANN EGYED: A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig. München, 1973. 357. p. 
163 Az önálló magyar rendtartomány megalakításának kérdéséről bővebben ld. LUKÁCS LÁSZLÓ: A független 
magyar jezsuita rendtartomány kérdése és az osztrák abszolutizmus (1649-1773). Szeged, 1989. 34-35. p.  
164 FARKAS 67-68. p. 
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IV. A magyar felsőoktatás a 18. században (1700-1777)  
 

 

A 18. század első évtizedei után, a Rákóczi szabadságharc befejezésével és az 1699-ben kötött 

karlócai béke megkötésével lezárult a viharos, török elleni, illetve belháborúkkal tarkított 

korszak. A Habsburg örökösödés elfogadásával, a szabad királyválasztó jogról való 

lemondással a Magyar Korona országai betagozódtak a Habsburg Birodalomba, annak 

nagyobbik felét alkotva. A birodalom részei, a Cseh-Morva Korona országai közül Sziléziával 

és Morvaországgal, az osztrák örökös tartományok közül Alsó-Ausztriával, Stájerországgal és 

Krajnával közös határokkal, de 1772-től Galícia 1775-től pedig Bukovina is osztrák igazgatás 

alá került. Keleten és Délen a Török Birodalomtól a központi, bécsi igazgatású katonai 

határőrvidékek választották el a Magyar Korona országait. Szlavónia helyzete részben 

rendeződött ebben az időszakban, de a határőrvidékek különállásának megszüntetésére csak a 

19. században kerül sor. Erdély különállása, külön kormányzása is fennmaradt. 1744-től a 

Habsburgok Erdély örökös fejedelmei, majd 1865-től nagyfejedelmei lettek. A betagozódás a 

Habsburg Birodalomba oktatási szempontból azzal járt, hogy birodalmon belül könnyebb volt 

oktatási intézménybe eljutni. A magyar intézményi, peregrinációs kapcsolatokat elősegítette, 

hogy 1773-ig, a rend feloszlatásáig a birodalom minden részében meghatározó szerepet játszó 

jezsuita iskolarendszer a közös osztrák rendtartományban folyt. Az állami oktatáspolitikát 

meghatározó reformintézkedések pedig a magyar és erdélyi viszonyokra adaptálva eljutottak a 

Magyar Korona országainak oktatási rendszerébe is, sőt olyan szakoktatási intézményt is 

életre hívtak Magyarország területén, mely szakterületén összbirodalmi jellegű volt 

(Selmecbánya). 

A század folyamán egyre nagyobb az oktatás iránti igény, új intézmények jönnek létre, tovább 

differenciálódik az intézménystruktúra. Az intézményrendszer és a hallgatóság 

növekedésének van egy speciálisan magyar oka: az ország viszonyai a 18. században 

konszolidálódnak, megindul a háborúktól legjobban sújtott, sokáig török kézben lévő középső 

terület benépesedése, itt újjáélednek, megerősödnek települések, megnő a lakosság száma, De 

a népességmozgás és népességszám emelkedés mellett ez a nagy nemzetiségi tömbök 

kialakulásának időszaka. A történelmi Magyarország területén a 18. század elején még 

többségben lévő magyarság kisebbségbe került, sőt Erdélyben már abszolút többségű lett a 

románság a század végére. Az ország középső részének fejlődésével újra előtérbe kerül a régi 
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főváros, Buda és a mellette intenzíven fejlődő Pest központi szerepe, melyet tovább erősít a 

Nagyszombati egyetem Budára (1777), majd Pestre (1784) költöztetése. 

Egyre többen vesznek részt valamilyen felsőfokú jellegű képzésben, tovább nő a művelődés 

utáni igény. Az iskolák fenntartása továbbra is az egyházak feladata, a hitéleti funkciók 

mellett az alsó, közép és a felsőfokú oktatást, és az ellátásához szükséges tanárokat is ők 

biztosítják. Az iskolázás fő célja a vallásos ember, az egyház hoz kötődő értelmiség és a pap-

tanár utánpótlás kinevelése. De megfogalmazódik és egyre növekszik az igény az általános és 

a világias jellegű képzések iránt. 1723-i 70-es törvénycikkbe a rendek kívánságára bekerül, 

hogy a főbb iskolákban külföldi mintára tanítsanak közigazgatást és a katonai pályához 

szükséges tárgyakat165. A kormányzat, a politika, a törvénykezés és a tudomány nyelve a 

latin, de már többen bírálják a középiskolákban folyó csak formális, csak írni és beszélni 

megtanító latinoktatást, korszerűbb nyelvtudást és praktikusabb, a közéleti gyakorlatnak 

jobban megfelelő tudásanyagot igényelve. 

Nő a középiskolák és a kollégium típusú iskolák száma. A kolozsvári jezsuita akadémián már 

az alapozó bölcsészeti képzésre kerül a fő hangsúly, a protestáns kollégiumokban különböző 

formában megkezdődik a jogi oktatás. Bár az egyetemjárás meghatározó eleme a teológus 

képzés, egyre többen tanulnak jogot vagy a Magyarországon sokáig hiányzó orvosi képzésen 

vesznek részt. Egerben a szerzetesrendektől független, katolikus jogakadémia kezdi meg 

működését. 

A 18. század első felében a magyar oktatás egyházi kézben van, és erősen felekezeti jellegű. 

A Habsburg befolyás a katolicizmus erősödését hozza elsősorban a szűkebben vett 

magyarországi területen, kisebb részben Erdélyben, ahol a protestáns egyházak jelentős 

intézményrendszerrel és jobb pozíciókkal rendelkeznek. A két katolikus egyetem mellett 

további katolikus akadémiák, akadémia tagozattal kiegészített középiskolák is létrejönnek a 

növekvő igények kielégítésére. Az államigazgatásban, hivatalviselésben előnyt élveznek a 

katolikusok, ebből a körből a protestánsokat egy vallásukkal ellenkező eskü letétele zárja ki, 

melyet majd II. József fog eltörölni. A protestánsok intézményrendszerének több nehézséggel 

is szembe kell néznie ebben az időszakban. Mivel az oktatás a vallásgyakorlat része, a 

kormányzat a katolikus intézményhálózat bővülését támogatja, és nemcsak megakadályozza a 

protestáns egyházakét, hanem korlátozza, részben visszafejleszti. 1714-ben elrendelik a nem 

artikulárisnak tekintendő helyeken a tanárok és iskolamesterek eltávolítását. Csak ott 

működhetnek tovább teljes középiskolák, illetve magasabb filozófiai és teológiai tagozatok, 

                                                 
165 A magyar nevelés története. I. kötet. Szerk.: HORVÁTH MÁRTON. Tankönyvkiadó. Budapest, 1988.109. p. 
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ahol megkapták a királyi privilégiumot erre és megfelelő anyagi alappal rendelkezik az 

intézmény. Ez alapot ad az iskolák alacsonyabb szintre szorítására, illetve bezárására. 

(Nagybánya, Győr) Bizonyos intézmények új épületbe vagy akár új településre kényszerülnek 

költözni (Pápa, kolozsvári unitárius kollégium). A visszaszorítást szolgálja az a rendelkezés 

is, mely Mária Terézia alatt megtiltja a városoknak a protestáns iskoláknak folyósított anyagi 

támogatást és az iskolai célokra rendezendő gyűjtést. Az intézkedések különösen az 

evangélikus iskolákat érintették érzékenyen.  

Csak a katolikusok számára működik egyetem. Mivel nincs protestáns egyetem az ország 

területén, tanulmányaik betetőzésére külföldi, német, holland és svájci intézményeket 

választanak. A protestáns közösség kapcsolatrendszere így egészen Angliáig nyúlik, melynek 

segítségével akár magyarországi intézmények támogatása vagy a magyar peregrinusok 

számára kedvezményes-ösztöndíjas helyek biztosítása is megoldott. Több nagy református 

kollégium, különösen Debrecen viszont jelentős külföldi támogatást kap angol, holland és 

svájci protestáns közösségtől, ez megszilárdítja anyagi helyzetüket. 

Az elmúlt évszázadokban létrejött intézményrendszerben időnként új, korszerűbb 

tudásanyagot is közvetítenek, és az új igények és elvárások állami szinten is megjelennek. 

 

IV.1. Állami oktatáspolitika 
 

Bár a Habsburg uralkodók nagyon erősen támaszkodnak a katolikus egyházra, a század 

folyamán egyre inkább előtérbe került az oktatás állami ellenőrzésének kérdése. 1715-ben 

megjelenik a „suprema inspectio”, a törvény szerint teljes gimnázium, akadémia és egyetem 

létesítéséhez ezentúl királyi jóváhagyás szükséges, illetve az uralkodónak felügyeleti joga lesz 

az egyházi és világi ifjúság számára alapított szemináriumok, konviktusok és kollégiumok, 

illetve elsősorban a fenntartásukra szolgáló alapítványok felett, függetlenül attól, ki létesítette. 

A következő országgyűlés az alapítványok ügyét a helytartótanácsra bízta.166 

Az oktatás állami ellenőrzésének és fejlesztésének kérdése egész Európában fontos kérdés 

lesz. A felvilágosodás eszméinek előretörése és a modernizáció a 18. század közepén elérik 

Európa abszolút monarchiáit is. A felvilágosult abszolutizmus rendszerében a hasznosság és 

racionalizáció elve viszi előbbre az államot. A porosz, orosz és a Habsburg uralkodó az új 

szellem jegyében megpróbálják államaikat a kor követelményeinek megfelelően fejleszteni, 

                                                 
166 MÉSZÁROS ISTVÁN: Az iskolaügy története Magyarországon 996-1777 között. Budapest, 1981. 508. p. Az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem története 1635-2002. Szerk.: SZÖGI LÁSZLÓ. Bp., 2003. 49. p. 
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eredményesebbé, versenyképesebbé és sikeresebbé tenni, a rendszer alapvető feudális 

jellegének megváltoztatása nélkül. A modernizációhoz és a reformok végrehajtáshoz 

megfelelő számú és képzettségű állampolgár kell, ezért az állam kiemelt szerepet fordít az 

oktatásügyre, annak fejlesztésére és közvetlen felügyeletére. A képzéseket az állam számára 

hasznos módon kívánja meghatározni. A Habsburg állam épít a hozzá hű, tehát helyben 

képzett katolikus papságra, és megpróbálja elérni, ha sikertelenül is, hogy a protestáns 

hallgatók is a birodalmon belül, tehát ellenőrzött módon kapjanak képzést (erdélyi 

egyetemalapítás terve). Új típusú műveltséget kíván meg az államigazgatásban (királyi 

akadémiák létrehozása) és fontosnak tekinti a természettudományos képzés, a szakoktatás 

bővítését új típusú intézmények alapításával, a meglévő intézmények átalakításával, 

kiteljesítésével (1763 Selmecbánya, Szenc, 1769 az orvosi kar felállítása). Mária Terézia a 

nemesek számára további támogatást is nyújt, hogy az új karrierlehetőségekhez szükséges 

képzést megkaphassák. Ezt szolgálják a piarista vezetésű Theresianumok, ezek a filozófiai 

tanfolyammal bővített gimnáziumok, melyek közül a Bécsiben már 1749-től van lehetősége 

magyarországi, erdélyi és horvát-szlavón nemes ifjaknak tanulni. A nemesi konviktusok felső 

és középoktatási intézmények melletti rendszere már korábban is létezett, ezek nagyrészt 

magánalapításúak és alapítványi formában működtek, de további fejlesztésüket és 

megerősítésüket az állam is segíti. Mindkét intézményformában jelentős számban vannak 

ingyenes és alapítványi helyek, és helyet kapnak a nemesi életformához szükséges ismeretek 

(pl. vívás és táncórák), a nyelvtanulás.  

Az uralkodó felségjogként tekint az oktatásra, ezért egységes állami szabályozást alkot a teljes 

iskolarendszer számára, ez a Magyarország területére vonatkozó Ratio Educationis. A 

felvilágosult abszolutizmus tárgyalásokat kezd a protestáns egyházakkal, de azok a korábbi 

évtizedek visszaszorító intézkedései után fellélegezve ragaszkodnak egyházi 

autonómiájukhoz, melynek fontos részeként tekintenek az oktatási intézményeik 

függetlenségére és visszautasítják az állami beavatkozást. Ezért a Ratio nem válik érvényessé 

a protestáns intézményekre. 

 

IV.1.1. Oktatáspolitikai intézkedések 1777-ig 
 

A felvilágosult abszolutizmus terve a társadalom gazdasági, politikai és kulturális 

szerkezetének korszerűsítése, célja a fejlett országokhoz való felzárkózás. Ezekben a 

kérdésekben meghatározó az oktatás szerepe. Az állam ezért kívánta az oktatást kivonni az 
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egyház fennhatósága alól és saját irányítása alá helyezni, mert csak így látta biztosítottnak az 

állami érdekek szerinti korszerűsítését.  

Az állam és társadalom korszerűsítéséhez és felzárkóztatásához a felvilágosodás szelemében 

nagyobb számú, szakképzettebb hivatalnoki apparátusra, pénzügyi, gazdasági, 

közegészségügyi szakemberekre, mérnökökre, tanultabb iparosokra, parasztokra, azaz 

hasznos állampolgárokra volt szükség. Ezért kezdték meg egy állami felügyelet alatt álló, 

egységes tantervű és rendszerű tanügy kialakítását. Az új állami oktatáspolitika megvalósítása 

már Mária Terézia uralkodása alatt megkezdődött, előbb a birodalom osztrák felében, majd 

Magyarországon. A reform a felsőoktatás szintjén indult, és azután haladt az alsóbb szintek 

felé. Az 1750 és 1760 között eltelt évtizedben Mária Terézia oktatáspolitikusa, Van Swieten 

átszervezte a bécsi egyetemet, a jezsuita befolyás csökkentése együtt járt az állami irányítás 

megszilárdításával. A bécsi reformot, a korszerűbb tanulmányi rendszert, a reáltudományok 

oktatásának nagyobb térnyerését, tankönyvek megjelentetését 1753 után a magyarországi 

felsőoktatásban az egyetemeken és akadémiákon is alkalmazni kezdték, de itt a jezsuita 

tanárok hozzájárulásával. 

Magyarországon új szakoktatási intézmények létrehozására is sor került: 1763-ban létrehozva 

a Pozsony megyei Szencen a Collegium Oeconomicumot, az első hazai mérnökképző és 

kamerális-közigazgatási szakfőiskolát (vezetését a piarista rendre bízva), ugyanakkor 

akadémiai szintre fejlesztetve a század elején alapított, összbirodalmi érdekeket szolgáló 

selmecbányai bányatisztképző intézetet (1763). Ezután 1768-1770 között sor került a 

nagyszombati egyetem korszerűsítésére és orvoskarral való kiegészítésére (1769).  

Erdélyben – a kolozsvári jezsuita oktatás reformja után – az új állami oktatáspolitika 

megnyilvánulása volt, hogy 1761-ben engedélyezte egy protestáns egyetem felállítását. Ezzel 

kívánta megoldani a protestáns ifjak hazai képzését. De az elképzelés a felekezetek közötti 

viták miatt nem valósult meg. Ezután kezdték meg a kolozsvári jezsuita intézmény klasszikus 

négykarú egyetemmé fejlesztését, de ez az állami oktatáspolitikai célkitűzések változásai 

miatt végül nem valósult meg. 

 

IV.1.2. A jezsuita rend feloszlatása 
 

Az ellenreformáció leghatékonyabb, a katolikus hitterjesztés legmeghatározóbb szervezete, a 

jezsuita rend a 18. században a közép-kelet európai országokban – Poroszországban, a 

Habsburg Birodalomban, a lengyel területeken – virágkorát élte, jelentős, szinte kizárólagos 
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szerepet betöltve a közép és felsőoktatásban. Nyugat-Európában viszont a felvilágosodás 

akadályozóinak látták a jezsuitákat, ezért a Habsburg Birodalombelinél jóval markánsabban 

kívánta az államhatalom és a felvilágosodás képviselői kiszorítani őket az oktatásban, 

egyházban betöltött pozícióikból. A Társaságot több lépcsőben számolták fel: Portugáliában 

1759-ben, Franciaországban 1764-ben, Spanyolországban 1767-ben. A teljes feloszlatásról 

szóló rendeletet XIV. Kelemen 1773-ban adta ki. Ezt a Habsburg Birodalomban 

végrehajtották, de Poroszország éppen oktatási szerepük miatt három évig elhalasztotta, 

Oroszország pedig mindvégig elutasította a bréve végrehajtását.167  

A feloszlatáskor az osztrák rendtartomány volt a legnépesebb, létszáma az 1705-ös 1242 főről 

az 1773-ig eltelt időszak alatt 1819 főre emelkedett. Csak Magyarország területén 

(Horvátországgal együtt) 15 kollégium, 19 rendház és 10 misszió létezett, amelyben 559 pap, 

144 magiszter, 201 koadjutor és 31 novícius, vagyis összesen 935 rendtag működött, ebből 

Erdélyben 1 kollégium, 6 rendház és 3 missziós állomás, összesen 101 taggal.  

A jezsuita rend lefoglalt összvagyonát több mint 7 millió forint értékűre becsülték, amelyből a 

kormányzat létrehozott előbb egy egyetemi alapot (1,4 millió), majd egy nagyobb, tanulmányi 

alapot (3,6 millió) az alsó- és középfokú oktatás, és az új akadémiák céljára. Ez az összesen 

több mint 5 millió forint értékű vagyon szolgált tehát az állami irányítás alá került katolikus 

iskolarendszer anyagi alapjául.168 

A jezsuita rend eltörlése egyszerre sürgetővé, illetve megoldhatóvá tette a modernizációt, az 

állami irányítás bevezetését. Az átmeneti időszakban az állam az oktatásügyet más egyháziak, 

szerzetesrendek irányítására bízta, de jó néhány intézetben a helyükön maradnak volt jezsuita 

tanárok. A fő szerep Magyarországon a több középiskolával rendelkező piaristáknak jutott, 

akik 3 gimnáziumot vettek át a jezsuitáktól, Erdélyben pedig magkapták a kolozsvári 

akadémia vezetését.  

 

 

 

 

 

 
                                                 
167 BANGERT 274., 319. p. 
168 Erdélyben a jezsuita vagyon egy része egyházfenntartási célokat is szolgált. A vagyon másik részét pedig a 
katolikus iskolák – az akadémia és a gimnáziumok (ferencesek is) – fenntartása céljára az erdélyi katolikus 
tanulmányi alaphoz csatolták. KOSÁRY DOMOKOS: A felvilágosult abszolutizmus oktatásügyi reformjai. In: 
A magyar nevelés története. I. kötet. Szerk.: HORVÁTH MÁRTON. Tankönyvkiadó. Budapest, 1988. 161-162. 
p. 
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IV.2. Magyar peregrináció a 18. században 

 

A peregrináció a 18. század magyar felsőoktatásának is fontos, bár már nem egyedüli 

tényezője maradt, a protestánsok jó ideig nem látogathatták az ország két egyetemét 

Nagyszombaton, illetve Kassán azok katolikus jellege miatt. Protestáns egyetem pedig nem 

jött létre, annak ellenére, hogy a század 60-as éveitől már az uralkodó és környezete is 

foglalkozik a felvetéssel (még az is felmerül megoldásként, hogy a protestánsok számára 

engedélyezzék, hogy jogot Nagyszombatban, orvostudományt Bécsben tanuljanak) A század 

utolsó harmadáig nincs a Magyar Korona országaiban orvosi képzés, azt csak peregrináció 

keretében lehetett elvégezni.  

Különösen fontos, hogy a magyarországi és erdélyi egyetemjárók állandó és intenzív 

kapcsolatot teremtettek a Habsburg Birodalmon belüli, illetve európai szellemi élettel, vallási, 

kulturális és politikai közösséggel, azok elitjével. A protestáns lelkész- és 

értelmiségképzésben a 18. században is folytatódik a külföldi egyetemjárás hagyománya. A 

peregrináció legfontosabb célja továbbra is teológiai képzettség betetőzése, mellyel betölthető 

a protestáns egyházakban a papi és tanári tisztség. 

Még mindig a német intézmények vonzzák a legtöbb hallgatót, a 18. században több mint 

4500 beiratkozott hallgatóról van adat. A beiratkozók száma végig magas, csak az 1750-es 

évek vége és az 1760-as évek közepe hoz átmeneti, néhány éves csökkenést.169 A 18. 

században a magyarországi protestáns hallgatók legkedveltebb peregrinációs célpontjának 

tekinthető német területeken sűrű egyetemi hálózat volt, szinte minden nagyobb fejedelemség, 

királyság vagy tartományban működött egyetem. A század folyamán új egyetemek is 

létesültek, magyar szempontból legfontosabb az első felvilágosult egyetemnek számító Halle 

alapítása 1694-ben, mely a 18. század elején a legtöbb hallgatót vonzotta, illetve az 1737-ben 

megalapított Göttingen.170 (12) Halléban a teológiai és a jogi képzésen volt a hangsúly, de a 

legmodernebb képzést Göttingen nyújtotta, itt a jog kilépett a teológia árnyékából. Nagy 

tanítási szabadság, modern tanítási módszerek, pl. a szemináriumi képzés megjelenése, a 

racionális tudományok előtérbe kerülése jellemezte.171 

A német területeken már nemcsak az egyetemeken lehetett felsőfokú képzést szerezni. 1700-

ban megnyílt a berlini, 1751-ben a göttingeni, 1759-ben a müncheni akadémia. A század 

                                                 
169 1756 és 63 között folyik a hétéves háború, sikertelenül kísérelik meg Szilézia visszaszerzését, de pl. az 
örökösödési háború csak kitörésének éve előtt csökkenti a látogatottságot. TAR ATTILA: Magyarországi diákok 
németországi egyetemeken és főiskolákon 1694-1789. Budapest, 2004. 19. p. 
170 Tar 1694-1789 12. p. 
171 Tar 1694-1789 15. p. 
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második felében már olyan speciális iskolák alakulnak, melyekben felsőfokú szakirányú 

képzést vagy olyan praktikus és hasznos ismereteket adnak, amelyek a klasszikus 

egyetemeken még nem tanulhatóak. Különböző szintű képzések indulnak a kameralisztika, az 

állatorvosi vagy a sebészeti tudás megszerzésére, megjelennek a művészeti iskolák és önálló 

képzés keretében tanulhatóak műszaki tudományok: mérnöki, erdészeti, bányászati, 

kereskedelmi iskolák alakulnak.172 

A magyar protestáns peregrináció szempontjából legfontosabb területek nem mindig baráti 

országok, ezért a hatalom folyamatosan nehezíti ezt a típusú, Habsburg Birodalmon kívüli 

egyetemjárást. A kormányzat először az ellenőrzése alá vonta, majd részben külpolitikai 

okokból megpróbálta visszaszorítani a protestáns hallgatók peregrinációját. 1725-ben III. 

Károly a Helytartótanács által kiadott útlevélhez kötötte a külföldre menetelt, 1748-ban pedig 

megszigorították az útlevélkiadást. 1752-ben pedig megtiltották az albizálást, azaz a 

peregrináció költségeinek faluról-falura való összegyűjtését. 1756 és 66 között a hétéves 

háború (1756-63) következményeként a háború mellett további állami intézkedések 

nehezítették meg a protestáns peregrinációt. 1759-ben azt a dinasztiával barátságos 

országokra korlátozták. 1761-ben Nagyszombaton megnyitották protestáns ifjak számára is a 

jogi kart, ezért külföldre már hivatalosan csak a teológusokat engedték. 1763-ban azt is 

kikötötték, hogy a teológusok csak Erlangenbe és Utrechtbe mehetnek. 1756-59 és 1763-66 

között pedig nem adtak engedélyt németországi tanulmányokra.173 Bár a németországi 

peregrináció ekkor sem szünetelt teljesen, mert néhány diák a tiltások ellenére is kiment 

titokban vagy már kint tanult, és hazajövetel helyett inkább egy másik egyetemre ment át. De 

1766 után újra felszökik a hallgatók száma, annak ellenére, hogy a tradicionális német 

egyetemek már hanyatló időszakukat élik.174 Magyarországon ugyanis továbbra sem 

megoldott a protestáns egyetemi képzés. 

A 18. században Jéna, Wittenberg és Halle a legnépszerűbb, erre a 3 egyetemre ment a 

legtöbb németországi peregrinus (60 %). A 18. század elején még a tradicionálisan fontos 

Wittenberg a fő cél, majd bár ennek szerepe továbbra is nagy, a legnépszerűbbé a 

századfordulón alapított, új ismereteket közvetítő Jéna lett. Halle népszerűsége egészen a 

század utolsó negyedéig erős, de 1775 után Göttingen válik a 3. legfontosabb peregrinációs 

célponttá.175 A diákok 1/3-a több egyetemet is felkeresett, esetleg tovább indult holland vagy 

                                                 
172 Tar 1694-1789 12-13. p. 
173 BOZZAY RÉKA – LADÁNYI SÁNDOR: Magyarországi diákok holland egyetemeken 1575-1919. 
Budapest, 2007. 326 p. 
174 Tar 1694-1789 20-21. p. 
175 Tar 1694-1789 22-25. p. 
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svájci intézményekbe. A német felsőoktatási intézményeket a 18. században már elsősorban 

evangélikusok látogatták. Erdélyben van a legnagyobb hagyománya a német peregrinációnak, 

különösen jelentős az evangélikus szász vidékek részesedése. Brassó, Nagyszeben és a 

Szepesség, Pozsony és Sopron evangélikus líceumai mellett kisebb számban Debrecen, 

Sárospatak, Marosvásárhely és Nagyenyed református kollégiumai is küldenek hallgatókat. 

Pozsonyban, Sopronban és Debrecenben ösztöndíjak is segítették a továbbtanulni vágyókat, a 

Marosvásárhelyi kollégiumnak pedig Marburggal volt jó kapcsolata. Bár a hallgatók 

elsősorban teológiai képzésre érkeznek, már jelentős számú orvosi (177 fő) vagy jogi 

tanulmányokat (165 fő) folytató hallgatót is találunk.176  

Továbbra is virágkorát éli a holland egyetemjárás, a 18. században összességében több mint 

1450 magyarországi beiratkozó adatait derítette fel a kutatás. Bár az 1650 körüli csúcsot már 

nem éri el a peregrinusok száma, a 18. század első felében összességében hasonló számban 

érkeznek a holland egyetemekre, mint a 17. század második felében. A Rákóczi-

szabadságharcot lezáró szatmári békétől 1758-ig jön a legtöbb magyarországi diák, majd a 60-

as években visszaesik a korlátozó intézkedések miatt a beiratkozók száma, hogy a 80-as 

években még egy évtizedre megemelkedjen. 1795-ben Hollandiát megszállják a francia 

csapatok, és az itt működő egyetemek magyar peregrinációban betöltött jelentős szerepe 

megszűnik. A legnépszerűbb intézmény továbbra is a franekeri, Utrecht népszerűségét 

megnöveli ebben a században az itt biztosított városi támogatás, majd a 18. század közepén 

létrehozott és ma is létező Stipendium Bernardinum. Leiden a harmadik legfontosabb 

peregrinációs cél, itt a Staten Collegeben vannak magyarok számára ösztöndíjas helyek. A 

holland egyetemeken tanuló magyarországi diákok jelentős része kálvinista, többségük 

előzőleg a debreceni és sárospataki vagy az erdélyi református kollégiumokban tanult, 

nagyrészt alföldi, erdélyi és partiumi, részben felvidéki.177  

A 18. század első évtizedeitől válik jelentőssé a magyarországi református diákok körében a 

svájci felsőoktatási intézmények látogatása. Ehhez jelentősen hozzájárult, hogy 1676, azaz a 

kiszabadított magyarországi protestáns gályarabok Svájcba érkezését követően minden 

akadémiai vagy egyetemi városban létesítenek valamilyen ösztöndíjat a magyarok számára. 

Svájcban az 1459-ben alapított Baseli egyetemen kívül a Zürichi mintára gimnáziumból és 

teológiai karból álló 16. században alapított akadémiákon, elsősorban Bernben és Zürichben, 

kisebb részben Genfben tanultak magyarországi diákok. Számuk 1710 után válik jelentőssé, 
                                                 
176 TAR ATTILA: Magyarországi diákok németországi egyetemeken és főiskolákon 1694-1789. Budapest, 2004. 
7-44. p. 
177 BOZZAY RÉKA – LADÁNYI SÁNDOR: Magyarországi diákok holland egyetemeken 1575-1919. 
Budapest, 2007. 326 p.  
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majd 1737 után egészen 1790-ig számottevően megemelkedik. A 18. században több mint 

650 fő beiratkozásáról van tudomásunk. Elsősorban ide is teológiai képzésre érkezik a magyar 

hallgatók 93%-a, többségük a debreceni kollégiumból (50%), Magyarország legnagyobb 

református kollégiumából, de a sárospataki (27%) és a nagyenyedi kollégium (13%) volt 

hallgatói is jelentős számban vannak jelen a svájci egyetemjárók között. De vannak diákok 

Kecskemét, Losonc, Nagykőrös, Pozsony iskoláiból is.178 

Amíg a protestánsok számára egyetem csak a határokon túl létezett, addig a katolikusok két 

hazai egyetem közül is választhattak, de a Habsburg Birodalmon belüli intézményhálózat adta 

lehetőségekkel is élhettek. A 18. században folytatódik a korábbi tendencia, jelentős számban 

találunk hallgatókat a kisebb birodalmi egyetemeken, különösen Grazban. Az itt működő 

kétkarú jezsuita egyetem nemcsak a szűkebben vett magyarországi területek hallgatói számára 

nyújt továbbtanulási lehetőséget, hanem jelentős a horvát világi és egyházi értelmiség 

képzésében is. 800 magyarországi hallgató mellett több mint 750 horvát nemzetiségű 

hallgatót talált Varga Júlia ebben az időszakban Grazban (azt mindenképpen hozzá kell tenni, 

hogy a horvát nemzetiségű hallgatók közel 30%-ának hiányzik a származási helye, így ezek 

egy része akár magyarországi is lehetett). Mivel Graz fontos jezsuita képzési központ a 

rendtartományban, a hallgatók egy jelentős része maga is jezsuita. A kisebb egyetemekre 

beiratkozók többsége a közeli felvidéki megyék és a Dunántúl szülötte.179 

De a legfontosabb katolikus peregrinációs központtá a birodalom fővárosa, Bécs válik ebben 

a században. Itt a 18. század második felében már a német peregrinációt is meghaladó 

számban találunk magyarországi hallgatókat, ez nem véletlen, hisz ez annak az 

államalakulatnak a kulturális és igazgatási centruma, melybe Magyarország betagozódott. Itt 

van az uralkodó székhelye.  

A legfontosabb intézmény a Bécsi egyetem, ahol e században több mint 3100 beiratkozót 

találunk, de Bécs peregrinációs központként való ugrásszerű előretöréséhez az új típusú, 

korszerű szakoktatási intézmények megalakulása is hozzájárultak. A Bécsújhelyi Terezianus 

Katonai Akadémia, a Bécsi Képzőművészeti Akadémia, a Hadmérnöki Akadémia és a 

Theresianum összességében több mint 900 magyarországi diákot képzett 1890-ig.180 

A bécsújhelyi akadémia célja elsősorban a katonatiszti utánpótlás biztosítása. A 

Képzőművészeti Akadémia a 18. században a birodalom egyetlen művészeti képzést nyújtó 
                                                 
178 HEGYI ÁDÁM: Magyarországi diákok svájci egyetemeken és akadémiákon 1526-1788 (1798). Budapest, 
2003. 5-34. p. 
179 VARGA JÚLIA: Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom kisebb egyetemein és akadémiáin 1560-1789. 
Budapest, 2004. 7-40. p. 
180 KISSNÉ BOGNÁR KRISZTINA: Magyarországi diákok a bécsi tanintézetekben 1526-1789. Budapest, 2004. 
11-36. p. 
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intézménye, melyet nagyon sok külföldi hallgató látogatott. Ide számos iparos és 

mesterlegény is eljutott, mert az intézmény hosszabb-rövidebb tanfolyamokat is szervezett. A 

Hadmérnöki Akadémia 1717-ben alakult meg. Nem kizárólag katonai szakképzést folytatott, 

a matematika és geometria magas színvonalú oktatása miatt számos, később polgári pályán 

elhelyezkedő hallgató is tanult itt. Az 1746-tól működő bécsi Theresianum a soknemzetiségű 

birodalom ifjú arisztokratáit és nemeseit, köztük jó néhány magyart készített fel a diplomáciai 

és közigazgatási pályára.  

A bécsi egyetemen tanuló magyarországi hallgatók száma átmenetileg némileg visszaesett 

1736 és 55 között, majd intenzíven növekedni kezdett. A nagy múltú intézmény 18. század 

közepén történő átszervezése és reformjai után mind szervezetében mind tanulmányi 

rendjében megújult, modernizálódott. 1773-ban, a jezsuita rend feloszlatása már katolikus 

jellege is háttérbe szorult, 1778-tól a protestánsok is szerezhettek fokozatot, sőt 1782-től a 

zsidók számára is elérhetővé vált az orvosi és jogi doktori cím megszerzése. 1783-től pedig 

már latin helyett német nyelven tarják az előadásokat. Az egyetem hallgatói elsősorban a 

nyugati Felvidék és a Dunántúl megyéiből kerültek ki. Többségük az előkészítő jellegű 

bölcsészetet, jelentős számban a teológiát választotta, de sokan jártak az intézmény 

gimnáziumába is. Jelentős az orvosi és kevésbé a jogi tanulmányokat folytatók száma. Sokan 

szereztek itt különböző egyetemi fokozatokat is. A bécsi egyetemen jóval kevesebb horvát 

hallgatót találunk a 18. században, akkor alig 254-en tanultak itt, számukra Graz sokkal 

fontosabb általános képzési központ (Graz közelebb is van és valószínűleg olcsóbb is mint az 

intenzíven fejlődő főváros.). De megjelennek a horvát hallgatók a bécsújhelyi akadémián és a 

hadmérnöki képzésben, ezekben több mint 200 fő vesz részt.181 

 

IV.3. Protestáns felsőoktatás a 18. században 
 

IV.3.1. Evangélikusok 
 

A 18. század egyik legfontosabb protestáns egyetemalapítási kezdeményezése az erdélyi 

szászoké. Mária Terézia, az 1760-as évek elején adott elvi engedélyt erdélyi protestáns 

felekezetközi egyetem létrehozására (elsősorban a peregrináció visszaszorulását remélhették 

ettől, azaz a felsőfokú képzés szorosabb állami ellenőrzését). Az erdélyi szászok 

                                                 
181 KISSNÉ BOGNÁR KRISZTINA: Magyarországi diákok a bécsi tanintézetekben 1526-1789. Budapest, 2004. 
11-36. p. 
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Nagyszebenben javasolták a leendő protestáns, elsősorban szász egyetemet felállítani, teljes 

szerkezettel, azaz nemcsak bölcsészeti és teológiai, hanem jogi és orvosi karral is. A többi 

erdélyi felekezet azonban nem mutatott nagy lelkesedést a terv iránt.  

Az evangélikusokat a 18. században különösen érzékenyen érinti iskoláik számának és a felső 

tagozatok állami visszaszorítása, korlátozása, de mindeközben folyamatosan törekednek az 

intézményeik modernizálására is Halle nyomán. A képzés célja a teológus utánpótlás 

biztosításán túl a világiak széles rétegének sokrétű kiművelése. A magolás helyett fontosabbá 

válik a hallottak megértése, a hazai földrajz és történelem, az élő nyelvek bevezetése és a latin 

tanítás korszerűsítése, a természettudományok oktatása. A modernizálás különbözőképpen 

érinti az iskolákat, melyek vezetői német egyetemeken szerzik új ismereteiket, és csöndben, 

rejtetten végzik, hogy ne ütközzenek állami retorziókba. Ennek ellenére 1749-ben a győri 

gimnáziumot bezárják, öt másik intézményben megszüntetik a felsőbb tagozatokat, 1756-ban 

utóbbi sorsra jut az a besztercebányai iskola is, melyben a kor legmeghatározóbb evangélikus 

professzora, Bél Mátyás a modernizálást megkezdte.182  

A 18. században Erdélyen kívül öt nagy evangélikus kollégium-gimnázium-líceum maradhat 

meghatározó, melyek mindegyikében működtek felső osztályok, melyben 1-2 éves teológiai 

képzés folyt. Ez az öt az eperjesi, lőcsei, késmárki, soproni és a legfontosabb, a pozsonyi 

evangélikus iskola. Az iskola rektora vezette a felső osztályt, de 1-2 alsóbb osztálynak is 

felnőtt tanára lehetett. 1714-től Bél Mátyás vezetésével lett a 18. század legjelentősebb és 

legszélesebb hatókörű evangélikus intézménye a pozsonyi iskola. 1724-ben a legfelső 

osztályban már külön tanulócsoportba szervezték a világi és papnak készülő diákokat. Az 

iskolát több támadás érte, meg akarták szüntetni felső tagozatát, 1734-ben azonban királyi 

rendelet biztosította az intézmény nyugalmát. Ebben az évben összesen 45 diák járt a legfelső 

osztályba, 1764-ben a pozsonyi líceumnak már 502 diákja volt, a várost kis „Hallé”-nek is 

nevezték iskolája miatt.183 

A 17. század legjelentősebb evangélikus felsőoktatási intézményét Eperjesen csak 1705-ben 

tudják újra szervezni, de a Rákóczi szabadságharc bukása után, 1711-ben ismét elvették a 

kollégium épületét, így újat kellett építeniük. Ezután folyamatosan fejlesztették az 

intézményt, melynek 1750-től engedélyezi Mária Terézia, hogy filozófiát és teológiát 

oktathasson a királyi Magyarország területéről érkező diákoknak.  

                                                 
182 KOSÁRY DOMOKOS: A rendi-egyházi nevelési rendszer. In: A magyar nevelés története. I. kötet. Szerk.: 
HORVÁTH MÁRTON. Tankönyvkiadó. Budapest, 1988. 123-126. p. 
183 KOSÁRY 123-126. p. 
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Erdély legnagyobb evangélikus kollégiuma továbbra is a nagyszebeni volt, a 18. században a 

többi magyarországi intézménynél jóval népesebb tanári karral. Itt a legfelső osztályt a 

logikusok alkották, akik széles körű teolgógiai képzést kaptak, de szinte semmit sem oktattak 

a filozófia természettudományos anyagaiból.184 

 

IV.3.2. Unitáriusok 
 

Az unitarizmus befolyása jelentősen csökkent a 18. századi Erdélyben, az erdélyi főurak 

között már csak elvétve találunk unitáriust. Legfontosabb központjuk, Kolozsvár már a 17. 

század második felére Erdély református fejedelmei, Bethlen Gábor és különösen a két 

Rákóczi György tevékenységének eredményeként kálvinistává vált. Az 1710-es évek 

közepétől az új hatalom a katolikus püspök irányításával elveszi a városban működő 

legfontosabb unitárius intézmények épületeit. 1716-ban a kolozsvári főtéri nagytemplomot, 

majd két másik kolozsvári unitárius templomot és javadalmaikat, a nyomdát, a kollégium 

épületét, valamint két kórházat. 1718-ra ugyan újjászervezték kollégiumukat, de a filozófiai-

teológiai képzésben részt vevő tógátus diákok számának változásán meglátszik az iskola 

helyzetének romlása, az unitarius vallás háttérbe szorulása. Az 1700-as évek elején még évi 

80-90 tógátusával szemben 1720-ban csak 12 fő, majd a 30-60-as években évi 40 fő körüli a 

számuk.185 

 

IV.3.3. Reformátusok 
 

A 18. századi hazai református iskolahálózat központjává a debreceni kollégium vált. Az 

intézmény előre tudott lépni a világiasabb és gyakorlatiasabb műveltségeszmény 

megvalósításában. A korszak református műveltsége sokszínű és többrétegű, a kollégiumok 

ismeretanyaga nagyban függött attól, hogy a tanmenet körvonalait mivel töltik ki az egyes 

professzorok.186 A képzések is különböző hosszúságúak, tartalmúak. 

A reformátusokat is érzékenyen, bár az evangélikusoknál kisebb mértékben érintették az 

állami korlátozások: 1749-ben be kell zárniuk a győri iskolát, 1752-ben a pápai kollégiumnak 

kell menekülnie, alacsonyabb szintre szorítják a Nagybányán, Cegléden és Szatmáron 

elérhető képzést. De a nagy kollégiumok (főként Debrecen, Nagyszeben, Sárospatak) helyzete 
                                                 
184 MÉSZÁROS ISTVÁN: Az iskolaügy története Magyarországon 996-1777 között. Budapest, 1981. 579. p. 
185 MÉSZÁROS 586-589. p. 
186 Magyar művelődéstörténet. Szerk.: KÓSA LÁSZLÓ. Osiris Kiadó. Budapest, 1998. 304. p. 
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megerősödik, a kollégiumok partikulái tovább strukturálódnak, Miskolcon, 

Máramarosszigeten és Hódmezővásárhelyen 1766-ban már filozófiai alapozású teológiai 

oktatás folyik. 

1660-ban, a nagyváradi kollégium Debrecenbe menekülése is hozzájárult ahhoz, hogy a 

következő században a debreceni kollégium legyen a magyarországi református oktatás 

legfontosabb intézménye. Az intézmény az 1705-ös labancdúlást követően folyamatosan 

fejlődik, 1752-ben pedig Mária Terézia anyagi forrásokat korlátozó intézkedéseire válaszul 

pedig jelentős segélyt kap az angol, holland és svájci egyházaktól, ez nem egyszeri segítség, a 

kint elhelyezett tőkék kamatai formájában folyamatos támogatást jelentett. A kollégium ennek 

köszönhetően a Tiszántúl fő hitelintézményévé válik.187  

A kollégium akadémiai tagozatán, melyen 1704-től már 4 felnőtt professzor oktatott, két-két 

évig tartott a filozófiai-teológiai oktatás, majd a 1749-től Maróthy György professzor 

javaslatára a képzést 3 évre növelték. Maróthy a tananyag korszerűsítését is tervezi, utódja, 

Hatvani István modern, természettudományos elvei és oktatómunkája évtizedekre 

megalapozta a kollégium oktatásának szellemét, minőségét. 

Magas színvonalú oktatása mellett kiemelten fontos az a tudás és élményközösséget teremtő 

kulturális centrum szerep, mely kineveli a református közösség értelmiségét, és Magyarország 

minden szegletéből elérhető a református közösség számára.188 A kollégium bentlakásos 

filozófiai és teológiai képzéseit a század 60-as éveiben már mintegy 360 diák látogatta évente. 

A sárospataki kollégium a Rákóczi szabadságharc idején térhetett vissza bujdosásából, az 

oktatás 1706-ban indulhatott meg. A század első felében a kassai és sárospataki jezsuiták és 

az egri püspök szorgalmazására Zemplén vármegye többször zaklatja a kollégiumot, mellyel 

szemben uralkodói rendelet segítségével védték meg magukat több ízben. De a kollégium 

nem volt mentes a belső villongásoktól sem, mivel az angol és holland egyetemeket megjárt 

ifjabb Csécsi János (modern filozófiai gondolatai és tanítása miatt), illetve a köré szerveződő 

diákcsoport szembe került tanártársával és a kollégiumot felügyelő egyházi vezetéssel. Az 

1710-es években kezdődő viszály végleges megoldásaként 1735-ben őt és tanártársát is 

elbocsátották. Ezután már nyugodtabb mederben folyt az oktatás, sőt 1742-ben újabb, 3., 

1771-től pedig 4. professzori állást is szerveztek. 1766-ban már 300 tógátus diákja volt az 

intézménynek. Döntő többségük papi pályát választotta, a világi pályára alig 10% készült.189 

                                                 
187 KOSÁRY 127-129. p. 
188 PÉTER KATALIN 114. p. 
189 MÉSZÁROS 325-326. p. 
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Pápa 1737-ben összesen 20, tógás „öregdiák” tanult az intézményben, de az iskola nehéz 

helyzetbe került a század közepén, állami nyomásra 1752-től 1781-ig szüneteltette működését 

(ezidő alatt a közeli Adásztevelen működött középfokú szinten). 

A református felsőoktatás több fontos központja működött Erdélyben ebben az időszakban. A 

legfontosabb a nagyenyedi kollégium, melynek vezető professzora négy évtizeden keresztül, 

1716-ig Pápai Páriz Ferenc. A Rákóczi–szabadságharc idején, 1704-ben a várost felgyújtották 

a császári csapatok, a kollégium is komoly károkat szenvedett. Pápai a kollégium 

újjászervezésére és helyreállítására 1714-ben az angol királynőhöz fordult, és a nagyszabású 

gyűjtés eredményeként megkapott hosszú távú támogatás újra fellendítette az intézményt. A 

kollégiumban újra 3 professzor oktatott.190  

1715-ben a Gyulafehérváron működő, oda Sárospatakról menekülő kollégiumnak el kellett 

hagynia a várost, így beolvadt a marosvásárhelyi kollégiumba, melyben ettől az időszaktól 

kezdve három tanári állást szerveztek, de ezeket különböző okok miatt nem mindig tudták 

betölteni.  

A kolozsvári református kollégiumban a teológia oktatása mellett már megjelenik a jogi 

oktatás igénye is, 1733-ban szervezik meg a jogi tanári állást. Akadémiai tagozatán 1762-ben 

már 4 professzor tanított.191 

1770-ben az erdélyi református egyház vezetősége – a három kollégium oktató-nevelő 

munkáját egységesítendő – közös szabályozást készített. Előírták, hogy az akadémiai 

tanulmányok négy esztendeje alatt mindvégig tanítani kell a teológiát és ezen belül három 

évig a filozófiát és filológiát. Kolozsváron ezen felül továbbra is oktattak jogot. Nem írták elő 

viszont a konkrétan tanítandó műveket és tankönyveket. 

 

IV.4. Katolikus felsőoktatás a 18. században 
 

A 18. században Erdélyen kívül, ahol többségben vannak a protestáns felsőfokú képzést is 

nyújtó intézmények, Magyarországon túlsúlyba kerül a katolikus felső- és középfokú oktatás 

intézményrendszere. Egyetemi tanulmányokra, tudományos fokozatok megszerzésére 

továbbra is csak jezsuita intézményekben van lehetőség. 1735-ben az osztrák jezsuita 

rendtartományban az udvar óhajára új tantervi és módszertani útmutató készült, hogy 

megújítsa a jezsuita oktatást, mely némi előrelépést jelent a képzés korszerűsödése felé.  

                                                 
190 MÉSZÁROS 545-546. p. 
191 MÉSZÁROS 552-555. p. 
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De tovább strukturálódik és intenzíven bővül a 18. században, fennállásáig a katolikus 

intézményrendszer, melynek ugyan továbbra is meghatározó része a jezsuiták kezében van, de 

fontos világi kezdeményezések születnek (Eger), és jelentős a piarista oktatás előtérbe 

kerülése, megerősödése. A piaristák vagy az egri püspökség modernebb, világiasabb, a 

korszellemnek megfelelőbb oktatási elveket, képzési formákat és oktatási anyagot ad a 

jezsuitáknál. 

A korszakban nyílik meg Balázsfalván az első erdélyi román középfokú iskola görögkatolikus 

papképző szemináriummal kiegészülve. 

 

IV.4.1. Jezsuiták 
 
Az egyetemek mellett Magyarországon egyre nagyobb számban vannak olyan új 

intézmények, és egyes eredetileg mindkét karon fokozatadási joggal rendelkező egyetemek, 

melyek nem teljes teológiai képzéssel vagy teológiai képzés nélkül működtek. A 18. 

században Magyarországon a jezsuita iskolák esetén már teljesen elkülönül az akadémia és 

egyetem kifejezés: egyetemnek nevezik azt az intézményt, melyben teljes, 4 éves teológiai 

oktatás folyik, akadémiának azt, melyben ez részleges, azaz a gimnáziumi tagozat felett csak 

előkészítő jellegű filozófiai, és esetlegesen egy vagy két éves, a paphiány megoldására jó 

rövidebb teológiai képzés van (Teologia Morales). Az egy- vagy kétéves oktatás során a 

lelkipásztori tevékenységhez legszükségesebb ismereteket sajátították el a hallgatók, 

elsősorban a gyakorlati esetekre, azaz a kazuisztikára fordították figyelmüket.  

A 17. században alapított 3 fokozatadási joggal rendelkező jezsuita intézmény közül 

(Nagyszombat, Kassa, Zágráb) a 18. század elején csak a Nagyszombaton van teljes teológiai 

képzés, ez az ország nemcsak alapításban, de tekintélyben is első intézménye, három: az 

előkészítő jellegű bölcsészeti, teológiai és jogi karral. Kassán az 1680-as évek után egészen a 

Rákóczi szabadságharc végéig csak egy éves teológiai képzés működött, és 1714 után indult 

újra a klasszikus 4 éves teológiai képzés, Zágrábban pedig csak 1746-ban került erre sor.  

A teológiai képzés milyenségét az egyes intézményekben egyidőben teológiát tanító 

professzorok száma is mutatja. A nagyszombati egyetem teológiai karán már a század elején 

7, Kassán a 20-as évektől 5, Zágrábban a század elején még 3, majd a század közepétől már 6 

teológiaprofesszort találunk.192  

                                                 
192 VARGA JÚLIA: Katolikus közép- és felsőoktatás Erdélyben a 17. századtól a 19. század közepéig. 2007. 
(doktori disszertáció ELTE BTK) 122. p. 
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A régi intézmények mellett újra indítják Kolozsváron az akadémiai tagozatot 1698-ban. Ez az 

intézmény 1753-ban kap egyetemi rangot Mária Teréziától. Budán 1713-ban, Győrben 1745-

ben nyílt filozófiai és teológiai akadémiai tagozat a jezsuita gimnázium mellett. Az 1702-ben 

alapított Nagyváradi jezsuita gimnázium mellett 1759-ben kezdik meg a filozófiai képzést, itt 

nem szerveződik teológiai tagozat. A hangsúly egyre inkább a világi értelmiség tömeges 

képzésére került, ezért a képzés ideje a század közepén valamennyi jezsuita filozófiai karon 

három évesről kétévesre csökkent, és részben modernizálódott a tananyag.193  

A jezsuiták minden intézményükben élhettek a fokozatadás jogával, mert erre pápai 

engedélyük volt, függetlenül attól, hogy azt az uralkodó megerősítette-e. Az intézmények 

uralkodói megerősítése elsősorban az intézmény stabilitására, tekintélyére volt nagyobb 

hatással. 

A 18. század közepére Magyarországon a jezsuita rend felső és középoktatásban betöltött 

vezető szerepe elvitathatatlan. 31 gimnáziuma (a 62-ből), 2 akadémiája (Buda és Győr), 

valamint 2 egyeteme (Nagyszombat és Kassa) volt. Horvát-Szlavónia területén a rendnek egy 

akadémiája (Zágráb) és három nagygimnáziuma (Zágráb, Pozsega, Varasd) működött.194 

A történeti Magyarország területén iskoláik a legsűrűbben a Felvidéken, Nyugat-Dunántúlon, 

valamint az Alföld szélén lévő városokban helyezkedtek el, a protestáns és görög-keleti 

többségű Erdélyben a 18. században sem sikerült a magyarországihoz hasonló sikereket 

elérniük. 

 

IV.4.2. A nagyszombati egyetem 
 

A magyar országgyűlés már 1722/23-ban szorgalmazza, hogy az állam és a hadügy érdekét 

szolgáló tárgyakat is tanítsanak az egyetemen, de a nagyszombati jezsuita egyetem 

megújulása majd a bécsi egyetem 1752/53-as reformját követi. Az előkészítő jellegű 

bölcsészeti képzés időtartamát két évre csökkentik, és megkezdik a tanulmányi rendszer 

korszerűsítését, minden évben vizsgákat kell tenni, a tanárokat pedig kötelezik arra, hogy 

adják ki könyvben előadásaik anyagát. A teológiában már nem ragaszkodtak mereven 

Aquinói Szent Tamás tanításaihoz. Az eddig alárendelt bölcsészeti kar jelentősen fejlődik, a 

filozófiai oktatásban megjelennek Descartes és Newton elvei és új, gyakorlatiasabb tárgyak: a 

világi történelem, a polgári és katonai építészet. A fizikában gyakorlatibbá válik az oktatás, 

                                                 
193 MÉSZÁROS 444-452. p. 
194 VARGA katolikus 122. p. 
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már magyarul, németül és franciául is lehetett tanulni. 1760-ban a jogi kar oktatását is 

megreformálják. A hallgatók száma a bölcsészeti karon 300 körüli, a teológiai karon 170 fő, 

melyet lassan beér a jogi kar 140 hallgatóval195.  

1767 és 1770 között készül el a Norma Studiorum, az egyetemi szabályozás, mely a püspöki 

alapítású jezsuita rendszerű egyetemet állami irányítás alá veszi. Az uralkodó által kiadott 

szabályzat pontosan meghatározza, mit, milyen módon és milyen hosszan kell tanítani. A 

tanárokat az uralkodó nevezi ki és az egyetem anyagilag is függetlenné vált a jezsuita 

kollégiumtól. Már korábban felmerült az orvosi kar létesítésének kérdése, melyet 1769-ben 

nyitnak meg végül. 1770-ben az immár 4 karra kinevezett 29 tanár közül csak 14 marad 

jezsuita és az egyetem vezetéséből is teljesen kiszorulnak.196  

 

IV.4.2. Kassa 
 

1700-ban egy a jezsuita épületekben kitört tűz miatt leégett a kollégium, és a környező 

magánházak is, de az iskolát nem zárták be, az oktatás ennek ellenére folytatódott. Majd 

1704-ben a város meghódolt Rákóczi fejedelemnek, mely újabb nehézségeket okozott, de 

1707-ig, a kitiltó határozatig197 nyíltan folyt az oktatás. Rákóczi és a rendek 1705-től kérték 

azt, hogy a magyar jezsuiták szakadjanak el az osztrák provinciától, és ha ezt nem teszik, 

akkor száműzik őket. Mivel ezt a császár már korábban is ellenezte az önálló magyar 

rendtartomány kialakítását, ezt a rend generálisa nem engedélyezhette. Ezután született a 

kiutasító határozat. A kitiltó határozat nemcsak Kassára, hanem 30 magyarországi rendházra 

és az ott élő rendtagokra vonatkozott.198 Bár a jezsuiták egy része eltávozott, néhányan nem 

jezsuita öltözetben mint tanárok itt maradhattak, és a tanítás is folytatódott két főúr 

segítségével. Sennyei István maga is az intézmény hallgatója volt korábban, Bercsényi Miklós 

pedig fiát taníttatta itt.199  

Fél éves ostrom után, 1711-ben ugyan a császáriak elfoglalják Kassát, de a harc és a 

nyomában pusztító pestisjárvány miatt egy évig szünetelt az egyetemi szintű képzés. 1712 

kánonjogi tanszéket állítanak fel Keczer Sándor és feleségének adománya segítségével, 1732-

ben pedig új kollégium épületet emeltek. Kassa egyeteme révén hangsúlyos része a katolikus 
                                                 
195 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története 1635-2002. Szerk.: SZÖGI LÁSZLÓ. Bp., 2003. 32-35. p. 
196 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története 1635-1935. Szerk.: SINKOVICS ISTVÁN. Bp., 1985. 59-91. 
p. 
197 HERMANN EGYED: A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig. München, 1973. 357. p. 
198  LUKÁCS LÁSZLÓ: A független magyar jezsuita rendtartomány kérdése és az osztrák abszolutizmus (1649-
1773). Szeged, 1989. 34-35. p.  
199 FARKAS RÓBERT: Kassa régi egyeteme. A kassai egyetem. Kassa, 1901. 67-68. p. 
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felsőoktatásnak, sőt a későbbiekben is fontos szerepet tölt be királyi akadémiájával, de a 

visszaköltöző egri püspökök már nem itt, hanem régi-új székhelyükön terveznek új, teljesebb 

felsőoktatási intézményt. 

 

IV.4.4. Kolozsvár 
 

A kolozsvári kollégium a 18. században a többi magyarországi jezsuita rendházhoz 

viszonyítva sajátos helyzetben volt: a hatalmas kiterjedésű erdélyi egyházmegyében nem 

alakult ki olyan sűrű jezsuita iskola- és rendházhálózat, mint például a Felvidéken. 1773-ban 

Erdélyben a rendnek egy akadémiája, két nagygimnáziuma, két kisgimnáziuma és két 

egyosztályos iskolája volt.  

Kolozsvár Erdély kiemelkedően fontos, sokszínű művelődési központja a 18. században, ahol 

három felekezet is működtetett akadémiai jellegű képzést biztosító iskolát. A református és 

unitárius kollégium mellett a század folyamán egyre markánsabban vannak jelen a jezsuiták. 

A gimnázium mellett akadémiai tagozatot nyitnak, szemináriumot és nemesi konviktust 

létesítenek.  

Kolozsváron 1698-ban indították el újra a filozófiai képzést, melynek anyagi alapját gróf 

Apor István kincstartó, a Katolikus Státus vezetőjének adománya teremtette meg. 1701-ben a 

szemináriumot is újranyitják, melyre Apor úgyszintén jelentős összeget adományozott, de a 

szeminárium újranyitását segíti az uralkodó I. Lipót Báthory István egykori adományának 

megerősítésével.   

Az első tanévben, 1698/99-ben a logika első professzora Dévai János volt, aki tanulmányait 

Bécsben, Prágában és Nagyszombaton végezte és a kassai akadémia professzoraként került 

Kolozsvárra. A következő évben elkezdték a fizika oktatását, 1701-ben pedig a metafizika 

osztályt is megnyitották. 1707-ben és 1708-ban szünetelt a filozófiai oktatás, csak 1709-ben 

indult meg újra. A szatmári béke megkötése már ismét virágzó rezidenciát és tanintézetet talál 

Kolozsváron. 1712-ben került sor a második fakultás, a teológiai kar felállítására, ugyanekkor 

avatták a kolozsvári rezidenciát végre rendes kollégiummá. Az egy- vagy kétéves teológiai 

oktatás során a kolozsvári akadémián, amely protestáns közegben működött, a hitvita, a 

kontroverzia tanítása nyert különös fontosságot. A legtehetségesebb teológushallgatók viszont 

nem helyben, hanem Kassán vagy Nagyszombaton fejezhették be a teljes teológiai 

képzésüket. 1753-tól pedig az erdélyi egyházmegye számára felállított gyulafehérvári 
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papképző szemináriumban folytatták teológiai tanulmányaikat, akár úgy, hogy Kolozsváron 

már elkezdték a teológiát, akár úgy, hogy csak a bölcsészetet fejezték be.200 

Kolozsvár sajátos helyzete miatt inkább a világi képzésre került a fő hangsúly. E tudatos 

koncepciónak megfelelően alakították át 1726-ban az akadémia jellegét: az addig 3 

teológiaprofesszorral működő teológiai karon csak a kontroverzia tanárát hagyták meg, míg a 

bölcsészkart felfejlesztették, a szokásos három tanár helyett 5 professzort állítottak be 

majdnem harminc évig, 1753-ig. Ezzel igazán minőségi oktatást tudtak biztosítani a világi, 

közéleti pályára készülők számára. Az erdélyi katolikus társadalom minden rétegéből 

képezték a diákokat, ugyanakkor a görög-katolikus ifjak befogadásával felnevelték az erdélyi 

románok első értelmiségi nemzedékeit is. Az is világosan mutatja, milyen hangsúlyt fektettek 

a minőségi oktatásra, hogy amíg Budán 2 professzor 186 hallgatónak, addig Kolozsváron 134 

diáknak 5 tanár tartja a filozófiai képzést.201 Az intézménynek 1773-ig összesen több mint 

6000 diákja volt (közép és felsőfokú képzésein összesen). 

Az intézményt Mária Terézia 1753-ban egyetemi ranggal és privilégiumokkal ruházta fel, 

elindítva a valódi egyetemmé fejlődés útján. Bár először felmerült egy felekezetközi egyetem 

létrehozásának terve is, végül az 1770-es évek közepére egyértelműen a kolozsvári katolikus 

intézmény fejlesztése került előtérbe. Ezt segítette, hogy 1767-től elkezdték fejleszteni a 

teológiai kart: már három tanár tanított teológiát Kolozsváron, majd a következő évtől, 1768-

tól még egy.  

A jezsuita rend feloszlatása után Erdély katolikus püspökének, Bajtay Antalnak a 

szorgalmazására (ő korábban a pesti piarista kollégium filozófiai tanfolyamát is vezette)202 a 

kormányzat megkezdte a kolozsvári akadémia egyetemmé fejlesztését. 1774-ben 

megszervezték a kolozsvári jogi kart, és átmenetileg ide költözött a gyulafehérvári katolikus 

szeminárium tanári kara és hallgatósága is, a katolikus teológiai fakultás erősítésére. A 

piaristák 1776-ban átvették a kolozsvári akadémiai tagozatokat. A bécsi udvar 1776. 

november 18-án már az orvosi kar felállítását is elrendelte. 1776 végén tehát úgy látszott, 

hogy megalakul Magyarország és Erdély második teljes szerkezetű egyeteme. A bécsi udvar 

koncepciója éppen a nemzetközi tendenciákra érzékenyen reagálva ezekben az években 

többször és gyorsan változott, és a világi jellegű felsőoktatási intézmények fejlesztése felé 

mutatott. 1777-ben függőben maradt az orvosi kar továbbszervezése, a teológiai szeminárium 

pedig a következő évben visszaköltözik Gyulafehérvárra.  

                                                 
200 VARGA katolikus 164-172. p. 
201 A táblázatok ld. VARGA katolikus 121., 141. p. 
202 MÉSZÁROS 481. p. 
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IV.4.5. A budai és győri jezsuita akadémiák 
 

Az ország egykori fővárosában, Budán a visszafoglalás után közvetlenül megkezdték 

munkájukat a jezsuiták. A romok között nyitották meg iskolájukat, már a következő évben, 

1687-ben. Az Accademicum et Universitatis Collegium  Széchenyi György prímás 

adományából létesülhetett, és kezdetben az egykori, sokáig romos, török főiskola épületében 

működött, de az 1723. évi tűzvész után először teljesen újjáépítették, majd új épületet emeltek 

a század közepére. 1712-ben létesült a papnevelő és konviktus, és 1713-ban indulhatott meg a 

filozófiai képzés, a század közepére az intézmény más az ország egyik legjobban felszerelt 

iskolájának számított.203  

Győrben 1702-ben nyílik meg a jezsuita gimnázium és konviktus. 1745-ben kezdik meg a 

filozófiai képzést, minden bizonnyal ennek erősítését szolgálta, hogy az magasabb tagozatok 

megindítása után néhány évvel, 1749-ben számolja fel a kormányzat az evangélikus és 

református gimnáziumot a városban. A jezsuiták mindkét intézményben élhettek a 

fokozatadás jogával, mert erre pápai felhatalmazásuk volt. Nem kerül viszont sor a teljes 

teológiai képzés bevezetésére, csak, rövidebb, 2 éves képzést folytattak. Budán 1746-ban 186 

hallgatója volt a bölcsészeti, 32 a teológiai képzésnek, Győrben 1750-ben viszont jóval 

nagyobb számban találunk diákokat: 251 főt a bölcsészeten, 60 főt a teológiai képzésen.204     

 

IV.4.6. Piarista intézmények 
 

Az első piarista gimnáziumok a 17. század folyamán alakultak Észak-Magyarországon. 1721-

ben önálló magyar rendtartományt hoznak létre, új szellemű, korszerűbb ismereteket adó 

oktatásuk, egyre bővülő intézményrendszerük egyre nagyobb konkurenciát jelent a 

jezsuitáknak. Mindemellett a kormányzat oktatásügyi reformterveiben is részt vesznek. 1765-

ben 31 jezsuita mellett már 19 piarista gimnázium működött az ország területén. 

A legnépesebb piarista iskola a nyitrai gimnázium és akadémia volt a 18. században. A 

gimnázium szerkezete, az iskolák rendje az oktatás folyamata, a vizsgák lebonyolítása a 

jezsuitákéhoz volt hasonló, de gyakorlatiasabb, a polgári pályákra jobban felkészítő 

modernebb tananyaggal, így tanítottak többek között gyakorlati számtant is, tanáraik egy 

részét pedig római tanárképző intézetükben képezték.205 

                                                 
203 MÉSZÁROS 447. p. 
204 A táblázatok ld. VARGA katolikus 121., 141. p. 
205 MÉSZÁROS 480. p. 
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1743-ban indult meg a pesti piarista gimnáziumra épülő filozófiai tagozat, mely fölött nem 

volt teológiai képzés, tehát a filozófiát nem a teológia előkészítéseként tanulták. Új 

tananyaggal, melybe már Bacon, Galilei, Descartes, Newton, Wolf és Leibnitz bölcseleti elvei 

is bekerültek, ezért először csak ideiglenes engedélyt kaptak, majd a nagy sikerre tekintettel 

beindíthatták két évfolyamos filozófiai tagozatukat. Ezzel szembe kerültek a budai jezsuita 

gimnázium tanáraival, akik viszont éppen a piarista sikerek hatására végül szintén 

megújították filozófiai képzésüket. Ezután a váci, tati, kalocsai, nyitrai és szegedi gimnázium 

mellett is szerveztek ilyen jellegű filozófiai tagozatot.206  

Jelentős szerepet játszanak az új oktatáspolitika intézményeiben is. Az uralkodó kérésére 

vállalták a Pozsony megyei Szencen létrehozott Collegium Oeconomicum vezetését, melynek 

megszűnése után a képzést átköltöztették Tatára, ahol öt tanár volt, akik közül egy a polgári és 

katonai építészettant, ezt a sajátos 18. századi komplex műszaki jellegű tantárgyat tanította. 

1762-es püspöki alapítású a piarista vezetésű szegény nemesek kollégiuma, mely az uralkodó 

által 1767-ben alapított szintén piarista Váci Theresianumba olvad be. Ebben a bentlakásos 

nemesi akadémián 20 alapítványi hely várt 10 magyarországi, 4 horvát-szlavón és 6 erdélyi 

nemesifjat (előnyben részesítették a konvertiták, az elszegényedett mágnások, a katonatisztek 

és a kamarai tisztviselők fiait), de természetesen fizetős helyek is voltak. Az intézményben a 

teljes gimnáziumi oktatáson túl a filozófiai tagozat anyagát sajátíthatták el, megtanulhattak 

franciául és németül, vívó és táncleckéket is vehettek. Ez válik a legtekintélyesebb nemesi 

nevelőintézetté, 1780-ban már 75 növendékkel.207 

A jezsuita rend megszüntetése után a piaristák veszik át több jezsuita intézmény, köztük a 

Kolozsvári Akadémia vezetését is.  

 

IV.4.7. Eger 
 

Kolozsvár mellett, Eger városában történt a másik ugyancsak a katolikus egyházhoz kötődő - 

egyetem-létesítési kísérlet. Az egri püspökség székhelyén a török uralom megszűnése után a 

jezsuiták azonnal megnyitották gimnáziumukat, majd 1700-tól ők vezették az egyházmegyei 

szemináriumot, amely nem érte el az akadémiai rangot. 1740-ben alapított Egerben önálló, 

kétéves, elméleti és gyakorlati oktatást is magába foglaló tanfolyamot, kollégiumot Foglár 

György kanonok. Ez a bölcsészeti fakultást sikerrel elvégzett ifjaknak nyújtott felsőfokú jogi 

                                                 
206 MÉSZÁROS 481. p. 
207 KOSÁRY 120. p. 
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képzést. Barkóczy Ferenc püspök 1744-től bölcsészeti képzést szervezett, majd 1754-ben 

megvonta a jezsuitáktól a szeminárium vezetésének jogát, s azt saját irányítása alatt püspöki 

főiskolává fejlesztette, amelyhez hozzákapcsolta a jogakadémiát is, megteremtve egy három 

fakultásból álló és jogi képzése miatt igen jelentős felsőoktatási intézmény szervezeti kereteit. 

1755-ben a királyi kúria, mint a legfőbb hazai igazságügyi szerv állapítja meg az intézmény 

tanulmányi és fegyelmi rendjét, ez lesz később a jogi kar reformjának alapja is.208 

Utódja, Eszterházy Károly 1763-tól a meglévő bölcsészeti, teológiai és jogi képzést 

orvoskarral kiegészítve négyfakultásos klasszikus egyetemet kívánt létrehozni. 1769-ben 

kezdték meg az orvosképzést Egerben. Az államhatalom viszont éppen a felsőoktatás egyházi 

jellegének csökkentésén dolgozik, ezért nem érdeke egy új katolikus egyetem létrehozása. 

Ezért az uralkodó nem engedélyezi az orvosi karon a doktori fokozat adományozásának jogát, 

így az egri orvosi iskola 1775-ben megszűnt. 1777-ben eldőlt, hogy az udvar Magyarországon 

csak egyetlen, állami irányítású egyetem működését tartja szükségesnek, így az egri 

intézmény mint püspöki jogakadémia folytatta tevékenységét. 1784-ben ugyan II. József 

elrendelte a Jogakadémia bezárását, 1786-ban pedig Pestre került a papképzés, de 1790-ben 

Eszterházy Károly újranyitja az intézményt katolikus jogakadémiaként.209 

 

 

IV.5. Szakoktatás 

IV.5.1. Orvosképzés 
 
A 18. században különféle tudományok specializációja, nagyobb szakemberigénye 

eredményeként Magyarországon is megkezdik működésüket a modern szakoktatás első 

intézményei. Még az 1760-as években is tarja magát az a gondolat, hogy elegendő 

Magyarország számára, ha a bécsi egyetemen képeznek orvosokat, különösen a képzés 

költséges mivolta miatt. Nagyrészt Van Swieten-nek, a felvilágosult abszolutizmus 

oktatáspolitikája egyik irányítójának köszönhető, hogy végül megnyílhatott 1669-ben a 

nagyszombati egyetem mellett az orvosi kar. A klasszikus orvosi képzés mellett 2 éves 

sebészmesteri és 1 éves gyógyszerészi tanfolyam is indult. Az első öt tanár a bécsi egyetem 

neveltje volt, közülük csak ketten magyar származásúak. De a sebészképzésben rövidesen már 

                                                 
208 MÉSZÁROS 480. p. 
209 Hat évszázad 264-267. p. MÉSZÁROS 480-481. p. 
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magyar nyelvű előadásokat is tartanak, mivel a beiratkozók egy része nem tud megfelelő 

módon latinul.210 

1669-ben, az orvosi kar megalapításával egyidőben megkezdték az orvosképzést az egri 

püspöki egyetemen is, de az uralkodó éppen a nagyszombati egyetem védelmében nem 

engedélyezte a doktori fokozat adományozásának jogát, így az iskola 1775-ben megszűnt. 

Ehelyett Kolozsváron indítottak sebészeti-szülészeti tanszéket 1775-től egy tanár 

alkalmazásával, sőt a bécsi udvar 1776-ban az orvosi kar felállítását is elrendelte. A birodalmi 

oktatási koncepció változása miatt végül nem valósult meg a klasszikus négy karú egyetem, 

az orvosképzés pedig Orvos-sebészi Intézetté önállósodott és egészen a kolozsvári egyetem 

megalapításáig ebben a formában működött tovább. Az előbb 1 majd 2, végül 1830-tól három 

éves képzést elvégezve az itt nyert képesítéssel Erdélyben folytathattak sebészeti gyakorlatot 

a hallgatók. Megalapozottabb magyar és német nyelvű természettudományos képzésben 

részesülhettek, mint a pesti egyetem sebésztanfolyamán, ahol előkészítő tudományok 

előadásáról csak később gondoskodtak.211 

 

IV.5.2. A szenci kamerális iskola 
 

1763-ban alapították meg a Pozsony megyei Szencen a Collegium Oeconomicumot, teljes 

nevén Collegium Scientiarum Politico Oeconomico Cameraliumot, az első hazai kamerális 

iskolát. Az intézmény kísérlet a többirányú állami, kamarai hivatalnok- és mérnökképzés egy 

intézményben való megoldására. A kollégium egyszerre volt mérnökképző „főiskola", 

mezőgazdasági szaktanfolyam és kamerális-közgazdasági szakiskola. A három évfolyamos 

iskola oktatási nyelve német, az oktatást a királynő a piarista rendre bízta. 1776-ban a 

kollégium épülete leégett, a tanári kart és diákokat áthelyezték Tatára, az ott működő piarista 

iskola éppen elkészült konviktusának épületébe. Még négy évig Seminarium Geometrarum 

néven működtették az intézetet, már inkább mérnökképző jelleggel. 1780-ban ez az intézet is 

megszűnt. Hasonló intézményt, csak mezőgazdasági szaktanfolyam nélkül alapított Mária 

Terézia 1769-ben Varasdon, melyben latin nyelven folyik az oktatás, és később Zágrábba 

telepítve a Királyi Akadémia jogi képzésének alapját adja majd.  

 

                                                 
210 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története 1635-1935. Szerk.: SINKOVICS ISTVÁN. Bp., 1985. 59-91. 
p. 
211 VARGA JÚLIA: A Kolozsvári Királyi Líceum hallgatósága 1784-1848. Budapest, 2000. 21-26. p. 
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IV.5.3. Selmecbánya 
 

A 18. században születik meg Magyarországon az összbirodalmi célokat szolgáló, nemzetközi 

hírű szakoktatási intézmény, mely központi, bécsi kamarai igazgatás alatt áll, és ebben az 

időszakban különös figyelmet fordít fejlesztésére és tanári karára a kormányzat. A 

selmecbányai bányászati akadémia a magyar felsőoktatást a világ élvonalába emeli, mely 

oktatási módszereivel példát ad az új, modern felsőoktatás kiemelten fontos 

intézménytípusának megteremtéséhez (párizsi École Politechnique). 

A 18. század eleje a magyarországi bányászat-kohászat újabb nagy fellendülését hozta. A 

Selmecbánya környéki ezüsttermelés nyújt fedezetet a 18. század közepi birodalmi 

háborúkhoz, a Szomolnok-vidéki réztermelés a világpiac jelentős tényezőjeként szerepel. Az 

1770-es években Magyarországon az állami tiszta bevételek 30%-a, Erdélyben 50%-a 

származott a bányászat-kohászatból, mely jelentős tétel volt összbirodalmi szinten is.212 

A 18. század elejére a könnyen hozzáférhető érclelőhelyek kimerültek. A bányászatnak és a 

kohászatnak egyre intenzívebb, hatékonyabb módszereket és gyakorlatokat kellett 

kidolgoznia, alkalmaznia, ezért a kibontakozó ipari forradalom ezért hazánkban elsősorban 

ezt a területet érintette (a kontinens második gőzgépe 1722-ben egy magyarországi bányában 

dolgozott). A kincstári bányászat-kohászat, központosított állami gazdálkodás, uradalmi 

szervezet keretében működött, szinte önellátó módon. Komplex ismereteket igényelt, 

kitermelés és feldolgozás során meg kellett birkózni gépészeti, építészeti, vízszabályozási, 

erdőgazdálkodási és fafeldolgozási feladatokkal is, a korszakban ilyen szintű és sokrétű 

műszaki tartalma csak a hadmérnöki tudománynak volt.213 Ezt a komplex bányászati-

kohászati feladatkört egyetlen szóval latinul a montanisztikum németül a Bergwesen vagy a 

Bergbau jelölte.   

Ezen a területen az iskolarendszerű képzés bevezetése előtt is dolgoztak gyakornokok, sőt az 

1735-ben a Habsburg Birodalmon belül egyik legjelentősebb bányászati-kohászati 

központnak számító Selmecbányán megalapított tanintézetet, iskolai jellegű képzést a 

csehországi Sankt Joachimsthalban kidolgozott és kipróbált instrukciók alapján indítják meg. 

Bár hasonló tanintézetek létesültek több helyen is, ezek alig néhány éven keresztül voltak 

életképesek. A két éves tanulmányi időt magában foglaló képzést egy éves gyakorlati idő 

igazolásával kezdhették meg a jelentkezők. A létrehozott kincstári és nemesi ösztöndíjas 

                                                 
212 ZSÁMBOKY LÁSZKÓ: Selmecről indultunk. Miskolc, 1999. 6. p. 
213 A bécsi Hadmérnöki Akadémiát 1717-ben alapították. 
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helyeket fele-fele részben vehették igénybe magyarországi és örökös tartományokból érkező 

ifjak.214  

A prágai egyetem egyik professzora már 1762-ben javasolja, hogy az egész birodalom 

számára hozzanak létre egy olyan bányász-kohászképző intézetet, mely biztosítja a szükséges 

elméleti alapokat. Az uralkodó és környezete e javaslat alapján fejleszti a következő évben 

Selmecbányán működő tanintézetet akadémiává, melyben a két majd 1770-től három éves 

elméleti képzést egy gyakorlati év követi. Azért Selmecbányán, mert itt találhatóak a 

legkorszerűbb gépek és berendezések. A képzés német nyelvű és ingyenes, a jelentkezőknek 

igazolniuk kell a korábbi bölcsészeti tanulmányokat vagy a szükséges tárgyakból vizsgát kell 

tenniük. Fontos előírás, hogy csak a tanfolyamon végzetteket lehet ezentúl kincstári 

praktikánsként alkalmazni.  

A kincstár kiváló szakembereket alkalmaz a tanszékekre a Bergakadémián, erre szükség is 

van, mert a század közepén intenzíven fejlődnek a bányászat-kohászat területével összefüggő 

természettudományok. Ezzel a lépéssel pedig megalapozzák az intézmény szakmai hírnevét, 

az intézményben előbb kettő, majd 1770-től egy harmadik tanszék felállítására került sor. A 

francia-holland származású Nikolaus Josef Jacquint, aki bölcsészeti, orvosi és 

természettudományi tanulmányait Leuvenben, Leidenben, Párizsban és Bécsben végezte, 

korábban a bécsi udvarnak dolgozott, az új intézménybe Van Swieten javaslatára nevezik ki. 

Feladata az oktatás megszervezése volt, később a bécsi egyetem növénytani és kémiai 

professzora, többször rektora lett. A tiroli olasz Giovanni Antonio Scopoli kiváló kémikus, az 

innsbrucki egyetemen szerzi orvosdoktori oklevelét, több állami bányászati megbízás után 

került az egyetemre, majd később a páviai egyetemen tanított. Ruprecht Antal selmeci 

tanulmányai után állami ösztöndíjjal tanult és dolgozott a freibergi akadémián és Bergman 

híres stockholmi laboratóriuméban. Nicolaus Poda, a bécsi születésú jezsuita a grazi egyetem 

bölcsészdoktora, matematika tanára. A német Christof Traugott Delius wittenbergi jogi 

tanulmányok után tanult Selmecbányán tanult, majd a ranglétrát végigjárva a gyakorlati 

oktatást szervezi meg, majd a bécsi udvari kamaránál a magyarországi bányák irányítója 

lesz.215 

Az akadémia nemcsak a működő bányaüzem miatt válik megfelelő helyszínné. Az oktatást 

szolgálják a tangyűjtemények, a kiváló könyvtár és különösen fontos a hatalmas kémiai-

kohászati laboratórium, melyben akár 50 hallgató is végezhette egyszerre kísérleteit. A 

                                                 
214 ZSÁMBOKY 5-77. p. 
215 ZSÁMBOKY 78-164. p. 
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vegyszer- és laborhasználat ingyenes volt. 1794-ben az École Polytechnique megalapításakot 

is a selmeci akadémia laboratóriumi oktatási rendszerét veszik alapul. 

Svévdországból, Bajorországból, Oroszországból is jönnek tudósok, professzorok és diákok 

az akadémiára. Közöttük Alessandro Volta, további olasz kémikusok és fizikusok, a spanyol 

király kérésére 4 szakaember tanulmányozta itt az amalgáló eljárásokat. Köztük volt a 

mexikói bányászat-kohászat későbbi főigazgatója és a mexikói egyetem későbbi professzora 

is. Az új amalgáló eljárás bécsi laboratóriumi eredményeinek üzemi kísérleteire meghívják az 

arany- és ezüsttermelést folytató országok kohász szaktekintélyeit: angol, svéd, freibergi, 

zellerfeldi és spanyol-amerikai résztvevők is jelen vannak a programon.216  

A selmecbányai akadémia diákjai nemcsak a birodalmon belül, hanem a világ más részein is 

dolgoztak, többen török szolgálatba kerültek, egyikük a birodalmi bányászat főigazgatója lett. 

Többen Mexikóban és Észak-Amerikában futottak be karriert. 

 
 

                                                 
216 ZSÁMBOKY 78-164. p. 
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V. Külföldi hallgatók magyarországi oktatási intézményekben a 16. század 
elejétől 1777-ig 
 

V.1. Protestáns kollégiumok 
 

A 16-17. század első felében a protestáns kollégiumok akadémiai tagozatain is akadhatunk 

elvétve külföldi hallgatók nyomára. A vizsgálatot nem könnyítik meg a forrásadottságok, 

mivel több intézmény anyaga az évszázadok során elpusztult (az iskoláknak többször kellett 

menekülnie a belharcok, török támadások idején) és ha egyes intézmények anyaga adattárként 

vagy forráskiadásban meg is jelent, a forrásokban nagyon sokszor nem tüntették fel a diákok 

származási helyét. Így nem leltem külföldi diákot az 1662-től induló nagyenyedi 

diáknévsorokban. Bár az közismert tény, hogy a kollégium első, gyulafehérvári időszakában 

az intézménynek kiváló nemzetközi kapcsolatai voltak, így a feljegyzésekből tudható, hogy 

1647 novemberében Leidenből hat holland diák érkezett Gyulafehérvárra217, de ebből az 

időszakból egyáltalán nem maradtak fenn hallgatói névsorok.  

Az unitárius kollégium hallgatói névsorai sem maradtak fenn, bár feltételezésem szerint ebbe 

az intézménybe is jártak külföldi, méghozzá lengyelországi diákok. 1660 után ugyanis 

minden unitáriusnak el kellett hagynia Lengyelországot. Egy 30-40 családból kb. 350-380 fős 

csoport Erdélybe menekült, Bánffyhunyadon, Bethlenben, Ádámoson, Árkoson és 

Kolozsváron telepedtek le. Az unitárius kollégium több tanára is soraik közül került ki. Bár a 

kolozsvári unitárius iskola korai névsorai nem maradtak fenn, egészen biztos, hogy az 

intézménybe jártak a lengyel menekült családok gyermekei is.218 

A máramarosszigeti református líceum diákságának kiadott anyagában nincsenek érdemi 

adatok. A sárospataki és debreceni kiadott névsorok mellett nagyon kevés származási helyre 

vonatkozó adatot találunk. Hörcsik Richárd 1617 és 1777 közötti sárospataki adattárában a 

nemes ifjak soraiban 3 németországi és 2 lengyelországi diákot említ az 17. században, 1627 

és 1635 között.219 

A debreceni adattárban220 a 16-18. században csak elvétve fordulnak elő helynevek. Ha a 

nagyenyedi diákok esetében alkalmazott módszerekkel vizsgáljuk a hallgatók vezetéknevét, 

                                                 
217 Hat évszázad 21. p. 
218 Fejezetek a kolozsvári Unitárius Kollégium történetéből: a kollégium alapításának 450. évfordulójára. Erdélyi 
Unitárius Egyház. Kolozsvár, 2007. 60-62. p. 
219 HÖRCSIK RICHÁRD: A Sárospataki Református Kollégium diákjai, 1617-1777. Sárospatak, 1998.41., 185. 
p. 
220 Intézménytörténeti források a Debreceni Református Kollégium Levéltárában I–II. Szerkesztő: SZABADI 
ISTVÁN. Debrecen, 2013. 
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akkor viszont a 16. század végétől elvétve találhatunk néhány akár külföldi származási helyre 

utaló elnevezést (1595-ben írja alá az iskola törvényeit Wirtembergensis Adamus) 1638-ig 8-

9 diákkal kapcsolatban feltételezhető, hogy Magyarországon kívül született. 

A pápai adattárban és a jelenleg is készülő eperjesi adatbázisban a 16-17. században nem 

találtam külföldi hallgatókra utaló adatokat.  

 

V.2. A jezsuita egyetemek külföldi hallgatói 
 

A két jezsuita egyetem, Nagyszombat és Kassa volt a korszak meghatározó és folyamatosan 

működő felsőoktatási intézménye, melyen a jezsuita oktatási rendszer adottságai miatt igen 

sok külföldi származású diák tanulhatott. Ezeket kétkarú egyetemként alapították (bölcsészeti 

és teológiai képzés), de az ország első számú egyeteme Nagyszombaton már klasszikus 4 karú 

egyetemmé bővült 1773-ra. A 17-18. században mindkét magyar egyetem hallgatóságáról 

vannak különböző forrásaink. Bár ezek nem adnak teljes képet, vagy a néven kívül kevés 

adatot tartalmaznak, a nagyszombati egyetem esetében 815, a kassai egyetem esetében 37 

külföldi hallgató azonosítását tették lehetővé.  

 

V.2.1. A nagyszombati egyetem 
 

A nagyszombati egyetem megnyitásakor az 1635/36-os tanévben a bölcsészkar kezdte meg a 

működését az első éves filozófiai tanfolyammal. Lósy és Lippay érsekek alapítványának 

köszönhetően 1667-ben a jogi karon is megindult az oktatás. Az egyetemek működését a 17. 

század folyamán és a 18. század elején többször is megzavarták a különböző háborús 

események, vagy a pestis járványok. Ilyenkor hosszabb-rövidebb ideig meg is szűnt az 

oktatás.221 A Rákóczi szabadságharc befejeződése után a lassú, nyugodt fejlődés korszaka 

következett egészen az 1750-es évek közepéig222. A Bécsben bevezetett uralkodói reformok 

alapján módosult az új tanulmányi rend, 1769-ben pedig létrehozták az orvosi kart. 1770-ben 

lépett életbe az új tanulmányi szabályzat, a Norma Studiorum. A nagyszombati intézmény 

királyi egyetemmé vált. Az irányítást kivették a jezsuiták kezéből. A felvilágosult abszolutista 

                                                 
221 1644-1647; teológiai kar 1644-1652; 1663-1665; 1683-85; teológiai kar 1683-89 között. VARGA JÚLIA: A 
Nagyszombati Egyetem fokozatot szerzett hallgatói a korai barokk időszakában (1635-1711) In: BOGNÁR 
KRISZTINA – KISS JÓZSEF MIHÁLY – VARGA JÚLIA: A Nagyszombati Egyetem fokozatot szerzett 
hallgatói 1635-1777 Bp., 2002. 40.p. 
222 1739-ben pestis-járvány volt. 
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hatalom az állam számára hasznos, korszerű ismeretekkel rendelkező fiatalokat kívánt az 

egyetemen kinevelni – a tanárok kinevezésüket az uralkodótól kapták, megjelentek az első 

világi tanárok is. 1777-től az egyetemet az ország központjába, Budára költöztették.223 

A nagyszombati egyetem hallgatóira vonatkozó korabeli forrásokat (az egyetem 

anyakönyve, promóciós könyvei, a hittudományi kar anyakönyve) az elmúlt években 

kiadták. Utóbbi két esetben a névsorok nem forráskiadásként jelentek meg, hanem az 

egyetemtörténeti kutatócsoportban meghatározott elvek szerinti adatbázisban. A 

nagyszombati egyetem első rekonstruált anyakönyve224 1701-ig tartalmaz hallgatói 

névsorokat, de a diákok nemzetiségét, származási helyét csak néha jegyezték fel. Több 

adattal szolgálnak a szintén kiadott, nagyszombati időszakra vonatkozó, részben fennmaradt 

promóciós könyvek. Ezek részletesebb adatsorokat közölnek, de csak a hallgatók közül 

fokozatot szerzettek szerepelnek bennük.225 A hittudományi kar anyakönyve alapján készített 

hallgatói adattár néhány háborús év kivételével 1635 és 1773 között a kar teljes hallgatóságát 

feldolgozza, bár itt is csak a hallgatók közel felénél szerepelnek származási, nemzetiségi 

adatok.226 Mindkét intézmény hallgatóinak azonosítására van még egy kitűnő, átfogó forrás, 

ez a Lukács László osztrák rendtartományok jezsuitáit összegyűjtő adattára227, mely nemcsak 

születési és nemzetiségi adatokat közöl, hanem a rendtagok teljes pályafutását is feldolgozza. 

A nagyszombati egyetem esetén a rendtartományi adattárban228 247 olyan külföldi 

származású jezsuita rendtagot és nagyszombati tanulmányaira vonatkozó adatait sikerült 

megtalálnom, akik a korábbi gyűjtésekben nem szerepeltek vagy nem voltak külföldi 

hallgatóként beazonosíthatóak. Az összesen 815 külföldi hallgató között 526 rendtag, 289 

részben más egyházi és nem egyházi személy található (utóbbiak között 51 orvos szerepel, és 

1773 után sem filozófiai sem teológiai képzésben résztvevő külföldi hallgatóról nincs 

adatunk.). Hozzá kell tennem, hogy a gyűjtésben nem szerepelnek középiskolások, csak az 

egyetemi karokon tanulók. Minden hallgató csak egyszer szerepel az adatbázisban.  
                                                 
223 BOGNÁR KRISZTINA: A Nagyszombati Egyetem fokozatot szerzett hallgatói III. Károly és Mária Terézia 
uralkodása idején (1712-1777) In: BOGNÁR KRISZTINA – KISS JÓZSEF MIHÁLY – VARGA JÚLIA: A 
Nagyszombati Egyetem fokozatot szerzett hallgatói 1635-1777 Bp., 2002.75-77. p. 
224 Matricula Universitatis Tyrnaviensis 1635-1701. Kiadásra előkészítette, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta: 
ZSOLDOS ATTILA. Budapest, 1990. 369 p. 
225 Az egyetem három karának maradtak csak fenn promóciós kötetei, a jogi karon zajlott fokozatszerzésekről 
nem rendelkezünk összefüggő adatokkal. Bognár 1712-1777 81. p. 
226 LUKÁCS LÁSZLÓ: Catalogus Generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae 
Societatis Jesu 1551-1773. I-III. Romae, 1987-1988. 
227 Catalogi personarum et officiorum provinciae Austriae II. 1601-1640. Romae 1982; és Catalogus Generalis 
seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae Societatis Iesu (1551-1773). Pars. I-III. Romae, 
1987-1988. 
228 Lukács, Ladislaus: Catalogi personarum et officiorum provinciae Austriae II. 1601-1640. Romae, 1982; 
illetve Catalogus Generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae Societatis Jesu 
(1551-1773). Pars I-III. Romae, 1987-1988. 
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Ebben a korszakban a születési hely megnevezésén kívül a nemzetiséget is figyelembe vettük, 

mert az ismert nemzetiségű hallgatók (90%) között ez általában a regionális hovatartozást és 

nem a klasszikus értelemben vett nemzetiséget jelölte. A hallgatók többségét születési helye 

alapján azonosítottam, 36 fő maradt, akinek csak a nemzetiségét tudjuk (a 36 fő: 1 horvát, 2 

dalmát, 5 belga, 1 olasz, 2 németországi, 2 litván, 3 lengyel, 5 morva, 2 cseh, 9 osztrák 

nemzetiségű hallgató). Ezek figyelembevételével megállapítható, hogy az ismert 

nagyszombati külföldi hallgatók közül a legnagyobb arányban különböző osztrák örökös 

tartományokban (37%, 300 fő) születetteket találunk. Majd egynegyedük (24%) horvát-

szlavón, dalmát vagy isztriai születésű, tehát a külföldi hallgató 61%-a rendtartományon 

belüli. Ezen felül 20 % a morva, cseh és sziléziai és további 4 % lengyel-litván beiratkozók 

száma. A németországi, belga, francia és katolikus németalföldi területekről a hallgatók 10%-

a érkezett, azaz a nagyszombati egyetemen elsősorban a Habsburg Birodalmon belüliek 

képzése folyt. Azt a 10%-nyi hallgatót, aki máshonnan származott, nagyrészt a későbbiekben 

ide, a birodalomhoz kötött rendi pályafutása. A külföldön született magyar nemzetiségű 

hallgatók (9 fő) többsége horvátországi, ketten a romániai Galatiból, 1 fő Belgrádból, 1 pedig 

morvaországi településről érkezett. 

A hallgatók közel fele 1635 és 1712 között, másik fele 1712 és 1777 között fordult meg 

Nagyszombaton. A nem rendtagok közel kétharmadáról a 17. században vannak adataink.  Ha 

az első beiratkozások számát vizsgáljuk, egyértelmű, hogy az egyetem első két évtizedében 

még a filozófiai kar adatainak hiányában is kiemelkedően sok külföldi diák fordult meg 

Nagyszombaton. A háborús időszakok, különösen az 1680-as években és az 1700-as évek 

első évtizedében a Thököly és a Rákóczi szabadságharc jezsuitákat sújtó intézkedései 

jelentősen csökkentették érthető módon a külföldi hallgatók számát, különösen a rendtagokét. 

Az 1710-es évektől megnövekvő hallgatói számokat csak 1-1 nagyobb járvány töri meg. Az 

utolsó évek már csökkenést hoznak a külföldi jezsuita hallgatók számában, az összegyetemi 

létszám emelkedését itt már az új képzés, az orvosi kar hallgatói okozzák. 

 

A vizsgált időszakban a promóciós könyvekben és az egyetemi anyakönyvben összesen 302 

külföldi hallgatót találtunk. Közülük az adatok hiánya miatt csak 23 főt lehet beazonosítani. 

Az egyetem első 1635 és 1701 között vezetett anyakönyvébe csak az évek egy részében írtak 

be a hallgatók nevein kívül egyéb adatokat. Az első, 1635-évben szereplő információk alapján 
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megállapítható, hogy ebben az évben a 48 logicus hallgató között 4-5 horvátországi és két 

külföldi is volt.229 

 

V.2.1.1. Fokozatszerzők 
 

A nagyszombati egyetemen a többi jezsuita felsőoktatási intézményhez hasonlóan a 

bölcsészeti és teológiai karon 2-2 fokozatot lehetett megszerezni: a baccalaureátust, a 

magiszterséget vagy a doktorátust. A hallgatók többsége természetesen nem szerzett 

fokozatot, ha mégis vállalkozott a feladatra, a fokozat elnyerésére az egyetem kancellárja 

adott engedélyt. A bölcsészeti karon a baccalaureátus megszerzéséhez először logikából és 

fizikából kellett téziseket írni, majd ezeket kinyomtattatva vitára bocsátani és négy tanár előtt 

vizsgázni, ezután kérhette a jelölt a felavatását. A bölcsészeti magiszteri címhez a 3. év után 

ismét vizsgázni kellett és a jelölt állításait az egyetem aulájában védte meg.  

A teológiai karon három évi tanulás után Acquinói Szent Tamás Summájának egy részéből 

kellett vizsgázni és a jelöltnek nyomtatásban közzétett fejtegetését kellett megvédenie. Így 

kaphatta meg  a teológiai baccalaureátust. A 4. év végén lehetett jelentkezni a legfelső fokozat 

megszerzésére. A Summa négy a kar által kijelölt kérdéséből egy nap alatt kellett felkészülni, 

és ha álláspontjukat megvédték, kérhették ünnepélyes felavatásukat.230 A sikeres 

fokozatszerzés után, az ünnepélyes felavatással nyilvánították a jelölteket babérkoszorúsnak, 

magiszternek vagy doktornak és vezették be nevüket az egyetem promotíós könyvébe. Ez a 

forrás szerencsésen fennmaradt, így az egyetem nagyszombati korszakából, az 1635 és 1777 

közötti időszakból összesen 4315 fő fokozatszerzéséról van adatunk. Egy hallgató több 

fokozatot is megszerezhetett, ezért a promóciós könyvben összesen 6270 fokozat szerepel. 

Természetesen a legtöbb hallgatót, 3502 főt a bölcsészeti karon avatták baccalaureátussá, 

1605 hallgatót magiszterré, ennél jóval kevesebb, 566 fő szerzett teológiai baccalaureátust, 

227 –en pedig teológiai doktori címet.231 

A nagyszombati egyetemen először egyetemi fokozatot, bölcsész baccalaureátust elnyert 

hallgatója a bajor Christophorus Kalchschmidt jezsuita rendtag volt 1637-ben. Ő az 

                                                 
229 ZSOLDOS Matricula 5. p. 
230 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története 1635-2002. Szerk.: SZÖGI LÁSZLÓ. Bp., 2003. 37-38. p. 
231 Az egyetem promóciós könyve nyomtatásban megjelent: BOGNÁR KRISZTINA – KISS JÓZSEF MIHÁLY 
– VARGA JÚLIA: A Nagyszombati Egyetem fokozatot szerzett hallgatói 1635-1777 Bp., 2002. 418 p. 
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Augsburghoz közeli bajor Walkertshofen szülötte, 1836 és 38 között tanult Nagyszombatban 

filozófiát, majd 1642-45 között Bécsben teológiát, 1652-ben pedig elhagyta a rendet.232  

 

A Nagyszombati Egyetemen 1635-1777 között vezetett promóciós könyvekben szereplők 

7%-a született Magyarország határain túl, a 6270 promóciós eljárás összesen 6%-át (376) 

szerezték más tartományok, országok hallgatói. Viszont a külföldi hallgatók csak 10%-a 

ausztriai (29 fő). A bécsi adatokkal összevetve egyértelmű a birodalom legrégibb és központi 

szerepet betöltő egyetemének fölénye: 1635-1789 között Bécsben 902 magyar és 178 

horvátországi hallgató szerzett fokozatot, ez a szám sokszorosa a nagyszombati egyetem 

ausztriai fokozatszerzőinek. A grazi jezsuita egyetem esetében viszont már hasonló 

nagyságrendű adatokat találunk: itt ebben az időszakban 48 magyarországi és 83 

horvátországi diák promoveált. 

A külföldi hallgatók döntő része – 79%-a az előkészítő jellegű bölcsész karon szerzett 

fokozatot, 66,5% csak ezen a karon fordult meg. 16%-uk járt (49 fő) a teológiai karra, vagy 

szerzett itt fokozatot; ezek 77%-a bölcsészeti fokozatait is Nagyszombaton szerezte. Ők tehát 

hosszabb ideig tartózkodtak az egyetemen. Csak kisebb számban voltak azok a teológus 

hallgatók (11 fő) akik csak teológiai fokozatot szereztek itt – az összes külföldi hallgató alig 

1%-a (3 fő). A többiek (8 fő) csak a rövidebb, papi pályára előkészítő teologia moralist 

hallgatták egy éven keresztül.233 (1635-ben és 1649-ben egy-egy olyan hallgató iratkozott be 

az egyetemre, akik egy éves bölcsészeti képzés után egy év teológia moralist is hallgatott.) 

A bölcsészkaron baccalaureatusi és magiszteri; a teológiai karon baccalaureatusi és doktori 

fokozatot kaphattak a jelöltek. Korszakunkban az összes megszerzett fokozat 6 %-át (376) 

szerezték más országok hallgatói. A fokozatszerzők és a fokozatok számának az összeshez 

viszonyított aránya (6%, 7%) jelzi, hogy a külföldi hallgatók a nagy átlaghoz hasonlóan 

elsősorban egy, vagy két promóciós eljárásban vettek részt. A külföldi fokozatszerzők 67%-a, 

azaz kétharmada csak egyetlen fokozatot szerzett (186 fő), 32%-a kettőt (89 fő); csak 1%-a 

hármat (4 fő). A promoveáltak 55%-a bölcsészeti tanfolyam baccalaureatusi fokozatát, 28%-

uk pedig ugyanitt magiszteri fokozatot szerzett, tehát elsősorban az alapképzésben vettek 

részt. A teológiai karon nagyságrendekkel kisebb – az összes fokozat alig 2,6%-a született. 

Látható, hogy az intézmény korai időszakában viszonylag több fokozatszerzés történt, bár 

csökkenő tendenciát mutatva, megszakításokkal egészen az 1700-as évek elejéig. A háborús 

                                                 
232 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története 1635-2002. Szerk.: SZÖGI LÁSZLÓ. Bp., 2003. 39. p., 
Lukács Catalogus Generalis II. 633. p. 
233 ZSOLDOS Matricula 19. p. 
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események alatt szüneteltek az avatások.234 A Rákóczi szabadságharc ideje alatt egyetlen 

külföldi avatásáról sincs információnk (1703-1719 között hiányzik a bölcsészkari avatások 

jegyzőkönyve.235) 1730-1754 közötti kisebb átmeneti fellendülés után (évente 2-6 avatás) 

szinte elfogytak a promóciós eljárásban résztvevő külföldi hallgatók, az orvosi kar felállítása 

után kezdett újra növekedni ez a szám. (1753 után a bécsi mintát követve megszigorították a 

fokozatok adományozását, így azok száma az összes hallgató között is jelentősen 

lecsökkent.236) a 18. század közepén nem egyedi, hanem általános tendencia a promóciós 

eljárások számának jelentős csökkenése. 

A hallgatók származási helyének vizsgálatához felhasználtuk a születési hely megnevezésén 

kívül a nemzetiség megadását is, mivel az ismert nemzetiségű hallgatók (90%) között ez 

általában a regionális hovatartozást jelölte, nem a klasszikus értelemben vett 

nemzettagságot.237 Természetesen vannak kivételek: az ismert születési helyű fokozatszerzők 

között találtunk két Ungarust is, akik Szlavóniából, Eszékről érkeztek. A 302 fő két területről 

érkezett elsősorban: 30%-uk a Dráván túli horvát területekről (Horvátország, Szlavónia, 

Szerémség). 40%-uk, 120 fő Cseh és Morvaországból, illetve Sziléziából238 (20% morva, 

14% sziléziai, 6% cseh) származott.  

Korszakunk elején, az 1640-es években, amikor a hadjáratok elérik Sziléziát és 

Morvaországot, az Olmützi Egyetemről sokan Nagyszombaton kerestek menedéket - 

megemelkedett az onnan származó promóciót szerzők létszáma - 1643-ban 7, 1649-ben 10 fő. 

1699-ig érkezett a morvaországiak kétharmada – 39 fő, a következő évszázadban viszont 

valószínűleg a helyi egyetem, de a prágai és a bécsi is jóval vonzóbbnak bizonyult a 

nagyszombatinál. A külföldi hallgatók csak 10%-a osztrák (30 fő), a Bécsi és Grazi egyetem  

nemcsak nagyobb tekintélynek örvendett, de a 18. század elejének politikai és háborús 

helyzete (a Rákóczi szabadságharc) sem tette túl vonzó peregrinációs céllá az osztrák 

hallgatók szemében Nagyszombatot. A Habsburg Birodalom határain túlról elsősorban a 

német tartományokból jöttek (24 fő); 9 fő Európa egészen távoli részeiből (Belgium, 

Hollandia, Svédország, Spanyolország, Franciaország), 12-en pedig lengyel területekről 

érkeztek. A Török Birodalomból 2-2 moldvai és boszniai születésű hallgatót találtunk. 

Különleges eset Konstantinápolyi születésű, de valószínűleg olasz származású Testa 

                                                 
234 VARGA 1635-1711 47. p. 
235 KISS JÓZSEF MIHÁLY: Az egyetem történetére vonatkozó iratok . In: BOGNÁR KRISZTINA – KISS 
JÓZSEF MIHÁLY – VARGA JÚLIA: A Nagyszombati Egyetem fokozatot szerzett hallgatói. 1635-1777 32. p. 
236 a részletesebb elemzés: BOGNÁR 1712-1777 90-91. p. 
237 BOGNÁR 1712-1777 104. p. 
238 Szilézia korszakunkban csak részben tartozott Habsburg uralom alá. 
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Franciscus, aki 1736-ban bölcsész baccalaureátusi, 1737-ben pedig magiszteri fokozatot nyert 

el. 

A horvátországi hallgatók esetében van lehetőségünk a bécsi és gráci egyetem hasonló 

adatsoraival összevetni a fokozatszerzők számát: A 81 horvátországi fokozatszerző közül 61-

en a török kiűzése, illetve a katonai határőrvidékek megszervezése előtt (1700) érkezett a 

Nagyszombati Egyetemre. A bécsi egyetemen 1635-1700 között 77, a gráci egyetemen 79 

horvát fokozatszerzőt találtunk239, tehát ezekben a nagymúltú intézményekben alig 20%-al 

több a promóciót szerző horvát hallgatók aránya, mint az újonnan alapított Nagyszombaton.  

Korszakunk második felében, 1700 és 1777 között viszont a horvát hallgatók többsége a bécsi 

egyetemen fejezi be tanulmányait: Nagyszombaton 18, Grácban 12, Bécsben viszont 99 

horvát hallgató promoveált.  

 

V.2.1.1.2. A hittudományi kar külföldi hallgatói 
 

A Nagyszombati Egyetem Hittudományi Karának hallgatóságát feldolgozó adattárának 

bevezetője foglalkozik a karra 1635-1773 között beiratkozók származási és nemzetiségi 

adataival is.240 Kádár Zsófia, Kiss Beáta, Póka Ágnes kutatásai szerint a tanulók 6%-a, 291 fő 

származik biztosan a Magyar Királyság területén kívülről. 4734 hallgató adatait gyűjtötték 

össze, 55%, azaz 2598 hallgató származási helye ismert. Ha így vesszük, akkor az ismert 

származási helyű hallgatók több mint 10%-a nem magyarországi születésű. Az adatbázis 

áttekintése után én összesen 360 olyan hallgatót találtam, aki külföldi hallgatóként 

azonosítható. Közülük 18-nak csak a nemzetisége ismert: egyetlen dalmát hallgató van 

köztük, a horvát hallgatók esetében csak a származási hellyel rendelkezők kerültek bele az 

adattárba. 13 hallgató magyar nemzetiségű, közülük 9 horvátországi születésű, ketten a 

romániai Galati-ból érkeztek, 1 lengyel, 1 pedig cseh területről származik.  

Az így összesített adatok alapján a hittudományi kar hallgatói között osztrák tartományokból 

összesen 143 fő, a horvát-dalmát területekről 91, Albániából 1, a cseh-morva területekről 45-

en származnak, lengyel területekről, Sziléziából, Litvániából 35, német területekről és 

Svájcból 22 fő, Észak-Itáliából 8, francia, belga és luxemburgi területekről 9-en érkeztek. 

2572 hallgató nemzetiségét ismerjük: 81 horvát-dalmát nemzetiségű, az örökös tartományok 

                                                 
239 KISSNÉ BOGNÁR KRISZTINA: Magyarországi diákok a bécsi tanintézetekben 1526-1789. Budapest, 2004. 
365-387. p.; VARGA JÚLIA: Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom kisebb egyetemein és Akadémiáin 
1560-1789. Budapest, 2004. 221-296. p. az adattár alapján készült számítások. 
240 KÁDÁR ZSÓFIA – KISS BEÁTA – PÓKA ÁGNES: A Nagyszombati Egyetem Hittudományi Karának 
hallgatósága 1635-1773. Budapest, 2011. 21., 26-27., 29. p.  
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közül az ausztriaiak száma 143 fő, 12 cseh, 30 morva, 14 sziléziai, 10 bajor, 15 lengyel-litván, 

7 itáliai, 22 különböző német, 9 belga, katolikus németalföldi.   

A külföldiként beazonosítható hallgatók közül 288-an jezsuiták. 81 fő esetében nagyszombati 

bölcsészeti tanulmányokról is vannak adatok. A hittudományi kar a háborúk és a nagyobb 

járványok idején szünetelt vagy radikálisan csökkent hallgatólétszáma. 1712 előtt ez több 

éves szüneteket is jelenthetett egy-egy nagyobb hadjárat idején, ennek ellenére e hittudományi 

kar külföldi hallgatóinak közel fele a 17. században kereste fel az intézményt. 

 

Ha a különböző forrásokból rendelkezésünkre álló információkat egymás mellett vizsgáljuk, 

jól megfigyelhető, hogy Nagyszombaton elsősorban a rendtartományi jezsuita rendtagokat 

képezték. A fokozatszerzők között alig 10%-nyi osztrák tartományokból érkezőt találunk, míg 

a jezsuita hallgatók több mint fele innen származik. Mindkét csoportban magas a horvát-

szlavón dalmát vidékekről érkezők száma és mind arányszámban mind létszámban a cseh, 

morva és sziléziai származású hallgatók  - ebben az időszakban ezek a területek már más 

rendtartományhoz tartoznak – igen kevesen vannak jelen a jezsuita rendtagok között (9%), 

míg a fokozatszerzők markáns csoportját adják (41%).  

A jezsuita rend képzési gyakorlatából következhet, hogy a promóciós adatoktól eltérően az 

egyetem alapításától egészen 1773-ig egyenletes számban érkeztek minden évben az osztrák-

magyar provincia területéről, a nem magyar tartományokból hallgatók Nagyszombatra. A 

rend utasítása alapján a rendtagok általában több felsőoktatási intézményben szerezték meg 

teljes képzettségüket. Lukács László adattárát átnézve Nagyszombaton a 142 külföldi jezsuita 

diák közül 104-en (ez nem a teljes csoport,de mérete alapján mér jellemező), míg a kassai 472 

jezsuita rendtag hallgató közül 337-en tanultak más felsőoktatási intézményben is. 

 

 

V.2.2. A kassai egyetem külföldi hallgatói 
 

A kassai egyetem hallgatói adatainak vizsgálatához a nagyszombatinál jóval kevesebb forrás 

áll rendelkezésünkre. Ugyan fennmaradt az egyetem anyakönyve az 1693-tól, de ebben csak 

az osztályok szerint felsorolt nevek, a jezsuita rendi tagságot jelző bejegyzések, illetve a 

főnemesi rangok szerepelnek, csak elenyésző számban találunk egyéb bejegyzéseket. Az itt 

tanulók származási helyének vizsgálatához jelenleg egyetlen összefüggő forrás áll 
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rendelkezésünkre, Lukács László osztrák rendtartományok jezsuitáit összegyűjtő adattára,241 

mely különösen fontos azért, mert az anyakönyv megkezdése előtt időszakból is szerepelnek 

benne hallgatói adatok. 

Az adattárban 421 olyan jezsuita adatait találtuk, aki Kassán a két egyetemi kar valamelyikén 

tanult. Az első hallgató már 1658-ban beiratkozott, és a két háborús időszak kivételével 

(1680-as években az egyetem tanári karának menekülnie kell, 1702 és 1712 között ugyan 

folyik az intézményben tanítás, de a tanáruk is civil papi öltözetben folytathatják azt, így 

érthető okokból maradnak el a rendtagok) a 17. században évente 2-4 jezsuita hallgató 

iratkozik be Kassára, 1712 után ez a szám egy-egy évben akár 8-10 főre is felemelkedik. A 

jezsuita hallgatók közel háromnegyede (338 fő) 1712 után tanul Kassán. 29 fő teológiát és 

filozófiát is itt hallgat a 235 filozófiai képzésben résztvevő közül, 186-an csak a teológiai 

képzésben vesznek részt. 

Az adattárban szereplő, Kassán filozófiai és teológiai tanulmányokat folytató 421 fő közül 37-

en születtek a magyar királyság területén kívül. Közülük 10-en horvát és dalmát területekről 

érkeztek, és közülük csak egyetlen jellegzetesen magyar vezetéknevű (valamennyiük 

származási hely adata is rendelkezésre áll). 9-en osztrák tartományokból, hárman lengyel és 

sziléziai területekről, 13-an cseh és morva területekről (még egy cseh nemzetiségű hallgatóról 

tudunk, de ő Székesfehérváron született) 1-1 hallgató németországi, illetve luxemburgi 

származási helyű. A 37 főből 28-an más jezsuita egyetemen is tanultak, többségük 

Nagyszombaton. Csak 3-an tanultak itt bölcsészetet és teológiát is, de egyikük azt sem itt 

fejezte be a teljes képzését. A 17 bölcsészetet tanuló közül hárman tanultak itt a 17. 

században, méghozzá az egyetem életének legnehezebb időszakában (1681, 1689, 1696 1-1 

sziléziai, cseh és osztrák hallgatója volt ennek a fakultásnak). A 21 teológia hallgató közül 

pedig ketten tanultak Kassán az 1600-as években, 1669-ben 1 lengyel és 1 morva hallgatója 

volt a kassai egyetemnek. Utóbbiak alacsony számában az is közrejátszott, hogy az 1680-as 

évek és 1712 között nem volt a teológiai karon klasszikus 4 éves képzés, csak a rövidebb 

Teológia Morales. A többség 1712 után tanul a kassai egyetemen. Egyetlen kivétellel (ő a 

bölcsészeti képzés közben kilép) valamennyien teológiai tanulmányokat is folytatnak vagy itt 

vagy más jezsuita intézményben, a rendtartományon belül.  

A 37 fő további pályájáról is képet alkothatunk az adattár alapján. A horvát és dalmát 

hallgatók kiképzésük után mind horvát vagy dalmát kollégiumokban és rendházakban 

folytattak tevékenységet. A 37-ből hárman kilépnek vagy meghalnak még tanulmányaik alatt, 

                                                 
241 LUKÁCS LÁSZLÓ: Catalogus Generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae 
Societatis Jesu 1551-1773. I-III. Romae, 1987-1988.  
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viszont többségük, 17 fő a későbbiekben nagyrészt magyar rendházakban teljesít szolgálatot. 

11-en lépnek be a rendbe ausztriai rendházakban, 6-an horvát, a többiek magyar 

rendházakban. Elmondható, hogy a Kassán tanuló külföldi származású jezsuita hallgatók 

többségének pályája szinte már a rendbe belépéskor vagy tanulmányai során eldőlt. A dalmát- 

horvát hallgatók a kassai képzés után visszatértek hazájukba, míg a magyar korona országain 

kívülről származó hallgatók többsége már eleve Magyarországon lépett a rendbe vagy a 

Kassán folytatott tanulmányai után a rend itt foglalkoztatta. 

A kassai egyetem – az eddigi eredmények szerint – tehát a helyi, magyarországi igényeket 

elégítette ki a jezsuita rend intézményrendszerén belül is, viszont a nagyszombati 

mindenképpen a rendtartomány egyik kiemeltebb képzési központja volt a teljes korszakon 

keresztül, ahová rendszeresen elküldték tanulni más területek szülötteit, jelentős számban 

ausztriai származású jezsuita hallgatókat is. 

 

V.2.3. A magyar jezsuita egyetemek rendtartományi szerepe 
 

A magyar jezsuita intézmények az 1562-ben alakult osztrák jezsuita provinciához tartoztak. 

Sőt a magyar, nagyszombati kollégium megalapítása is hozzájárult a provincia 

létrehozásához, akkor ugyanis még csak a bécsi, prágai és az éppen megalakított 

nagyszombati kollégiumra alapozhatták az új provinciát, mely a német rendtartományból vált 

ki. Már 1600 körül felmerült a cseh morva tartományok különálló új rendtartománnyá 

szervezése, de végül erre 1622-ben került sor. 1640 után az osztrák rendtartomány igazi 

óriássá nőtte magát, és 1650-re közel 1000 rendtagot számlált. Európa más országaiban az 

átlagos létszám a 4-800 fő volt, tehát ennyi rendtagból 2-3 rendtartományt is kialakítottak 

volna, de erre a rendtartomány speciális helyzete miatt nem került sor. A független magyar 

rendtartományhoz 1651-ben még kevés volt a képzett, felszentelt rendtag, a rendtartomány 

más módú megosztását pedig a magyar rendtagok érthető okokból nem szerették volna. A 

különválás elsősorban a Habsburg udvar ellenkezésén bukott meg, különösen azután hogy a 

Rákóczi szabadság harc ideje alatt a függetlenedés nyíltan politikai kérdéssé válik, majd 

teljesen lekerült a napirendről, annak ellenére, hogy 1773-ban a provinciában már 1845 

rendtag van.242  

                                                 
242 LUKÁCS LÁSZLÓ: A független magyar jezsuita rendtartomány kérdése és az osztrák abszolutizmus (1649-
1773). Szeged, 1989. 5-34. p. 
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A rendtartomány jezsuitáit az első 100 évben, 1551-1660 között a számos intézményben 

képezték nagyrészt a rendtartomány intézményeiben, részben máshol.243 Ez a provincia 

kialakulásának időszaka, folyamatosan nyílnak az új oktatási intézmények, melyekben 

gyorsan lehetett a rendtagokat kiképezni. Többségük nem is teljes teológiai végzettséget 

szerez, hanem csak 1-2 éves casuisticát tanul a filozófiai képzés után Prágában, Olmützben, 

Passauban, Klagenfurtban, Leobenben, Ljubjanában, Lembergben, illetve Grazban és 

Bécsben. 1660-1773 között viszont a cseh rendtartomány önállósodása és a magyarországi 

intézmények megalapítása után a jezsuita rendtagok elsöprő többségét 4 intézményben 

képzik: Bécs és Graz mellett Nagyszombat és Kassa egyetemein. Ez tudatos döntés lehetett, 

hiszen így a magyar rendtagok jó részét helyben képezhették, 1700 körül ugyanis már a 

rendtagok 28%-a magyarországi születésű, 1773-ban, a rend megszűnésének idején pedig 

majdnem a rendtagok fele.244 De az ide képzésre küldött, más területekről származó 

rendtagok is jobban megismerhették így a provincia területének felét adó Magyarországot.   

  

Ugyan a jezsuita rendtagok képzésének helyét a rend határozta meg, de a magyar 

intézmények meghatározó szerepét a rendtartomány saját rendtagok számára nyújtott 

képzésekben mindenképpen fontos kiemelni. A jezsuita képzési hálózatban mindkét 

intézmény fontos centrum annak ellenére, hogy a rekatolizáció számára szinte missziós 

területen található, és 1712-ig több hadjárat komolyan fenyegeti nemcsak az egyetemeken 

folyó tanítást, hanem az intézmények létét is. Nagyszombat a békeévekben Graz saját 

rendtagok képzésében játszott szerepét is eléri, Kassa elsősorban a magyar rendtagok 

képzésében játszik a 4 nagy képzési központ utolsó tagjaként fontos szerepet. 

 

 

V.3. Külföldi hallgatók az orvosi karon 
 

Korszakunk végén hozták létre a nagyszombati orvosi kart, ami a magyar területeken kívül is 

vonzó volt, összesen 8 év alatt 51 külföldi hallgató tanult itt, ez 17%-a az összes külföldi 

fokozatot szerzettnek. Az 51 fő több mint fele (57%-a), alacsonyabb szintű sebészmesteri 

oklevelet, 25%-a pedig gyógyszerészeti oklevelet szerzett. Az orvosi karon nem épültek 

                                                 
243 A kérdés vizsgálatához ebből a szempontból átnéztem Lukács László teljes adattárát, kiválogatva a nem 
Bécsben vagy Grazban tanulmányokat folytatókat. 
244 LUKÁCS LÁSZLÓ: A független magyar jezsuita rendtartomány kérdése és az osztrák abszolutizmus (1649-
1773). Szeged, 1989. 5-34. p. 
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egymásra a fokozatok, itt mindenki csak egyetlen oklevelet kaphatott, amelynek a 

tanulmányok elvégzését igazoló szerepe volt elsősorban. Magiszteri címet szereztek a 

sebészek és a gyógyszerészek, a magasabb szintű, orvostudományi ismeretek megszerzését 

doktori fokozattal ismerték el, ilyet az orvos kari külföldi jelöltek közül 9 kapott.245  

Ha az összes ismert orvos kari promóció adataival vetjük össze, egyértelműen ez a fakultás 

az, melyen legnagyobb volt a külföldi, végzettséget szerzők aránya: a 201 fokozatból 51-et, 

azaz a promóciók 25%-át szerezték más országokból érkezők. Az új típusú végzettséget 

többségében cseh, morva, sziléziai és német birodalmi területekről származó hallgatók 

szerezték meg, alacsony az osztrák tartományokból érkezők száma és nincsenek horvát 

hallgatók, utóbbi két csoport számára a nagyobb múltú és a korszakban birodalomszerte 

meghatározó bécsi egyetemi orvosi képzés minden bizonnyal sokkal vonzóbb volt, mint az 

éppen csak megkezdődő magyarországi képzés. 

Az orvosi kar megalapítása már átvezet a következő korszakba, melyben több tényező mellett 

a szakoktatás fejlődése, az új intézmények a korábbinál jóval vonzóbb peregrinációs céllá 

tették a birodalmon belül Magyarországot. 

 

V.4. külföldi hallgatók a jogi képzésen 
 

A 18. században több magyarországi felsőfokú intézményben is volt valamilyen jogi képzés, a 

nagyszombati egyetem jogi karán kívül. A pozsonyi evangélikus iskolában, a késmárki 

kollégiumban, Sárospatakon 1709-től, Debrecenben 1742-től. A kolozsvári református 

kollégiumban 1733-ban szerveztek ilyen tanári állást. A jezsuiták Kassán és Kolozsvárott 

kánonjogot, Győrött 1745-től már természetjogot is tanítottak iskoláikban. 1757-ben Pest 

városa indít jogi tanfolyamot, hogy ne kelljen a diákoknak Nagyszombatba költözniük, de ez 

a tanfolyam csak rövid ideig működött. 

1740-ben Egerben viszont már önálló, kétéves, elméleti és gyakorlati oktatást is magába 

foglaló jogi iskola nyílik, melyet a püspökség akadémiává fejleszt. 1755-ben a királyi kúria, 

mint a legfőbb hazai igazságügyi szerv állapítja meg az intézmény tanulmányi és fegyelmi 

rendjét, mely annyira sikeres, hogy ez lesz később az egyetemi jogi kar reformjának alapja is. 

A sikertelen egri egyetemalapítási kísérlet után az intézmény püspöki jogi akadémiaként 

működik tovább, mely 1784 és 90 között szünetel.   

                                                 
245 VARGA 1635-1711 42. p.; BOGNÁR 1712-1777 83. p. 
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A két állami alapítású kamerális iskolában, Szencen és Zágrábban is volt jogi oktatás. Utóbbi 

képezte néhány év múlva Zágrábba költöztetve a későbbi királyi akadémia jogi 

tanfolyamának alapját.  

 

A nyilvántartások hiánya miatt a nagyszombati egyetemen csak 15 jogi doktorátus 

megszerzéséről vannak adatok246, a köztük egyetlen külföldi hallgató van: 1747-ben kapta 

meg doktori címét a cseh tartományból érkezett Podhaiski Carolus. A pesti jogi szakiskola 80 

hallgatója között csak két horvátországi, horvát vezetéknevű hallgató van, de ezek közül is az 

egyik magát magyarnak vallja. Arról ugyan van információnk, hogy több horvát hallgatót is 

Egerbe küldtek az itt működő jogi képzésre a varasdi iskolából, de sajnos az intézmény 18. 

századi forrásaiban nem szerepelnek származási helyek. 

 

V.5. Jezsuita akadémiák 
 

A budai jezsuita akadémia névsorait az MTA ELTE Levéltár egyetemtörténeti kutatócsoportja 

adattárba rögzítette. Az intézmény anyakönyve (1730-1773) az ELTE Egyetemi Könyvtár 

kézirattárában található. Az anyakönyvben szereplő 4616 fő között sajnos csak 543 főnek 

vannak nemzetiségre és 577 fő esetében származási helyre vonatkozó bejegyzései, néhány 

kivétellel csak 1730-as évtizedből. Így a névsorban talált 31 horvát-szlavón és dalmát, 36 más 

külföldi hallgató egy nem teljes évtizedben járt az intézmény akadémiai tagozataira. Ebben az 

időszakban is összességében meghaladja számuk az azonosítható diákok 10%-át, ezért azt 

feltételezem, hogy jobb forrásadottságok mellett ennek akár ötszöröse is lehetett a külföldi 

hallgatók száma 1713 és 1773 között (1713-ban indult el filozófiai képzés Budán). Ez azért is 

feltételezhető, mert 1-1 olyan évben, amikor az adatok többsége megvolt, akár 10-16 külföldi 

hallgató is volt a két akadémiai tagozaton.  

Az azonosítható 67 főből 12 esetében csak nemzetiségére vonatkozó adatok vannak meg, 3 

német, és 4 dalmát van köztük, egyik dalmát magyar nevű. Legnagyobb számban a filozófiai 

tanfolyamon vesznek részt, 53 fő csak filozófiai tanulmányokat folytat az akadémián. 9 fő 

eleve a teológiai képzésre iratkozik be, 5-en pedig bölcsészeti tanulmányaik után választják a 

teológiai képzést, itt nem egyetemi, hanem a rövidebb, 2 éves tanfolyamon vehetnek részt. 

Négyen a külföldi hallgatók közül a ferences rend tagjai, de ők csak filozófiai tanulmányokat 

folytatnak. Budán nem tanultak jezsuiták, ahogy Kolozsváron és Zágrábban sem, 

                                                 
246 BOGNÁR 1712-1777 81. p.  
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Magyarországon kizárólag Nagyszombat és Kassa a képzőhelyük. A fejlődő, romjaiból 

újjáéledő régi főváros az ország közepének igazgatási, kereskedelmi centruma, sokfelől 

érkező, nemzetközi népességgel. A külföldi születésű hallgatók majd fele horvát-szlavón, 

dalmát (31 fő), 13-an osztrák, 10-en cseh-morva és sziléziai származásúak, 7-en német, de 1-1 

belga és olasz található köztük. Kassával és Nagyszombattal ellentétben itt nem találunk 

galíciai, lengyel, litván hallgatókat legalább is az 1730-as években. 

A Kolozsvári Jezsuita Akadémia hallgatói névsorából melyben Varga Júlia 1487 diák 

származási adatait azonosította,247 csak 3 olyan személy nevét ismerjük, akik egyike Bécsben, 

egy lengyel területeken, egy pedig Németországból származott. A legtöbb külföldi hallgatót 

adó területtől messze esnek az erdélyi intézmények, mind a 18. és majd látható, a 19, század 

első felében is. Az intézmény csak a szűkebb régiója számára vonzó, az itt megforduló 

néhány diákról valószínűsíthető, hogy ide költöző, hivatalt, munkát vállaló család tagja lehet. 

 

V.5. Az 1738/39. évi diákösszeírás, evangélikus iskolák 
 

Az 1738/39. évi diákösszeírás a kiadott adattár248 alapján, ha nem is teljes, de mégis áttekintő 

jellegű információkat szerezhetünk a magyar királyság területén működő intézményekben 

tanuló külföldi születésű hallgatókról. A diákösszeírásban nemcsak a felsőfokú, hanem a 

középfokú tanulmányokat végzők is szerepelnek. Az összeírásba csak 33 iskola adatsora 

került be, mert a többi azt különböző okokból nem küldte meg a hatóságoknak (több iskola 

például már ekkorra bezárt a pestisjárvány miatt), az adattár mégis a korszak legszélesebb 

összefüggő forrása mindhárom nagy felekezet intézményeire. Az összeírás a pestisjárvány 

idején azt a célt szolgálta, hogy a hatóságok általános képet kapjanak az iskoláról iskolára 

vándorló, így potenciális járványveszélyt jelentő szegénydiákokról, de számunkra 

szerencsésen, a részletes adatfelvétel miatt az itt tanuló külföldi diákokról is információt 

nyújtanak. Az adattárból a külföldi hallgatókat kiírva, a következő intézményekben sikerült 

idegen születésű hallgatókat fellelni:  

Különösen nagy számban vannak jelen az ország korabeli fővárosában, Pozsonyban, nemcsak 

a katolikus, hanem az evangélikus intézményben is. Pozsonyban 18 bécsi és osztrák, illetve 6 

cseh-morva diákot sikerült beazonosítani, de több olyan feloldatlan helynév is van az 

anyagban, melyek még további osztrák diákokat is rejthetnek. Bécs és a határ közelsége 

                                                 
247VARGA JÚLIA: A Kolozsvári Jezsuita Gimnázium és Akadémia hallgatósága 1641 -1773 (1784). Budapest, 
2007. 43. p. 
248 FALLENBÜCHL ZOLTÁN: Az 1738/39. évi országos diákösszeírás. Bp., 1985. 536 p. 
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mellett, a Pozsonyban működő meghatározó államigazgatási intézmények, a korabeli fővárosi 

funkciók indokolják ezt a többi településhez képest magas számot (33 fő a katolikus 

intézményben, 9 fő az evangélikusban). A budai jezsuita és a pesti piarista iskolákban is a 

település igazgatási és katonai funkciója okozza az itt talált kiemelkedően magas idegen 

születésű tanulólétszámot, a Duna két partján, a két katolikus intézményben összesen 60 

diákot találtam. A pesti piarista iskolában különösen sok (12 fő) a spanyol-itáliai származású, 

elsősorban katona gyermekek és a belgrádi születésű diákok (7 fő) többsége is ehhez a 

csoporthoz tartozhat. Belgrádot 1717 és 1739 között birtokolják a Habsburgok, a város igen 

fontos katonai végpont, amit éppen 1739-ben kellett visszaadni az oszmán birodalomnak. A 

budai intézményben viszonylag sok a bécsi születésű diák (10 fő). Az összes, azaz 24 külföldi 

hallgató majd 40%-a (9 fő) a teológiai és filozófiai kurzusokon tanult. Győrben és Sopronban 

mind a katolikus, mind az evangélikus intézményben vannak külföldi születésű diákok. A két 

győri intézményben többen (13+5) és többféle irányból érkeztek a hallgatók a soproninál 

(9+1). Ebben elsősorban Győr jobb földrajzi elhelyezkedése, közlekedési útvonalak melletti 

fekvése, igazgatási és katonai funkciói játszottak közre, Sopronba inkább a közeli Bécs és 

osztrák tartományok diákjai jutottak el. A két egyetemi város közül Nagyszombaton nagyobb 

szórást, többféle irányból érkező diákokat, Kassán viszont ebben az évben nagy számban 

galíciai lengyel diákokat találunk. Eger, Pápa, Nyitra és Lőcse katolikus iskoláiban 

felbukkanó 1-4 külföldi származású diák azt mutatja, hogy a nyugati határszél, a két egyetemi 

város és Pest-Buda mellett 1-1 nagyobb városban, fontosabb iskolaközpontban is vannak 

olyan családok, melyek a közelmúltban kerültek az országba. Evangélikus iskolák közül csak 

a pozsonyi, illetve a soproni és a győri iskolában találhatunk nem magyarországi születésű 

hallgatókat. Ezekben a nyugati határszéli városokban részben családi vagy gardasági 

kapcsolatok okozhatták, hogy viszonylag nagyszámú külföldi diákot találunk. Az evangélikus 

iskolákban tanuló 15 külföldi származású diák között 10 a közeli főváros, Bécs, illetve 4 

abból a Belgrádból, melyből sokan elmenekültek a törökök fenyegetés miatt. Az 

evangélikusok befogadóak, görögkeleti diákok is járhattak az iskolákba.   

Az összeírásban más intézmények is szerepelnek, de ezeknek névsoraiban nincsenek külföldi 

származási helyű diákok. Az evangélikus Eperjes, Kassa, Késmárk, Körmöcbánya, Lőcse, 

Modor, Osgyán és Trencsén mellett egyetlen ilyen tanuló sincs a református Cegléd, Győr, 

Kassa, Kecskemét, Miskolc, Nagykőrös, Pápa és Rimaszombat esetében, mint ahogy a 

katolikus Breznóbánya, Gyöngyös, Korpona, Máramarossziget, Privigye és Rózsahegy iskolai 

névsoraiban sem szerepelnek külföldi származási helyű tanulók. 

 



 113

Az evangélikus intézményekről Besztercebányáról és Pozsonyról további részadatok is 

rendelkezésünkre állnak az 1710 és 1721 közötti időszakból, Tóth Gergely két tanulmányából 

és a mellékletként közölt adattárból.249 Ő Bél Mátyás besztercebányai és pozsonyi 

tanítványainak névsorát állította össze és vizsgálta. Az 1710 és 1714 közötti években a 

besztercebányai evangélikus líceum anyakönyvében szereplő 116 felsőbb osztályba járó diák, 

illetve a 1714 és 1721 között pedig a pozsonyi evangélikus líceumban Bél Mátyás rektorsága 

alatti felső, príma és secunda osztályokban tanuló 155 diák névsoraiban csak néhány külföldi 

származású tanuló adataira bukkantunk. A besztercebányai líceumban egy morvaországi 

születésű, a pozsonyi líceumban pedig egy bécsi, egy nürnbergi, illetve egy nikápolyi 

származású (utóbbi szerb) hallgató nevét jegyezték fel.  

A legfontosabb magyarországi evangélikus intézmény, az eperjesi adattárának feldolgozása 

jelenleg is folyamatban van, de az 1721 és 1848 közötti időszakból beazonosítható külföldi 

hallgatók között csak egyetlent találtam a korszakban. 

 

V.7. A piarista rend intézményei 
 

A piarista rend gyakorlatiasabb tanulmányokat biztosító középiskoláiban a 18. század 

közepén kezdtek a jezsuitáknak konkurenciát jelentő mellett felsőfokú képzést kínálni 

Magyarországon. 1743-ban indult meg a pesti piarista gimnáziumra épülő filozófiai képzés, 

mely fölött nem volt teológiai, tehát a filozófiát nem a teológia előkészítéseként tanulták. 

Ezután a váci, tati, kalocsai, nyitrai és szegedi gimnázium mellett is szerveztek ilyen két éves 

filozófiai tagozatot. A jezsuitákénál modernebb tanagyaggal, különösen annak 

természettudományos elemei számítottak korszerűbbeknek. Ezeket a képzéseket mégis 

jelenlegi adatainak szerint elsősorban a magyarországiak választották. A váci piarista 

iskolában csak 3 horvátországi hallgatót találunk korszakunkban a filozófiai tanfolyamon, a 

pesti piarista filozófiai tanfolyam 126 fője között pedig csak 2 zágrábi és egy olmützi diák 

neve szerepel.250 

A piaristák által Szencen működtetett Collegium Oeconomicumban egyenlőre csak az 

intézmény utolsó évfolyamairól áll rendelkezésünkre néhány adat, de az iskola jellege, célja, 

tannyelve és az alapító szándéka alapján egyértelmű, hogy voltak idegen születésű diákjai. Az 

                                                 
249 TÓTH GERGELY: Bél Mátyás besztercebányai diákjai. A besztercebányai evangélikus gimnázium 
anyakönyvének vonatkozó része, Bél és utóda megjegyzéseivel. In: Lymbus, 2009. 135-170. p.  és u. ő. Bél 
Mátyás pozsonyi tanítványai. A pozsonyi evangélikus líceum anyakönyvének vonatkozó részei Bél és utódai 
megjegyzéseivel. Lymbus, 2007. 179-208. p. 
250 MTA ELTE Levéltára adatbázis adat 
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1763-ban alapított három évfolyamos intézmény tanítási nyelve német volt, és az uralkodó 

által alapított konviktusi helyekre nemcsak magyarországi hallgatókat vettek fel. A 20 

konviktusi helyből 1776-ban a már a Tatára átköltöző intézményben 3 bécsi származású 

hallgatót találunk. 1772-ben pedig az iskola alapításában komoly szerepet vállaló Eszterházy 

nádor ad pénzt az intézménynek azzal a szándékkal, ezentúl 2 horvát-szlavón ifjú képzésére is 

mód nyíljon.251 Ezen kívül az intézményben, ha rövid ideig, de piarista tanárképzés is folyt.  

1762-es püspöki alapítású a piarista vezetésű szegény nemesek kollégiuma, mely az uralkodó 

által 1767-ben alapított szintén piarista Váci Theresianumba olvadt be. Ezen a bentlakásos 

nemesi akadémián 20 alapítványi hely várt 10 magyarországi, 4 horvát-szlavón és 6 erdélyi 

nemes ifjat (előnyben részesítették a konvertiták, az elszegényedett mágnások, a katonatisztek 

és a kamarai tisztviselők fiait), de természetesen fizetős helyek is voltak. Az intézményben a 

teljes gimnáziumi oktatáson túl a filozófiai tagozat anyagát sajátíthatták el, megtanulhattak 

franciául és németül, vívó és táncleckéket is vehettek, ezen kívül biztosan folytattak az 

intézményben építészeti tanulmányokat is, több, a diákok által rajzolt tervrajz is fennmaradt. 

Ez válik a legtekintélyesebb magyarországi nemesi nevelőintézetté, 1780-ban már 75 

növendékkel.252 Az intézményt 1784-ben II. József konviktusokat eltörlő rendelete miatt 

zárták be. 

A váci Theresianum még kiadatlan adattárát az MTA ELTE egyetemtörténeti kutatócsoport 

állította össze a Magyar Országos Levéltárban található anyakönyvek és az OSZK-ban 

fellelhető éves érdemsorozati nyomtatványok alapján. A 291 hallgató közül 46-an 

tekinthetőek külföldinek, még további 6 esetében ugyan nincs származási hely, de olasz 

nemzetiségűnek vallják magukat. Jelenlétüket, különösen a horvátokét az alapítványi helyek 

kiosztása is biztosítja, hisz a 20 helyből 4 eleve horvát-szlavónok számára volt fenntartva. 

Ennek eredményeként az 52 nem magyarországi közül 31-en horvát-szlavón vagy dalmát 

nemzetiségű és származási helyűek. Köztük van 2 horvátországi születésű, de magát 

magyarnak valló diák is. Az örökös tartományokból 6 bécsi születésű diák mindegyike az 

udvar közelében élő - közülük 3 magyar - nemes család tagja. A 6 cseh és 2 sziléziai diák 2 

családból származik, ők szinte azonos évben kerültek ide. A Theresianumban közép- és 

felsőfokú képzés is folyt, 20-an az 52-ből biztosan folytattak filozófiai tanulmányokat is a 

zárt, bentlakásos intézményben. 

 

                                                 
251 HEGYI FERENC: Új adatok a tatai piarista kollégium XVIII. Századi történetéhez. In: Piaristák 
Magyarországon 1642 – 1992. rendtörténeti tanulmányok. Bp., 1992. 119., 121., 131. p. 
252 KOSÁRY 120. p. 
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A 17. század elejétől 1777-ig a különböző forrásokban fellelt 1054 hallgató többsége a 

jezsuita egyetemeken és akadémiákon tanult. A korszak legfontosabb felsőoktatási 

intézménye a nagyszombati egyetem, melynek forrásai csak részben maradtak fenn, de több 

különböző forráscsoport feldolgozásával az intézmény 867 diákját sikerült azonosítani. A 

korszakban működő másik jezsuita intézmény, a kassai egyetem vizsgálati forrásadottságai 

sem túl kedvezőek, de a rendtartomány többi jezsuita oktatási intézményével összevetve 

egyértelmű, hogy a bécsi és grazi jezsuita egyetem mellett ennek a két intézménynek a 

filozófiai és teológiai karán folyt az 1660-as évektől egészen 1777-ig az osztrák jezsuita 

provincia nemcsak magyar rendtagjainak képzése. A nagyszombati egyetem hittudományi 

karán tanuló, illetve fokozatszerző hallgatói között nem rendtagok is jelen vannak, így az 

elemzés nem egyoldalú. A budai jezsuita akadémián nem tanultak rendtagok, az intézmény 

külföldi születésű diákjai az egykori főváros, az ország közepén fekvő legfontosabb igazgatási 

centrum és az ebből adódó nemzetközi közösségéből származtak. 

A protestáns intézmények jelenleg rendelkezésre álló adatai alapján elmondhatjuk, hogy 

néhány külföldi hallgató ezekben az intézményekben is tanult. A Gyulafehérvárra látogató 

holland diákok csoportja kivételesnek számított, de a 18. századi diákösszeírások adatai is azt 

jelzik, hogy különösen a birodalom fővárosához közel eső, fontos igazgatási centrumnak 

számító városok iskoláiban (Győr, Sopron, Pozsony) külföldi protestáns és görögkeleti 

hallgatók is tanultak.  

A 18. századi magyar iskolarendszer fontos szereplői a piaristák. Középiskoláik, filozófiai 

akadémiai tagozataik tananyagába a jezsuitáknál modernebb elemek is kerültek. A 

kormányzat is épít oktatótevékenységükre, ezért ők működtetik a korszak két fontos 

intézményét, a váci Thereziánumot, és a szenci Collegium Oeconomicumot. A váci elitképző 

intézmény a bécsi párjaként a magyar és horvát-szlavón nemesség számára kínált bentlakásos 

középiskolai és akadémiai jellegű képzést. De ezek felsőfokú képzésein csak kisszámú 

külföldi hallgatót találunk még ebben a korszakban. A század közepén szerveződik egyáltalán 

ilyen képzés, és Magyarország területén ekkor több, felsőfokú képzésre is szakosodott 

jezsuita intézmény működik, melyek vonzóbbak lehettek egy idegen diák vagy családja 

számára.  
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VI. A „hosszú” 19. század magyar felsőoktatása 
 

VI.1. A felsőoktatási rendszer átalakítása a 18. század utolsó harmadában 
 

A 19. században születik meg a modern polgári Magyarország. A felvilágosult abszolutizmus 

uralkodói, Mária Terézia és II. József tevékenységével kezdődik a folyamat, melyet ezután 

már nem az uralkodók, hanem a magyar reformmozgalom tagjai visznek előre.  

Mária Terézia és felvilágosult politikai tanácsosai – Kaunitz, Haugwitz, Sonnenfels, Van 

Swieten – illetve a későbbi II. József (aki 1765-től társuralkodó) célja, hogy a Habsburg 

Birodalmat a fejlett nyugati államok mintájára központosított, korszerű állammá alakítsa át. 

Ez az állam egységes. Ezért az oktatáspolitika reformja szorosan összekapcsolódott az 

oktatásban döntő szerepet játszó a katolikus egyház állami felügyeletének megszigorodásával.  

A 18. század közepén az egyházon belül is reformmozgalom indult, a „katolikus 

felvilágosodás”, amely az egyházat belülről kívánta közelíteni a felvilágosult állam 

követelményeihez, a jezsuiták kérdésében pedig hasonló elveket vallott. Mária Terézia alatt az 

új egyházpolitika a bécsi egyetem átszervezésekor a jezsuiták visszaszorításával kezdődött (az 

1750-es évektől) de az oktatáson kívül az egyházpolitika számos területére kiterjedt. 

Erdélyben a katolikus egyház szigorúbb állami felügyeletére létrehozzák 1767-ben a 

Commissio Catholicát.253 

A felvilágosult abszolutizmus egyházpolitikája II. József alatt teljesedett ki. A császár 

uralkodásának tíz évében véghezvitte az egyház hatalmának csökkentését és az állam 

érdekében történő korszerűsítését. Új szellemű papságot kívánt nevelni, ezért átalakította a 

papképzést. 1782-ben megszüntette mindazokat a szerzetesrendeket, amelyek nem végeztek 

hasznos munkát, oktatást, betegápolást vagy tudományos munkát. A szerzeteseket a világi 

papság soraiba terelve plébániákon történő lelkipásztori munkára késztette.  

1781-es Türelmi rendeletében II. József nemcsak szabad vallásgyakorlatot biztosított a 

protestánsoknak és a görögkeletieknek, hanem megnyitotta előttük a közhivatalokat is. 1783-

ban pedig a zsidóknak engedélyezik, hogy gimnáziumot szervezzenek és az állami közép- és 

főiskolákat látogassák. A császár az állam kötelességének tartja valamennyi hasznos 

                                                 
253 A rendeleti úton a katolikus vallási és közoktatási ügyek intézésére a Gubernium keretében felállított 
Catholica Comissio feladatköre kiterjedt a római és görög katolikus plébániák létrehozására, templomok 
építésére, a papok jövedelmének rendezésére, ellenőrizte a katolikus és unitus iskolák működését, fenntartását. A 
Bizottság kezelte az erdélyi katolikus vallás- és tanulmányi alapot, amely kibővült a feloszlatott hazai jezsuiták 
vagyonával. 
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állampolgárával szemben a vallási türelmet, hiszen minden értékes alattvaló, aki az állam 

szolgálatában dolgozik, jogosult az állam védelmére is. A türelmi rendeletet követően indul el 

több meghatározó protestáns karrier, ezeket az embereket az uralkodó be tudja vonni 

reformpolitikájának végrehajtásába is. A vallási türelem az iskolarendszeren is érezteti 

hatását, kedvezőbbé, biztonságosabbá válik a protestáns iskolák helyzete, fejlesztik a meglévő 

intézményeket és újak alapításába kezdenek, ahogy megszűnnek a korlátozásukra, 

felszámolásukra irányuló törekvések. 

 

VI.1.1. A Ratio Educationis és II. József intézkedései 
 

Az 1777-es Ratio Educationis a magyar közoktatásügy első átfogó szabályozása, amely a 

tanügyet az állam irányítása és felügyelete alá helyezte. Ezt az önálló tanulmányi rendszert és 

állami oktatásügyi szervezetet a magyar udvari kancellária tanácsosa, Ürményi József 

vezetésével dolgozták ki Magyarország számára. Az uralkodó királyi felségjogra hivatkozva 

adja ki a rendeletet, mely egy hosszabb folyamat legjelentősebb állomása. 1766-ban elkészül 

az iskolák összeírása, 1769-70-ben állami felügyelet alá helyezik a magyarországi egyetemet, 

új típusú iskolákat hoznak létére, majd a jezsuita rend eltörlése lehetőséget adott és egyben 

sürgető feladattá is tette az állami irányítás megoldásának kérdését. Ürményit 1775-ben bízza 

meg a feladattal az uralkodó, 1776-ban készült el a szervezeti és pénzügyi feladatokkal 

foglakozó rész, mely alapján került sor a tankerületek szervezésére és királyi akadémiák 

létrehozására. 1777-ben készülnek el a tanterv, a módszertani és rendtartási részek, melynek 

elfogadása után jelentetik meg az egész Ratio Educationist.254 

A szabályozás alapján a magyarországi tanügyet a Helytartótanács tanulmányi bizottsága 

irányította, élén az országos tanulmányi főigazgatóval, aki egyben az egyetem főigazgatója is 

volt. Legfelső szinten állt a Budára költözetett egyetem, itt 4 karon folytathattak 

tanulmányokat és az intézmény doktori fokozatot is adhatott. A tisztviselői karban, a 

közigazgatásban dolgozók többségének nem volt szükséges tudományos fokozatra munkája 

ellátásához, erre szolgált a királyi jogakadémiák hálózata. Ezek az intézmények 1776-ban 

nyíltak meg részben egykori jezsuita intézményekből Kassán és Győrben, illetve 

Nagyszombaton és Nagyváradon, a horvátországiak számára Zágrábban, Erdélyben pedig 

Kolozsváron, előkészítő jellegű bölcsészeti karral és jogi fakultással. A szabályozás 

határozottan szétválasztja az alsó, a közép és a felsőfokú oktatást. A latin tannyelv megtartása 

                                                 
254 KOSÁRY DOMOKOS: A felvilágosult abszolutizmus oktatásügyi reformjai. In: A magyar nevelés története. 
I. kötet. Szerk.: HORVÁTH MÁRTON. Tankönyvkiadó. Budapest, 1988. 147-158. p. 
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mellett a közélet gyakorlati követelményére új, különösen gazdasági életben hasznosítható 

tárgyak jelennek meg minden szinten. 

Az új tanulmányi rendelet ugyan az egységesség igényével lépett fel, de a protestáns 

egyházak ellenállása miatt a Ratio rendelkezései a protestáns iskolákban nem érvényesültek, 

Erdélyben pedig 1781-ben a Ratio Educationis mintájára II. József adja ki a Norma Regiát, 

melyet a protestánsok itt sem fogadtak el vallási autonómiájukra hivatkozva. Sérelmezik 

intézményeik ellenőrzését, és az új állami tankönyvek használatától is elzárkóznak. Az új 

szellemet jelzi, hogy a kormányzat éveken át tárgyal a protestáns egyházakkal a Ratio és a 

Norma Regia bevezetéséről, és hajlandó a bevezetésért cserébe engedményeket tenni, a 

protestánsok javaslatait beépíteni. Az elmúlt évtizedek nem múltak el nyomtalanul, ezért a 

protestánsok nem bíznak a kormányzatban, így az egységes állami szabályozás bevezetésére 

csak a 19. század közepén kerül majd sor. 

II. József 1784-ben új koncepció alapján szervezte át a Habsburg Birodalom felsőoktatási 

intézményhálózatát. Az „egy ország egy egyetem” elve alapján II József a birodalom minden 

országában egyetlen egyetem működését engedélyezte (Bécs, Prága, Pest, Lemberg) ezért az 

egykori jezsuita alapítású kisegyetemeket, köztük a kolozsvárit is, líceumi rangra fokozta le. 

A magyarországi kilenc tankerületet ötre vonta össze a jogakadémiák székhelyét központba 

állítva, és a jogakadémiák közül kettőt új székhelyre költöztetett. A nagyszombati Pozsonyba, 

a győri 1805-ig Pécsre került, majd visszahelyezték a Rába parti varosba.  

Sikertelen kísérletet tesz a német nyelv bevezetésére az oktatásban is, arra hivatkozva, hogy a 

latin helyett alkalmasabb a modern funkciókra és részben ismert az értelmiség körében.  

1784-ben a nemesi konviktusok megszüntetésével, részben azok pénzügyi alapjára, részben az 

újonnan bevezetett tandíjból befolyó összegekre alapozva, új állami ösztöndíjrendszert hozott 

létre, melyből a jó előmenetelű szegény diákok részesülhettek. A tandíj a filozófiai karon évi 

15, a jogi és orvosi karon évi 30 forint volt a kevésbé jó tanulók számára, a legjobbak 

tandíjmentességet élveztek. Ezzel az intézkedéssel az uralkodó megkísérelte az eddig 

egyházak utánpótlásának számító tehetséges szegényebb tanulókat világi, hivatali 

karrierpályák felé irányítani.255  

Radikálisan átszervezte a papképzést is. II Józsefnek ugyanis új, a katolikus felvilágosodás 

szellemében nevelt papokra volt szüksége, akik lelkipásztori teendőik mellett egyúttal állami 

hivatalnokok és népművelők is egyben. Ezért 1782-ben megszüntette az egyházmegyei 

papnevelőket és helyettük 1784-ben három állami szemináriumot állított fel Pozsonyban (ide 

                                                 
255 KOSÁRY 160-172. p. 
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költözött az egyetem teológiai kara), Egerben és Zágrábban, így biztosítva az állami irányítás 

minél erőteljesebb érvényesülését a papi utánpótlás nevelésében. Később az egri és zágrábi 

szemináriumokat egyesítette és Pestre helyezte (1786). Erdélyben pedig a papképzés 

Gyulafehérvárról Kolozsvárra került 1784-86 között. Az új szellemű papi elit számára 1782-

ben Páviában létesített janzenista szellemű teológiát, ide helyezve át a római Collegium 

Germanicum Hungaricumot, ami a két évszázados intézmény működésének szüneteltetését 

jelentette. A görög katolikusok papképzésére 1775-ben Bécsben központi szeminárium 

alakult. II. József a bécsi központi görög katolikus szemináriumot előbb Egerben, majd 1786-

ban Lembergben helyezte át és megszüntette a helyi szemináriumokat. Ezért zárta be kapuit a 

balázsfalvi iskola is, ahol még 1772-től bevezették a filozófiai oktatást.256 

 

VI.1.2. A nagyszombati egyetem 
 

Az 1777-ben kiadott Ratio Educationis nemcsak arról határoz, hogy Magyarországon 

egyetlen egyetem működjön, de számos új tantárgyat is bevezet, melynek főbb elemeit az 

előző évben létrehozott akadémiákon is tanulják majd a hallgatók. Ilyen új tárgy a 

bölcsészkaron a csillagászat, mezőgazdaság, kísérleti fizika és mechanika, felsőbb 

matematika, építészet, földtan és hydrotechnika, esztétika.257 Ebben az évben helyezik át az 

egyetemet Nagyszombatból Budára az ország központi részébe. Az áthelyezés már 1769-ben 

felmerült, de egyre inkább egyértelművé vált, hogy Nagyszombaton nem biztosított az 

egyetem fejlődése, különösen az újonnan alapított orvoskaré. Bár a tanítás már 1777-es 

tanévben Budán folyik, az egyetem ünnepélyes megnyitására 1780-ban, az építkezések 

befejezésével került sor, ekkor adja ki az uralkodó a Diploma Inauguralét, mellyel az 

intézmény királyi egyetemmé válása lezárul. A Ratio Educationis bizonyos fokú ellenőrző és 

irányító szerepet biztosít az egyetemnek a királyi jogakadémiák, a tankönyvek és a 

tudományos könyvkiadás felett. Ezek közé tartozott, hogy a királyi jogakadémiák állásait az 

egyetemen hirdették meg.  

II. József több intézkedése is érintette az egyetemet. 1784-ben az uralkodó a helytartótanácsot 

és a kamarát Pozsonyból és a királyi kúriát Pestről a Budai Várba költözteti, az egyetem 3 

kara Pestre, a teológiai kar pedig Pozsonyba kerül. Tovább bővül a magyar szakoktatás az 

1780-as években az egyetemen az Institutum Geometricum és az állatorvosi tanszék 
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257 MÉSZÁROS ISTVÁN: Az iskolaügy története Magyarországon 996-1777 között. Budapest, 1981. 636. p. 
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létrehozásával. A hallgatói létszámcsökkenést hoz viszont a tanulmányi idő növelése a 

bölcsészeti és jogi karon, és a tandíj bevezetése. 

II. József a fiziokratizmus szellemében fontosnak tartja, hogy 1782-ben a budai, majd a pesti 

egyetemen a bölcsészeti kar mellett mérnöki továbbképző tanfolyam, illetve önálló intézet 

induljon. Az Institutum Geornetrico-Hydrotechnikum elméleti és gyakorlati képzést is nyújt, 

ahol a gazdaság, különösen a mezőgazdaság fejlesztése érdekében földméréshez, 

folyószabályozáshoz, csatornák, utak építéséhez szükséges ismereteket lehetett tanulni, arra 

törekedett, hogy a későbbiekben ilyen célokra csak az itt szerzett végzettséggel 

alkalmazzanak Magyarországon. A képzés előbb 3, majd 2 éves volt. 

II. József 1787-től mind a pesti egyetem orvosi karán, mind a kolozsvári akadémiai lyceum 

keretében működő orvosi tanfolyamon állatorvosi tanszéket szervezett. A pesti egyetemen 

1790-től a képzés kétszintűvé vált, az orvosok és sebészek részére járványtani, az alacsonyabb 

színvonalon álló, tanulmányaikat megfelelő előképzettség nélkül kezdő szakemberek részére 

lógyógyászati tanfolyamokat tartottak. Még a századforduló előtt a tanszék mellett 

állatgyógyintézet alakult, amely a gyakorlati klinikai feladatokat látta el (Institutum 

Veterinarium).  

 
 

VI.1.3. Kolozsvár 
 
1776 végén úgy látszott, hogy megalakul Magyarország és Erdély második teljes szerkezetű 

egyeteme. A bécsi udvar koncepciója éppen a nemzetközi tendenciákra érzékenyen reagálva 

ezekben az években többször és gyorsan változott, és a világi jellegű felsőoktatási 

intézmények fejlesztése felé mutatott (ezért állt le az egri püspöki intézmény fejlesztése is). 

1777-ben függőben maradt az orvosi kar továbbszervezése, a teológiai szeminárium pedig a 

következő évben visszaköltözik Gyulafehérvárra. II. József 1781-ben kiadott rendelete, a 

Norma Regia után a Ratio Educationis tan- és nevelésügyi reformjai a kolozsvári intézményre 

is vonatkoztak. De a birodalmi felsőoktatási reform keretében több kisegyetemhez hasonlóan 

az uralkodó 1784-től eltörli az intézmény universitas címét, azt Királyi Akadémiai Lyceummá 

minősítve vissza. 1786-ra a teológiai képzést végleg megszüntetik, a piaristák kezében marad 

a bölcsészeti képzés, a jogi karon világiak tanítanak (ez önállósodik mint királyi akadémiai 

lyceum jogi tanfolyama), az orvosi képzés pedig teljesen különválik (Orvos-sebészi Intézet).  
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VI.1.3. A királyi akadémiák 
 

A Ratio Educationis a magyar felsőoktatást két szintűvé alakította át. A legfelső szinten állt az 

ország egyetlen egyeteme. A következő szinten olyan intézményeket hoztak létre, melynek 

célja a kornak és az államnak megfelelő - hasznos világi általános és jogi műveltség 

biztosítása. Ezeknek az intézmények, a királyi akadémiák a kamerális iskolákhoz hasonlóan 

elsősorban a közigazgatás, az állam számára szükséges tisztviselői kar, gyakorlatiasabb 

szakemberek kinevelésével, képzésével foglalkoztak. Ebben felhasználták a kamerális iskolák 

tapasztalatait is, a zágrábi kamerális iskola több szakembere került át a magyar 

jogakadémiákra, illetve az egyetemre az új rendszer kialakításakor. Az akadémiák az egyetem 

filiálé-intézményei, mintegy kihelyezett karai voltak 2-2- éves bölcsészeti, illetve erre épülő 

jogi tanfolyammal. Arra törekedtek, hogy az akadémia tanárai csak az egyetemen végzett, 

tudományos fokozatot szerzett tanárok legyenek. A tanári állásokat eleve pesti egyetemen 

hirdették meg. Az akadémiákat megpróbálták az ország területén minél egyenletesebben 

elosztani, illetve a már az egyes városokban működő meglévő intézményrendszerre építeni. 

1776-ban a dunántúli kerület részére Győrött, a dunáninneni kerület részére Nagyszombatban, 

a tiszántúli kerület részére Nagyváradon és a tiszáninneni kerület számára Kassán, a horvát-

szlavón területek számára pedig Zágrábban alakítottak, fejlesztettek intézményeket királyi 

akadémiává. Kassán és Zágrábban korábban jezsuita, majd püspöki egyetem, Győrött jezsuita 

akadémia, Nagyszombat a budai egyetem régi székhelye és az itt működő gimnázium, 

Nagyvárad pedig a néhány évvel korábban indított filozófiai képzés okán alapot teremtett az 

új intézmények létrehozásához, bár utóbbiban a királyi akadémiai szervezet csak némi 

késéssel, 1780-ban állt fel. Erdélyben a kolozsvári egyetem, majd lyceum biztosítja a képzést. 

II. József az egyenletesebb elhelyezkedés érdekében a nagyszombatit Pozsonyba, a Győrit 

Pécsre helyezi (utóbbi 1805-től visszakerül Győrbe.) 
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VI.2. Polgárosodó Magyarország 
 
 
Ugyan az 1790-es évek nemzeti törekvései egészen 1825-ig, a reformországgyűlésekig 

elhallgatnak a konzervatív abszolutizmus előretörésével, mely minden erővel megőrizni, 

konzerválni kívánja a fennálló viszonyokat, mert csak így látja biztosítva a birodalom 

fennmaradását. A 19. század második harmadától a kulturális-gazdasági fejlesztés, a polgári 

átalakulás és a nemzeti függetlenség igényének szorgalmazásában az a nemesség játszik 

kiemelkedő szerepet, melynek szellemi vezetői új műveltségüket a Ratio Educationis és a 

türelmi rendelet által meghatározott oktatási rendszerben és/vagy külföldi intézményekben 

szerezték. Az 1848-as áprilisi törvények megteremtették a polgári átalakulás jogi környezetét. 

A feudalizmust felszámoló rendelkezéseket a forradalom leverése után a bécsi kormányzat is 

megtartja, bár az országot megtörni és a birodalomba olvasztani törekszik. De a 

beolvasztással sikeresen száll szembe a magyar közösség.  

A kiegyezés ugyan nem biztosít teljes szuverenitást, ennek minden árnyoldalával együtt, de a 

magyar gazdasági és kulturális fejlődés máig ható, virágzó korszakát alapozza meg. Erdély és 

a határőrvidékek, a kiváltságos területek betagozódnak Magyarország egységes területébe, a 

horvát-magyar kiegyezéssel pedig biztosított a Horvát-szlavón területek önálló államisága. 

Magyar nyelvűvé válik az állam és a felsőoktatás. A soknemzetiségű Magyarországon a 

magyarok lélekszáma a természetes szaporodással és asszimilációval egyaránt gyarapodik. 

Megalapozódik és kibontakozik a nemzeti műveltség és a tudományos élet. Növekszik az 

egyesületek, a sajtótermékek, könyvek és kiadók száma. A társadalmi és kulturális és 

gazdasági változások mellett átalakul az ország természeti képe (folyószabályozás), kiépül a 

vasút- és úthálózat. Az itt élők védtelensége csökken a járványokkal és éhínségekkel 

szemben, megváltozik a hétköznapi élet, az öltözködési, higiénés és viselkedési szokások. 

Átalakul a társadalom. A vezető és meghatározó nemesség részt vesz a civil társadalom és a 

polgári közigazgatás megszervezésében, a parlamentarizmus kialakításában, de elavult 

magatartásmintái továbbélnek. A vallási türelem eredményeként a század elején egyre több 

református vállalhat közigazgatási karriert. Az intenzíven fejlődő közigazgatás, a 

modernizálódó állam, a gazdaság, az ipar és kereskedelem, az oktatás, az egészségügy, 

közlekedés stb. számtalan új polgári karrierlehetőséget kínál, mellyel többek között a zsidóság 

és sok vállalkozó szellemű bevándorló is él. Fontossá válik az ehhez szükséges képzés 

megszerzése, ezért a intenzíven bővül a felsőoktatás. A dualizmus idején nemcsak az 
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intézmények száma nő, új típusú intézmények alakulnak és az állam jelentősen fejleszti a 

felsőoktatás épületállományát, eszközeit és tanári karát. 

 

VI.2.1. Magyar peregrináció a 19. században 
 

A polgárosodó társadalomban az oktatás szerepe tovább nő. Bár Magyarországon a 

felvilágosult abszolutizmusnak köszönhetően bővült és strukturálódott a felsőoktatási 

intézményrendszer, a 19. század elején bizonyos képzések betetőzésére még mindig csak 

külföldön volt lehetőség (pl. protestáns teológia, műszaki tudományok). A század első felében 

ráadásként növekszik lemaradásunk, a bécsi udvar minimális szinten fejleszti a hazai 

felsőoktatást. A legfontosabb peregrinációs célintézmények nyelve ebben a században már a 

német, melyet valamilyen szinten minden Magyarországon közép- vagy felsőfokú 

tanulmányokat folytató, hivatalt vállaló beszél, legyen bármilyen nemzetiségű.  

A század utolsó harmadában ugyan a hazai felsőoktatásban jelentős minőségi és mennyiségi 

fejlődésnek vagyunk tanúi, de nemcsak a hazai intézmények hallgatói létszáma nő, hanem a 

peregrinációban résztvevőké is. Cél az elérhető legjobb tudás megszerzése, melyet a század 

második felében még nem akadályoznak adminisztratív korlátok és elérhető közelségben 

vannak a legeredményesebb felsőoktatási centrumok. Így lehetőség nyílik a magyar 

felsőoktatásban szerzett ismeretek kiteljesítésére (részképzéssel, posztgraduális képzéssel), 

ezért a tömeges, intenzíven növekvő peregrináció időszaka a 19. század második fele, és a 

növekedést igazán csak az első világháború töri meg. A Szögi László vezette kutatócsoport 

jóvoltából a hosszú 19. századból, az 1801 és 1919 közötti időszakból 59928 beiratkozás 

adatait ismerjük, és ez a szám a francia intézmények adatainak feldolgozásával még tovább 

fog bővülni. A közel 60 000 beiratkozás alig egynegyede esett a század első felére, de így is 

majdnem annyian tanultak külföldön ebben az ötven évben, mint az egész 18. században 

összesen.258  

A 19. században preferált peregrinációs irányok jelentősen eltérnek egymástól a század első 

és második felében. A 18. század végén korábban meghatározó peregrinációs célországokba 

(Svájc, Hollandia) szinte megszűnik a magyar egyetemjárás, elsősorban a napóleoni háborúk 

harcai és az ezzel járó politikai-hatalmi változások okán. Így a peregrináció két területre, az 

örökös tartományok és a német területek felsőoktatási intézményeire szűkül. A lehetőségeket 

                                                 
258 SZÖGI LÁSZLÓ: A 19. századi egyetemjárás kutatásának új eredményei. In: Historia Critica. Tanulmányok 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Történeti Intézetéből. (Szerk: Manhercz 
Orsolya) Budapest, 2014. 187-197. p. 
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tovább csökkenti, hogy 1819-26 között gyakorlatilag betiltják a Habsburg Birodalmon kívülre 

irányuló egyetemjárást a Szent Szövetség Karlsbadi konferenciáján született döntéssel, így 

néhány évre ellehetetlenül a németországi peregrináció is, melyet a tiltás feloldása után az 

1830-31-es kolerajárvány is megnehezít. Ebben az időszakban ugyan tovább nő az 

egyetemjárók száma az előző fél évszázadhoz képest, viszont kivételes módon nagyrészt a 

Habsburg Birodalmon belülivé válik.  

Különösen jelentős szerepet kap peregrinációs központként Bécs, a 19. század első felében az 

itt működő felsőoktatási intézményekbe iratkozik be a magyarországi hallgatók 64%-a. 

elsősorban a bécsi egyetem orvosi karára és az 1815-ben megnyitott bécsi polytechnikum 

képzéseire. Amíg a bécsi kormányzat Magyarországon csak kevéssé fejleszti ebben az 

időszakban a felsőoktatást, addig az örökös tartományokban, elsősorban Bécsben minőségi és 

birodalmon belüli könnyen elérhető képzéseket kínál a magyarországi diákoknak is. Bécsben 

kívánták megoldani a protestáns teológiai képzést is, ezért 1821-ben a bécsi egyetemen 

protestáns teológiai kart nyitnak, de ezt a magyarországi hallgatók, különösen a reformátusok 

egyáltalán nem látogatták, ezért 1825-től az udvar kénytelen újra engedélyezni a protestáns 

diákok birodalmon kívüli tanulását. 

1850 és 1880 között Bécs felsőoktatási intézményei még folyamatosan egyre több diákot 

vonzanak, de a magyar intézményrendszer intenzív fejlődésével a század végéig a folyamat 

megfordul és csökkenő tendenciát mutat. A csökkenésnek több oka is van: egyfelől a 

magyarországi diákoknak egyszerűbb helyben és magyar nyelven tanulni, másfelől az egyik 

legpreferáltabb képzés, az orvosi népszerűsége csökken, a kortársak úgy érzik, hogy a pálya 

telítődött. 1899-től pedig a Monarchia másik államában megszerzett orvosi diplomákat 

honosítatni kell. A szintén népszerű bécsi műegyetemen 1903-tól korlátozzák többek között a 

felvehető magyarországi hallgatók létszámát is, mely így 1908-ra egészen alacsony szintre 

esik vissza.259  

A 19. század végén a magyarországi peregrinusok újra egyre nagyobb számban választják a 

birodalmon kívüli peregrinációt. A bécsi műegyetem helyett már a század második felében 

intenzíven fejlődő Zürichbe és német műszaki főiskolákra mennek a hallgatók, jóval több 

peregrinust vonz a bécsinél a Müncheni Képzőművészeti Akadémia és az egyetem 

népszerűsége is folyamatosan csökken. Ennek ellenére a magyarországi hallgatók számára a 

Monarchia fővárosa marad a legfontosabb peregrinációs központ az egész korszakon 

keresztül. Sőt olyan képzések esetén, melyek Magyarországon nem elérhetőek (még nincs 

                                                 
259 PATYI GÁBOR: Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és főiskolákon 1890-1918. Budapest, 2004. 29. 
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közgazdaságtudományi kar – ezért népszerű a Bécsi Export Akadémia) meghatározó Bécs 

peregrinációs szerepvállalása. Jelentős számú a katonai felsőoktatásban résztvevők száma is, 

főként az első világháború időszakában.260 

A korabeli tudományosságban, különösen a természet- és műszaki tudományokban a 19. 

század végére kiemelkedő szerepet elérő német egyetemeken viszont a 19. század utolsó 

harmadától intenzíven és folyamatosan nő a magyar hallgatók száma, de jelentős számban 

jelennek meg magyar hallgatók Angliában, Skóciában, Franciaországban és különösen a 

magas színvonalú svájci felsőoktatásban. A legfontosabb, a világ tudományos fejlődésében is 

kiemelkedő szerepű magyar peregrinációs célpontok tanítási nyelve német, és ez a nyelv a 

meghatározó Közép-, Kelet-Európában a tudományos érintkezésben és szókincsben is. A 

német és svájci egyetemek az egész régióra hatalmas vonzóerőt gyakorolnak, és emellett 

egyre nagyobb számban jelennek meg a német és svájci felsőoktatásban az orosz, a Balkánról, 

Skandináviából, sőt Japánból hallgatók.261  

A 19. század magyar szempontból is legjelentősebb németországi felsőoktatási intézménye az 

1810-ben alapított berlini egyetem. Modern rendszerével és intenzív állami támogatással a 19. 

század közepére már Németország első egyetemének számított. A század elején még sok 

magyar diák fordul meg a 18. században jelentőssé vált német peregrinációs célpontok 

(Göttingen, Jéna) valamelyikében és az egész korszakon keresztül megőrzi fontosságát Halle 

egyeteme, de Berlin növekvő szerepe mellett Lipcse és München több felsőoktatási 

intézménye válik fontos peregrinációs központtá. A németországi tudományegyetemek 

mellett egyre jelentősebb számú hallgatót vonzanak a század második felében különösen a 

műszaki (München, Berlin, Karlsruhe, Mittweida), másodsorban egyéb felsőfokú szakoktatási 

intézmények (mezőgazdasági, művészeti, kereskedelmi, közgazdász képzések).262 Svájcban a 

19. század második felében modernizálják a felsőoktatást. Zürich, Basel, Bern és Genf 

egyeteme mellett 1855-ben nyílik meg a Zürichi Polytechnikum. A zürichi egyetemen 1859-

től kettébontják a bölcsészeti képzést természettudományi és társadalomtudományi részekké. 

A reformok eredményeként egyre nagyobb számban érkeznek külföldiek Svájcba tanulni, 

ahol a század végére egyre több intézményben már ők alkotják a hallgatóság többségét.263 A 
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magyarországi hallgatók elsősorban a modern mérnöki és természettudományokat tanulnak a 

svájci felsőoktatási intézményekben. 

 

A 19. században a modern társadalom, állam és gazdaság szakemberigénye megváltoztatja a 

képzési arányokat. A század elején legnagyobb arányban még a teológushallgatók vannak a 

peregrinusok között, de az egyre tömegesebbé váló peregrinációban létszámuk nem, 

részarányuk viszont jelentősen csökken.  

A magyarországi felsőoktatásban a 19. század végén a legtöbb hallgató jogot tanult. Bár a 

század első felében is találunk jogászhallgatókat a peregrinusok között, számuk és arányuk 

megnövekszik a század második felére, és a század végén tovább emelkedik.  A vezető 

magyar politikai réteg számára ugyanis szinte elengedhetetlen volt a hazain kívül nemzetközi, 

bécsi, svájci, német jogi tanulmányok folytatása.  

Az orvos-sebészi, illetve gyógyszerészi képzés már a század első felében a peregrináció 

meghatározó területe, összességében a második a teológusképzés után. A század második 

felében már az orvostudományt tanulók teszik ki a peregrinusok majd 19%-át, a legnagyobb 

csoportot alkotva. Az elsősorban Bécsben folytatott orvosi tanulmányok „divatját” a pálya 

telítődése és az 1899-es diplomahonosítási szabályozás viszont jelentősen visszavetette.  A 

peregrinációban résztvevő orvostanhallgatók 42 %-a a hazai zsidóságból került ki, 26 %-a 

német származású volt és csak 18 %-a volt magyar nemzetiségű. A magyar diákok ugyanis 

egyre nagyobb számban választották a hazai, magyar nyelvű orvosképzést. A 19. század 

végén viszont megnövekszik azok száma, akik 1-2 félévet – hazai tanulmányaik 

betetőzéseként – német egyetemek orvosi karain tanulnak.264 

A század első felében már nagyszámú peregrinust vonzó mérnöki tudományok a 19. század 

második felére további emelkedést mutatnak. Az intenzív műszaki és gazdasági fejlődés 

együtt jár a természettudományok jelentőségének növekedésével, folyamatos fejlődésével. 

Bár megszületik a magyar műegyetem, a magyar diákok tömegesen jelennek meg a század 

második felétől meghatározóvá váló német és svájci műszaki főiskolákon, különösen a 

legkorszerűbbnek számító szakokon, ilyen például az elektrotechnika, a vegyipar. A 19. 

században megnő a korábban előkészítő jellegű bölcsészettudományi karok jelentősége is. A 

legtöbb egyetemen nem válik ketté a természet- és bölcsészettudományi képzés, így ezeken a 

karokon lehet magas szintű természettudományi tudást szerezni (pl. kémia), de a 
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természettudományok mellett növekszik a modern társadalomtudományok hallgatóinak száma 

is. Összességében peregrinációs arányuk a 20. század első évtizedében már meghaladja a 14-

14%-ot.265 

Nemcsak a képzések preferációja változik meg. A korszakban épül ki a nemzeti, azaz magyar 

nyelvű felsőoktatás, ezért a magyar diákságnak lehetősége van anyanyelvén tanulni. Ennek 

ellenére a peregrinációban résztvevő diákok egyharmada magyar nemzetiségű, és a már 

asszimilálódott német és zsidó hallgatókkal együtt ez az arány eléri az 50 %-ot. Különösen 

fontos, hogy az 1890-es évektől újra növekszik a magyarok részesedése a németországi 

peregrinációban. De a hagyományosan a peregrinációban meghatározó számban résztvevő 

német etnikum mellett más hazai nemzetiségek is megjelennek. A magyar nyelvű felsőoktatás 

kiteljesedésének első évtizedeiben a monarchia német nyelvű egyetemein növekszik, majd 

stabilizálódik számuk, de emellett a német és különösen a svájci felsőoktatási 

intézményekben is jelen vannak. A zágrábi horvát, valamint a prágai cseh nyelvű egyetem a 

szláv anyanyelvű hallgatók számára kínál alternatívát. Hasonló okokból nő meg az erdélyi 

román hallgatók száma Bukarestben és a szerb hallgatók száma Belgrádban.266  

A hallgatók markáns csoportja Bécsbe a nyugati határszél megyéiből, Németországba Erdély 

szászok lakta vidékéről érkezik. A század második felére egyre jelentősebb a magyar főváros 

és környékének, valamint a Bácska és Bánát vidékéről származók diákok száma, aránya a 

teljes magyarországi peregrinációban. 

19. századi jelenség a zsidóság megjelenése és magas aránya az egyetemjárásban. A 18. 

század végétől kapnak lehetőséget arra, hogy felsőfokú tanulmányokat folytassanak a 

Birodalom felsőoktatásában. Bizonyos hivatások továbbra is zárva vannak előttük, de a 

városokban élő, általában jó nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező zsidóság szívesen fordul a 

fejlődő tudományterületek felé, elsősorban a modern, polgári társadalomban jól hasznosítható 

képzéseket választják. A század első felétől a peregrinusok több mint 10%-át adják, majd ez a 

szám a 19. század második felében eléri a 23%-ot is.267  

A 19. században, ha kis számban is, de megjelennek az első nőhallgatók is a peregrinációban, 

jóval azelőtt, hogy Magyarországon engedélyezik felsőoktatásban való részvételüket. Az 
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1860-as években Európában először Svájcban iratkozhatnak be nők a hagyományos 

felsőoktatási intézményekbe. Az első magyar orvosnő, Hugonnai Vilma 1872-ben kezdi meg 

Zürichben tanulmányait. A német felsőoktatás csak a 20. század elején nyílt meg a 

nőhallgatók számára, bár a képzőművészeti akadémiákon és a zeneművészeti főiskolákon már 

korábban is tanulhattak, 1874-ben két magyarországi hölgy az első németországi peregrinus. 

Bécsben a zeneakadémián találhatunk jó néhány hölgyet. Az első világháború végéig a 

képzőművész és zenész tanulmányok mellett találhatunk magyarországi hölgyeket az orvosi, 

bölcsészeti, természettudományi, kisebb részben jogi, kereskedelmi és mezőgazdasági 

képzéseken, sőt a műszaki főiskolákon is.268 

 

 

VI.2.2. Oktatáspolitika a 19. század első felében 
 

Magyarország a 19. század első felében továbbra is a Habsburg Birodalom része, bár helyzete 

eltért az örökös tartományoktól. Erdély különállása is fennmaradt. Az ország területén a győri 

csata kivételével egészen 1848-ig nincsenek harci események, bár a birodalmi hadsereg 

tagjaként a magyarok kiveszik részüket a napóleoni háborúkból, mely egy időre jelentős 

konjunktúrát jelent a magyar mezőgazdaságnak.  

A nemzeti ébredés időszaka ez. Bár az 1790-es évek végétől több évtizeden keresztül a 

magyar vezető rétegek is inkább a konzervativizmus térnyerésében, a fennálló helyzet 

konzerválásában érdekeltek, a magyar nemzeti törekvések, a helyi fejlesztések igénye okán az 

1820-as évektől az oktatáspolitika kérdésében is egyre intenzívebben hallatják hangjukat a 

magyar reformerők. Az uralkodó, a bécsi kormányzat konzervatív abszolutizmusa a 19. 

század elejétől elsősorban a birodalom megőrzésére törekszik, minden változásban, 

engedményben veszélyt lát, ezért korlátozza a magyar politikai és kulturális élet cselekvési 

lehetőségeit is. Ha lehet, nem hívja össze az országgyűlést, rendeletekben kormányoz. Az 

oktatást még ennél is szigorúbban, továbbra is királyi felségjogként kezelik, melybe az 

országgyűlésnek nem engednek beleszólást. 

Véget ért a felvilágosult abszolutizmus időszaka. II. József rendeleteinek többségét 

visszavonta halálos ágyán, de a következő korszak magyar felsőoktatását is meghatározza a 

Ratio Educationis, majd konzervatív változata, az 1805-ös II. Ratio Educationis. Az állami 
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felsőoktatási intézményrendszer alig változik az 1770-es évek végéhez képest. A királyi 

akadémiák hálózata felett áll a pesti egyetem.  

Az 1790-es évek elején bizonyos felsőoktatást is érintő kérdésekben a felvilágosult rendi, 

nemzeti törekvések jutnak érvényre. 1790-ben II. Lipót visszaállítja a tanulmányi alapot, 

eltörli a tandíjakat, és újra a latin lesz a tanítási nyelv a közép- és felsőoktatásban. A magyar 

nyelv elterjesztésére külön tanárt alkalmaznak az akadémiákon (a zágrábin is) és az 

egyetemen, sőt 1792-től Horvátország kivételével rendes, kötelező tárggyá válik a magyar 

nyelv. 269 

A magyarországi közép és felsőoktatás intézményrendszere szempontjából különösen fontos, 

hogy az 1791/XXVI. tc. biztosítja a protestáns egyházak oktatási autonómiáját. Maguk 

állapíthatják az oktatás tartalmát és rendjét, egyedül az új és felsőbb iskolák állításához 

szükséges előzetes uralkodói jóváhagyást kérniük. A türelmi rendeletnek és az 1791-es 

törvénynek köszönhetően a 19. század első felében bővítik intézményhálózatukat, képzési 

formáikat, több felekezeti jogakadémia is megnyitja kapuit.  

A jakobinus perrel kezdődik meg a konzervatív abszolutizmus időszaka a felsőoktatásban is.  

A per súlyosan érintette az egyetemet, még az is felmerült, hogy az intézményt vidékre 

helyezzék. A perben elítélteken kívül menesztették az egyetem és az akadémia több haladó 

szellemű tanárát. Az 1806-ban kiadott II. Ratio Educationis pedig konzervatív irányban 

módosította az előző szabályozást. Emellett egyneműbb, könnyebben oktatható tananyagot írt 

elő, világosabb szerkezetben. Csökkentette a természettudományos tárgyakat, rövidítette a 

mérnöki képzés idejét, de megtartotta a magyar nyelv kötelező oktatását. A szabályzathoz 

alkalmazkodniuk kellett volna a protestánsoknak is, de ezt az 1791-es törvényre hivatkozva 

megtagadták. A korszakban mindkét egyház maga próbál új, egységesebb tantervet készíteni 

saját iskoláinak, nem sok gyakorlati sikerrel („álmosdi Ratio”).270  

A II. Ratio Educationis kiadása után az udvar a magyar tanügyet egyre szorosabb bécsi 

fennhatóság alá helyezte. 1808-ban újra felállítják az udvari tanulmányi bizottságot. A magyar 

és az erdélyi kancellária kezdetben még maga kérte a bizottság véleményét tanügyi 

kérdésekben, 1814 után ez már kötelező volt. A pesti egyetem megüresedett tanszékeire szóló 

pályázatokat 1808 után esetenként, 1820-tól kötelezően Bécsben is meg kellett hirdetni. 1817-

től már a pályázati tételeket is Bécsben állították össze. Az udvar szerint utóbbi intézkedések 

a színvonalemelést és a provincializmus elkerülését szolgálták, de a magyarok a nemzeti 

                                                 
269 KOSÁRY DOMOKOS: Az oktatásügy a haladó törekvések hullámvölgye idején. In: A magyar nevelés 
története. I. kötet. Szerk.: HORVÁTH MÁRTON. Tankönyvkiadó. Budapest, 1988. 211-246. p. 
270 KOSÁRY 211-246. p. 



 130

érdekek és a kulturális autonómia háttérbe szorítását látták ebben. Amíg a magyarok a pesti 

egyetem bécsi alárendeltsége ellen tiltakoztak, a horvát vezető réteg hasonlóan negatívan élte 

meg azt, hogy a zágrábi akadémia tanári állásait a pesti egyetemen hirdették meg és döntöttek 

a kinevezésekről. 

A konzervatív abszolutizmus az idegen, felforgató gondolatokat távol, a felsőoktatásban 

résztvevőket pedig a birodalmon belül kívánta tartani. A szigorú cenzúra mellett ezt 

szolgálták a protestáns diákok birodalmon kívüli egyetemjárását korlátozó intézkedések, a 

bécsi protestáns teológiai kar felállítása, a birodalmi főváros egyetemének és a műszaki 

felsőoktatásnak a fejlesztése. A külföldi egyetemjárást korlátozó intézkedéseket végül 

kénytelenek voltak feloldani és a protestáns teológiai kar sem lett a magyarországi diákok 

körében népszerű. De a bécsi, birodalmi felsőoktatás fejlesztése egyre több magyarországi 

diákot vonzott, sőt Bécs vált az egész 19. században a legfontosabb magyar peregrinációs 

centrummá.  

Az 1825-27. évi országgyűlés új korszak kezdetét jelentette. A reformkorban a felsőoktatás, 

az oktatás ügye a nemzeti érdekek és a kulturális autonómia, Magyarország fejlődésének 

fontos elemeként jelenik meg, melybe a magyar nemesi reformmozgalom tagjai egyre 

nagyobb beleszólást kívánnak. A változó politikai körülményeket jelzi, hogy Bécs az 

országgyűlés után beleegyezik egy olyan új országos bizottság felállításába, amelynek 

feladata az 1791-93-ban működött bizottságok munkálatainak felülvizsgálata és javaslataik 

korszerűsítése. Az 1828-30 között ülésező tanügyi albizottság elnöke Cziráky Antal, a pesti 

egyetem új elnöke lett. Számos pozitív részlete ellenére az 1830-ban nyomtatásban kiadott 

javaslat konzervatív szellemű volt, igazi, átfogó egyetemi reformprogramot nem tartalmazott. 

Egy évtizeddel később már sikerül kicsit több eredményt elérni, 1840-ben a kormányzat a 

helytartótanács tanulmányi bizottságának elnökét bízza meg egy átfogó közoktatási 

reformtervezet kimunkálására, 1840-ben pedig 5 királyi katolikus két évfolyamos 

tanítóképzőt hoz létre.271 

Különösen fontos témává vált a reformkorban a pesti egyetem függetlensége, fejlesztése. 

Utóbbi esetében az a közfelfogás élt, hogy a nagyobb arányú fejlesztésekre elegendő forrást 

jelentenének az intézmény meglévő jövedelmei, ha azt a bécsi kormányzat nem fordítaná más 

célokra. Bár ez nem volt igaz, az egyértelmű volt, hogy az udvar nem kívánja a pesti egyetem 

bécsihez hasonló fejlesztését. 1844-ben az országgyűlés már külön tájékoztatást kért az 

egyetem jövedelmeinek kezeléséről, hogy annak alapján célszerű intézkedéseket 
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javasolhassanak az intézményben folyó oktatás megreformálására. Az ellenzéki 

felszólalásokból a liberális egyetempolitika alapgondolatai köszönnek vissza: a felekezetektől 

független, állami irányítású egyetem igénye, a szabad tanítás elvén alapuló oktatási 

rendszerrel. 

A hazai műegyetem igénye és a megteremtéséért folytatott küzdelem a reformmozgalom 

egyik fontos meghatározója.  Trencsén megye 1835-ben az országgyűlés elé terjeszti 

javaslatát, miszerint a megye „Polytechnicum intézetet" kíván felállíttatni, melyben az ifjúság 

a műszaki tudományokban, a kereskedelemmel és a földműveléssel kapcsolatos ismeretekben 

való felkészítése megoldható lesz. A rendek a katonai főiskolával, a tanítóképző intézettel és a 

magyar nyelv terjesztésével együtt külön bizottságra kívánják bízni a kérdést, de az udvar a 

királyi jogkörre hivatkozva elutasítja a bizottság összehívását, azzal az indoklással, hogy az 

uralkodó, amikor az lehetséges lesz, gondoskodni fog az ilyen tanintézetek létrehozásáról. 

A Polytechnikum kérdésével foglalkozott az 1839-40-es és az 1843-44-es országgyűlés is, sőt 

létrehozására országos mozgalom indult. A magyar közélet legfontosabb szereplői: 

Széchenyi, Kossuth egyaránt támogatják, szorgalmazzák létrehozását. Az 1841-ben 

megalakított Ipartestület is az iparfejlesztést szolgálta, a technikai ismeretek megszerzésének 

sokféle formáját szervezte meg. A kormányzat ugyan engedni kényszerült, de a mozgalom 

nem járt teljes sikerrel. Az udvar végül csak egy középfokú intézmény felállítását 

engedélyezte 1844 júniusában. A József Ipartanoda a mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi 

szakképzés középfokú intézménye 1846 nyarán nyílt meg Pesten. létrehozásában részt vett a 

bécsi polytechnikum vezetője is.272 

Folyamatos kérdés volt a reformországgyűléseken a magyar nyelv ügye, melyben komoly 

előrelépést értek el a korszakban. 1830-tól törvény tiltotta olyan hivatalnok alkalmazását, aki 

nem tudott magyarul, ügyvédi vizsgát sem lehetett tenni magyar tudás nélkül. 1839/40-ben 

megtiltották a magyarul nem tudó lelkészek alkalmazását, és előírták a magyar nyelv 

használatát az országgyűlés, a törvényhatóságok királyhoz intézett felirataiban, a 

helytartótanács, az egyházi hatóságok, a magyar katonai alakulatok körleveleiben, hivatalos 

irataiban. 1843/44-ben magyar lett a királyi leiratok, törvények szövegének, az országgyűlés 

tanácskozásainak és a bíráskodásnak a nyelve. A felsőoktatás nemzetivé válása szempontjából 

döntő jelentőségű volt a magyar oktatási nyelv bevezetése. A református intézményekben már 

a 30-as évektől sor kerül erre, de a pesti egyetemen elsősorban a nagyszámú nem magyar 

anyanyelvű egyetemi hallgató miatt azonban továbbra is fennmarad a kétnyelvű oktatás. A 
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semleges latin oktatási nyelv megváltoztatása, a magyar nemzeti érdekek érvényesítése a 

soknemzetiségű Magyarországon feszültségeket gerjesztett. A felsőoktatásban a két 

tannyelvűség fenntartása mellett a horvátok számára külön engedményeket tett a magyar 

helytartótanács: a horvát hallgatók számára engedélyezték, hogy a pesti egyetemen a jogi 

szigorlataikat latin nyelven tehessék le, és a zágrábi királyi akadémián nem vezették be a 

magyar tanítási nyelvet. De ezek az intézkedések már nem elégítették ki a horvát nemzeti 

igényeket.  

1848-ban a magyar forradalmat a pesti egyetemi ifjúság indította el. Az országgyűlés pedig 

egy hónap alatt megalkotta azokat az alapvető törvényeket, amelyek Magyarországon 

megteremtették a polgári átalakulás, a modernizáció feltételeit. A szorongatott helyzetben 

lévő bécsi udvar és az uralkodó nem térhetett ki a törvények szentesítése elől, így a 

forradalom győzelme után megalakult az első felelős magyar minisztérium és az új, 

demokratikusan választott parlament, megkezdődött a polgári Magyarország kiépítése. Bár a 

bécsi udvar 1848 őszén katonai erővel kívánja hatalmi pozícióit visszaszerezni, az ország több 

mint egy esztendőn keresztül képes a támadást visszaverni. Csak a kétszázezres orosz cári 

haderő kényszerítette fegyverletételre a magyar honvédsereget.  

A márciusi forradalom, a liberális egyetempolitika vívmánya az 1848. évi 19. törvénycikk, 

mely az egyetemet az országgyűlésnek felelős közoktatásügyi miniszter fennhatósága alá 

rendelte, és kimondta a tanítási és tanulási szabadság elvét. Az egyetemi hallgatók szabadon 

választhatják tanáraikat, a miniszter pedig jogot kap magántanári megbízatások kiadására. A 

felelős magyar minisztérium hivatalba lépése után, az új egyetemi szabályzat bevezetéséig 

átmeneti állapot alakult ki, s ezt tükrözte az egyetem 1848-49. évi szervezete is. A régi 

tisztségek új tartalmat kaptak, mivel a vallás- és közoktatásügyi miniszter egyben az egyetem 

elnöke is lett.273  

A pesti egyetemi ifjúság nemcsak a forradalom motorja, kezdeti tömegbázisa 1848-ban. Már 

két nappal a forradalom után kilencpontos javaslatot állítanak össze az egyetem és általában a 

felsőoktatás reformjára, és ezt a példát az ország több felsőfokú tanintézetének hallgatói is 

követtik, megfogalmazva saját követeléseiket és javaslataikat. Javasolták többek között a 

magyar tannyelv teljes bevezetését, magyar nyelvű tankönyvek kiadását, a szigorú érettségi 

vizsga bevezetését az ifjúság életét könnyítő rendelkezések mellett, bizonyos professzorok 

eltávolítását és újak kinevezését (pl. Vasvári Pál), az ipartanoda műegyetemmé fejlesztését, a 

kassai egyetem visszaállítását. Még a helytartótanács méri föl a magyar tannyelv teljes 
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bevezetésének lehetőségét és felszólítja az egyetem és az akadémiák tanárait magyar nyelvű 

tankönyvek írására. Néhány tanár nyugdíjazását kéri a magyar tannyelv bevezetése miatt, a 

forradalom ideje alatt több új tanári kinevezés születik.274  

A soknemzetiségű Magyarország egyik legnagyobb lélekszámú nemzetisége, az erdélyi 

románság már 1848 májusában követeli egy román nemzeti egyetem felállítását. De a 

nemzetiségek számára a magyar kormány nem tud megfelelő megoldásokat kínálni. Az udvar 

kihasználja a lehetőséget, és a maga oldalára állítja őket.  

Eötvös József miniszterré választása után a közoktatásügy minden területén átfogó reformok 

előkészítését kezdte meg, ennek részeként nagy figyelmet fordított a magyar felsőoktatás, s 

ezen belül a pesti egyetem korszerűsítésére is. A minisztérium felhívására vagy éppen önálló 

kezdeményezésből a karok tanárai, egyes tanfolyamok vezetői egymás után készítették el 

reformjavaslataikat. Így az ipartanoda tanárai egy új, korszerű műegyetem részletes tervezetét 

nyújtják be, az erdélyi unió kimondása után pedig újra felmerül a kolozsvári magyar egyetem 

létrehozása, melyre különféle javaslatok születnek. A protestánsok a pesti egyetemen 

protestáns teológiai kar létesítését kérik. 

A magyar felsőoktatás korszerűsítésének legfontosabb dokumentuma „a magyar egyetem 

alapszabályai” címet viselő tervezet, melyet a benyújtott javaslatok egyes elemeinek 

felhasználásával Eötvös József állított össze, de a forradalom időszakában már nem 

kerülhetett az országgyűlés elé.  

A tervezet a liberalizmus alapelveiből és a nemzetközi tapasztalatokból kiindulva egyszerre 

kíván egy modern, tudományos központot, igazi szellemi alkotóműhelyt teremteni, de 

megpróbál megoldást találni a speciális Magyarországi viszonyokra is.  

Az egyetemet felekezeti befolyástól mentes állami tanintézetnek tekinti. A magyarországi 

viszonyok figyelembevételével három hittudományi karral, a katolikus mellett a protestánsok 

és a görögkeleti egyház számára. A jogi kart jogtudományi és politikai szakra, a bölcsészeti 

kart pedig bölcsészeti és „mértani” szakra osztja, valamint kimondja a bölcsészkar 

egyenjogúsítását. A korábbinál jóval nagyobb önállóságot biztosít a tanároknak (önálló 

tudományos kutatás szabadsága és a tudományos meggyőződés szabad kinyilvánítása) és 

szerepel benne az egyetemi utánpótlást biztosító majd a dualizmus alatt bevezetett 

magántanári szabályzat minden lényeges eleme. A tervezet teljes tanulási szabadságot ad a 

hallgatóknak és megtiltja a hallgatók között „a vallás és nemzetiség gúnyolását", foglalkozik a 

                                                 
274 Hat évszázad 37-39. p. és KOMLÓSI SÁNDOR: A nevelésügy az 1848/49. évi polgári forradalom és 
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hallgatók tanulási- és életkörülményeinek javításával is. Régóta hiányzó intézményt pótol a 

szabályzat által említett tanárképezde, külön-külön humán és reáltagozattal. 

 

1848 őszén már nem indulhat meg az oktatás a hazai felsőoktatási intézményekben, mert az 

épületek nagy részét katonai célokra veszik igénybe, sok helyen hadikórház működik. A 

nemzetiségi ellentétek miatt átmeneti időre bezárja kapuit a selmeci Bányászati és Erdészeti 

Akadémia, a pesti egyetemen és az ipartanodában pedig haditanfolyamokat indítanak 

orvosok, állatorvosok és mérnökök számára, a forradalmi hadsereg megsegítésére.  
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VII. Külföldi hallgatók a magyar felsőoktatási intézményekben 1777-1850 
között  
 

 

A Habsburg Birodalomba integrálódott Magyarországon az 1777-es Ratio Educationis 

kiadásával (és a jezsuita rend feloszlatásával) alakult ki ez az állami irányítású, központosított 

oktatási rendszer, mely egészen a szabadságharcig meghatározó volt. Ennek a rendszernek az 

a célja, hogy biztosítsa azt a nagyobb számú és jobban képzett szakembert, mely egy 

korszerűbb, központosított államszervezet működéséhez szükséges, és csak ez utóbbival 

valósítható meg a Birodalom modernizációja.275 

Az új, központosított rendszer csúcsán az ország fővárosába költöztetett egyetem állt, ahol a 

tudományok összességét lehetett tanulni és tudományos fokozatokat szerezni. Emellett a 18. 

század végén, illetve a 19. század elején a reáltudományok csaknem mindegyike, ha változó 

színvonalon is, de önálló tanintézethez jutott Magyarországon.276 Ilyen lépés volt az orvosi 

kar 1769-es felállítása - melyben döntő szerepe volt Van Swieten-nek, a felvilágosult 

abszolutizmus oktatáspolitikája egyik irányítójának; a selmecbányai bányászati iskola 1735-

ös megalapítása, majd 1770-ben bányászati és kohászati akadémiává alakítása. A mérnöki 

tudományok 1782-ben a budai, majd a pesti egyetemen kaptak önálló intézetet Institutum 

Geometrico-Hydrotechnikum néven.  

Bár a régió közös tudományos nyelvévé a német vált a korábbi latin helyett, a vizsgált 

korszakban a magyarországi felsőoktatási intézményekben mindkét nyelvet használták. Az 

ország egyetlen egyetemén, Pesten, 1848-ig döntő többségében latin nyelven tanítottak, az 

orvosi karon német és magyar nyelven folyt a sebész, gyógyszerész és a szülésznői 

képzés.277  A felsőoktatás nemzetivé válása szempontjából döntő jelentőségű volt a 

magyar oktatási nyelv bevezetése, amelyet 1842 májusában a jogi karokon, majd 1844-ben 

más fakultásokon is bevezettek. De éppen a nagyszámú, nem magyar anyanyelvű egyetemi 

hallgató miatt a legtöbb intézményben 1848-ig fennmaradt a kétnyelvű oktatás. A magyar 

tudományos nyelv éppen ezekben az évtizedekben formálódott ki, tehát az egyetemen 

túlsúlyra még az 1844-es hivatalossá tétele után sem juthatott. A Selmecbányai Akadémián 

                                                 
275 A jezsuita rend vagyonának államosítása lehetővé tette az oktatás állami finanszírozására való zökkenőmentes 
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276 Hat évszázad 31. p. 
277 Az oktatás nyelve elsõsorban a latin volt, ami az orvosképzésben 1860-ig nem is változott. A szülészetet, a 
sebészetet és az állatorvostant a fõbb hazai nyelveken, magyarul és németül adták elő. A gyógyszerészeti 
előadások kezdetben latinul folytak, majd 1808-tól ugyancsak magyar és német nyelven. MOLNÁR LÁSZLÓ: 
A pesti orvostudományi kar hazai és külföldi hallgatói 1790-1850. In: Tanulmányok az újkori külföldi magyar 
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és Magyaróváron viszont még korszakunk után is sokáig a német volt a hivatalos nyelv az 

intézmények összbirodalmi jellege miatt. Mindez elősegítette, hogy a Habsburg birodalom 

más tartományaiból minden nehézség nélkül iratkozhattak be magyarországi felsőoktatási 

intézményekbe a „külföldi" diákok.  

A 18. század végén, egészen a reformkor végéig az egyre bővülő magyar felsőoktatási 

intézményrendszerben nemcsak a magyar hallgatóság létszáma nőtt, 1850-ig összesen 6575 

külföldi hallgató adatait sikerült összegyűjteni. Jók a korszak forrásadottságai: a Pápai és a 

Debreceni Kollégium, Kolozsvári Királyi Líceum és a Pozsonyi Királyi Akadémia hallgatói 

névsorait a közelmúltban kiadták. 2006-ban az általam szerkesztett önálló kötetben jelentek 

meg a pesti egyetem orvosi kara, a selmecbányai, keszthelyi és magyaróvári intézmények 

külföldi hallgatói névsorai. A korszak Kárpát-medencében működő felsőoktatási 

intézményeiben tanuló hallgatói összegyűjtésére pedig nemrégiben nagyszabású kutató- és 

feldolgozómunka kezdődött. Az MTA-ELTE Levéltár egyetemtörténeti akadémiai 

kutatócsoport kiemelt projektjének keretében sok intézmény anyaga válik folyamatosan 

elérhetővé adatbázis formájában. Egyes intézmények esetében viszont nem maradtak fenn 

összefüggő adatsorok (pesti egyetem bölcsész hallgatói, kassai királyi akadémia).  

Jelen elemzésbe a pesti egyetem orvosi, jogi és bölcsészkarának, a pozsonyi, győri, 

nagyváradi és kolozsvári királyi akadémiák, a váci, szegedi pécsi és temesvári katolikus, a 

debreceni, pápai, kecskeméti, losonci, miskolci, nagykőrösi református, a soproni és eperjesi 

evangélikus felsőfokú képzések, valamint a keszthelyi, magyaróvári és selmecbányai 

szakoktatási intézmények külföldi hallgatóinak adatait vontam be.  

Igazán kiemelkedő számban két intézményben – a Pesti egyetem orvosi karán (1784 fő) és az 

összbirodalmi céllal a 18. század közepén létesített Selmecbányai Akadémián (1699 fő) 

tanultak külföldi hallgatók. Az egyes szakok közül a minden további egyetemi tanulmányhoz 

elengedhetetlen bölcsészeti alapképzésben, illetve a jogi képzésben vett részt a legtöbb 

külföldi származású diák (2299 fő a pesti egyetem adatai nélkül és ez a szám még tovább 

bővül), ezek az ismeretek a határokon belül és túl is jól hasznosíthatóak voltak.  

A legnépszerűbb intézmény a külföldi hallgatók körében az orvosi kar volt (1784 fő), és 

hasonló nagyságrendű a bányászati képzés (1448 fő). Ezután következtek a királyi akadémiák 

és a katolikus intézmények, melyek képzései a Ratio Educationis által meghatározottan, 

egységes formában, tananyaggal folytak. A legnépszerűbb ezek közül a pozsonyi (736 fő), 

melyet a szegedi (528 fő), a győri (420 fő) és a csak a korszak második felében megalapított 

pécsi (382 fő) követ. A nagyváradi, váci, kolozsvári és temesvári intézményben már 100 főnél 

kevesebb a külföldi hallgatók száma. Ehhez hasonló nagyságrendűek a két evangélikus 
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intézmény adatai is, viszont ilyen típusú képzéseket legkevésbé a református kollégiumokban 

tanultak külföldi hallgatók, a 6 intézményben összesen 93 ilyen hallgatót találtam. A pesti 

egyetemen mind a jogi, mind a bölcsészeti képzés magasabb színvonalú mint az 

akadémiákon, jelenlegi információink szerint legalább 294 külföldi hallgató tanult ezen a két 

karon. A két mezőgazdasági szakoktatási intézmény közül a határhoz közelebb eső 

magyaróvári bizonyult a népszerűbbnek (187 fő) de látogatták külföldiek a keszthelyi 

intézményt is (43 fő). 

II. József 1783-tól mind a gimnáziumi, mind az akadémiai-egyetemi tanulmányokat lehetővé 

tette a zsidó vallásúak számára is, akik a 19. század első felében - mivel bizonyos pályák 

zárva voltak előttük - többségükben a az orvosi karokra iratkoztak be.278 Korszakunkban a 

vizsgált adatsorokban az ismert vallású külföldi hallgatók között - bár többség továbbra is 

katolikus - 566 izraelita vallású hallgatót találunk - akik szinte teljes számban (551 fő), az 

orvosi karon tanultak. A bölcsészeti és jogi képzésben elenyésző a számuk, a selmecbányai 

intézményben pedig 1839-ig hiányoznak a vallásra vonatkozó adatok. Többségük a három 

észak-keleti tartományból származott, közel egyenlő arányban: 174 csehországi, 166 galíciai 

és 190 morvaországi születésű. Jelentős számban jelennek meg viszont a bölcsész és jogi 

képzésben a görögkeletiek, különösen a délebbi intézményekben: Győrben 43, Pécsen 65, 

Szegeden 190 főt találunk. 

Korszakunkban a birodalom más részeiből származó hallgatók kezdetben viszonylag 

alacsony, de egyenletes számban jöttek a vizsgált magyarországi felsőoktatási intézményekbe 

tanulni. Az 1820-as évektől viszont jelentős emelkedés következik be, leglátványosabban az 

orvosképzésben résztvevők száma nő – a napóleoni háborúk végétől a 30-as évek elejéig 

folyamatosan. A háborúk lezárultával egyenletes növekedés tapasztalható, melyben nyilván 

szerepe volt a megnövekedett szakemberigényen túl a bécsi kormányzat külföldi (birodalmon 

kívüli) egyetemjárást gátló törekvéseinek is.279 A kolera-járvány idején nemcsak az orvosi 

karon, hanem Selmecbányán is jelentősen visszaesik a külföldi hallgatók száma. De ezt újabb 

emelkedés követi, melyben jelentős a selmecbányai hallgatók számának radikális növekedése: 

évi 20-25 főről 1839-ben 87, 43-ban 79 új külföldi beiratkozóra. Ez a növekedés nemcsak a 

magyar intézményben tapasztalható, az egész Habsburg Birodalomban megnő az igény a 

műszaki képzés iránt, 1846-ban a selmeci hallgatók száma 279 fő, míg a Bécsi 
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Polytechnikumban 1718 fő, Prágában pedig 853 fő tanult.280 Az orvosi karon a kolera-járvány 

után az 1838-as jeges árvíz hatása is negatívan érvényesült, ezután a 40-es évek elejéig újra 

emelkedett, majd ha mérsékelten is, de elkezdett csökkenni a külföldiek száma. A többi 

intézményben nem következett be hasonlóan látványos emelkedés, az első beiratkozók száma 

nem haladja meg egyik intézmény esetében sem az 50-et, mint a húszas években a pesti 

egyetem orvosi karán, a harmincas évek közepétől pedig a Selmecbányai Akadémián.  Ha 

kisebb léptékben is, de a 30-as évek közepétől a magyaróvári intézetben is növekedik a 

külföldi hallgatók száma. A Pozsonyi Királyi Akadémiára beiratkozók száma a 20-as, 30-as 

évek mérsékelt emelkedése után a 40-es évek elején elkezd csökkenni, de ez nemcsak a 

külföldi hallgatók, hanem az összes hallgató körében tapasztalható. 

 

A bölcsészeti és jogi képzések elsősorban a horvátországi, másodsorban és osztrák 

tartományok, a selmecbányai akadémia az osztrák és cseh, míg az orvoskari képzések a cseh 

tartományok diákjaira jelentették a legnagyobb vonzóerőt.  A cseh hatás éppen a 19. század 

első két harmadában igen jelentős volt a magyar tudományos és műszaki élet 

kibontakoztatásában. A cseh-morva kapcsolatok erősödése a protestáns felsőoktatási 

intézményekben is nyomon követhető, a reformátusok cseh- és morvaországi reformátusokat 

is képeztek. Az orvosi karra közel azonos arányban érkeztek a két nagyobbik tartományból, 

míg Selmecbányára közel háromszor annyian jöttek Csehországból, mint Morvaországból. 

Fontos kérdés lehet annak vizsgálata, hogy az itt tanult cseh, morva, sziléziai hallgatók 

hányad része maradt később Magyarországon és kapcsolódott bele a magyar tudományos 

életbe.281 A vizsgált intézményekben összesen 1811 csehországi egyetemjárót találunk. A 

magyar peregrináció nem volt ilyen jelentős a cseh tartományok felé – Prága és Olmütz 

egyetemein 1790-1850 között összesen 481 magyar peregrinus volt, tehát negyede a 

Magyarországra irányulónak. 

Az ún. osztrák tartományokból jött szintén a hallgatók közel 25%-a, 1664 fő. Ebben az 

esetben azonban az ide irányuló peregrináció nagyságrendekkel nagyobb: ötször annyi 

„magyar" diák tanult az osztrák egyetemeken és akadémiákon, mint ahányan onnan érkeztek 

Magyarországra.”282 Az ausztriai születésű hallgatók közel fele a Selmecbányai Akadémiára 

iratkozott be. 15%-uk a pesti egyetem orvosi karán, 19%-uk a Pozsonyi Királyi Akadémián 

tanult. Az arányok érthetők, hiszen az ausztriai orvosi fakultások magasabb szintű képzést 
                                                 
280 SZÖGI LÁSZLÓ: Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom egyetemein I. 1790-1850 Bp.-Szeged, 1994. 
14., 23., 29. p. 
281 SZÖGI Habsburg 31. p. 
282 SZÖGI Habsburg 31. p. 
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adhattak, mint a pesti intézmény, Selmecbánya viszont korszakunkban még monopólium-

jogokkal rendelkezett a bánya- és erdőmérnökképzés területén.283 A pozsonyi akadémiára 

elsősorban a közeli osztrák területekről származó, a bölcsészeti képzésben résztvevők száma 

volt magas (a 301 ausztriai hallgatóból 254-en).284 

Fordított a helyzet az iparilag elmaradottabb Galícia esetében, ahonnan két és félszer annyian 

választották az orvosi kart, mint a selmecbányai, vagy a pozsonyi akadémiát. Innen érkezett 

az összes külföldi hallgató 13%-a, 880 fő, ami a lembergi egyetemen tanuló magyar 

peregrinusok másfélszerese. 

A magyar koronához tartozó Horvát-Szlavóniából az örökös tartományokét megközelítő 

számban (1562 fő) tanultak hallgatók. A legnagyobb számban a két közeli bölcsészeti és 

teológiai képzést nyújtó intézménybe, Szegedre és Pécsre (több mint egy évtizeden keresztül 

a Győri Királyi Akadémia Pécsre került) iratkoztak be, hasonló nagyságrendben jöttek a pesti 

egyetem az orvosi fakultására, főként a közelebbi, Szlavóniai vármegyékből. De jelentős 

számú horvátországi hallgató tanult a győri, a pesti és a pozsonyi jogi és bölcsészképzésben 

is. A horvát hallgatók száma Selmecbányán elenyésző volt (11 fő).  

Alig néhány hallgató érkezett az olasz tartományokból, Dalmáciából és Bukovinából, az okok 

különbözőek - míg a sűrűn lakott olasz tartományokból – a közeli, nagy múltú egyetemek 

miatt sem érkezhetett nagyobb számú hallgató, addig Bukovina kis méretében és viszonylagos 

elmaradottságában keresendő a válasz.  

A szent-szövetségi rendszer időszakában igen nehéz volt egy-egy soknemzetiségű birodalom 

határán átlépve, más államhoz tartozó egyetemre beiratkozni. Érthető tehát, hogy a nem 

birodalmi tartományokból, tehát valóban külföldről, csak igen kevesen jutottak el 

korszakunkban Magyarországra. Elsősorban a német anyanyelvű területekről – a közeli dél-

német tartományokból jött a hallgatók 2%-a, 131 fő, akik nagyrészt az orvosi karra iratkoztak 

be. A monarchiával szomszédos lengyel területekről – 8, a román fejedelemségekből 27 fő 

jutott el magyar felsőoktatási intézménybe korszakunkban. Valamivel több hallgató érkezett a 

Balkán-félsziget már függetlenné vált, vagy részben még török uralom alatt álló 

tartományaiból – Szerbiából, Boszniából és a görög tartományokból összesen 80 fő. 

 

 

                                                 
283 SZÖGI Habsburg 31. p. 
284 A pozsonyi hallgatók nemzetiségi összetételét ld. az alfejezetben 
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VII.1. A pesti Orvostudományi Kar hallgatói285 

 

Korszakunk kezdetén a pesti egyetem orvosi kara mindössze hét esztendős múltra tekinthetett 

vissza. Ez az időszak is főként a szerveződés jegyében telt, melyet kétszeri költözködés is 

nehezített. Előbb Nagyszombatról Budára 1777-ben, majd hét év múlva tovább Pestre. A 

nehézségek ellenére a kar nagy népszerűségnek örvendett, bár elsősorban a magyar korona alá 

tartozó területekről látogatták. A külföldiek – a magyar korona országain kívüliek – aránya a 

teljes korszak átlagában 10,6 % volt. Az 1784 fő nagy többsége a rövidebb képzési idejű 

szakokat választotta: míg az orvosi tanulmányokat csak 20,7%-uk folytatott, 46,2%-uk járt a 

sebészmesteri, 15,5%-uk pedig a gyógyszerészeti képzésre. Jelentős számú nő is tanult itt, 

315 fő – az összes külföldi hallgató 17,7%-a a szülészeti tanfolyamot végezte el. Bár a 

legtöbb diák alig 1-2 évet töltött el az intézményben, 13-an két szakképzésben is részt vettek. 

A pesti orvosi kar külföldi hallgatói viszonylag egyenletes megoszlásban jöttek a Monarchián 

belülről: a Dráván-túli, horvátországi hallgatók száma viszonylag magas, 329 fő. (18%) Közel 

azonos arányban érkeztek a Szerémségből és Szlavónia többi részéből, ennél alacsonyabb a 

horvát vármegyékben születettek száma.  

A birodalmon belüli arányokat tekintve Ausztriából érkezik az összes külföldi beiratkozó 

13,7%-a, 245 fő. Többségükben a közeli Alsó-Ausztriából és Stájerországból származtak. 

Jelenlétük az 1810-es évek vége felé állandósul. Valamivel jelentősebb a csehországiak 

aránya, 17% - 307 fő. Ők leginkább a rövidebb tanulmányi idejű sebészmester szakot 

látogatták, a század elejétől folyamatosan jelen vannak a karon. Közel azonos a területben és 

népességben is igen eltérő Morvaország és Galícia aránya, 18-19%, 340 körüli létszámmal. A 

galíciaiak magas számát részben a pesti orvoskarnak a lemberginél magasabb színvonalával, 

részben azzal magyarázhatjuk, hogy az ő esetükben nem egyszerűen csak peregrinációról, 

hanem bevándorlásról is beszélhetünk. A legalacsonyabb részarányt (1-2%) a távoli 

tartományok, Itália, Szilézia, Bukovina adják. A fejlett és sűrűn lakott északolasz 

tartományból nyilván a közelebbi és magasabb színvonalú Bolognát vagy Padovát látogatták, 

míg az ugyancsak polgárosultabb Szilézia valószínűleg Prágával vagy a porosz egyetemekkel 

tartott kapcsolatot. A kicsi és gyéren lakott Bukovina pedig társadalmi és kulturális 

tekintetben is a birodalom elmaradottabb területei közé számított.  

                                                 
285 Részletesen feldolgozta Molnár László. Az alábbiakban – az adatokat és az elemzést a horvát hallgatókkal 
kiegészítve az ő tanulmányának kivonatát ismertetjük - Molnár László: Az Orvosi Kar hallgatói 1790-1850 
között. (kézirat). Ez részben megjelent - Molnár László: A pesti orvostudományi kar hazai és külföldi hallgatói 
1790-1850. 91-126. In: Tanulmányok az újkori külföldi magyar egyetemjárás történetéhez Szerk.: Horváth 
Ákos. Bp., 1997. 91-126. p. 
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A Habsburg birodalmi hallgatók aránya természetesen nagyságrendekkel meghaladja a 

birodalmon kívüliekét, de a többi intézményhez képest magas, az összes külföldi beiratkozó 

11,5 %-át adják. Ugyanakkor meglepő, hogy nyugatról, elsősorban az egyetemekkel bőven 

ellátott német területekről jóval többen érkeznek (92 fő) Pestre, mint keletről és a Balkán felől 

(62 fő). Igaz, jórészük nem itt fejezi be tanulmányait, ahogy a balkániak sem feltétlenül Pestet 

tekintik végállomásnak. Utóbbiak között viszonylag magas a görögök száma (22 fő). 

Többségük Thesszáliából, Macedóniából és Épeiroszból, vagyis az ekkor még török uralom 

alatt álló tartományokból származik. Hasonló (17 fő) a román fejedelemségek részaránya. 

„Bár Lengyelország ebben az időben pusztán földrajzi fogalom, kénytelenek voltunk élni 

vele, mivel a források kurtán csak az "ex Polonia" megjelölést használják, így nem dönthető 

el, hogy orosz vagy porosz uralmú területről van-e szó. Innen 12 fő érkezik, bár a teljes 

lengyel részarányba bele kell számítanunk a birodalomhoz tartozó Galíciát is.”286 A történeti 

Oroszországból csak öten keresik fel Pestet. Hasonlóképpen csak mutatóba fordulnak meg az 

orvoskaron a távolabbi nyugat-európai országok fiai. Így egy walesi, három belgiumi és svájci 

hallgatóról vannak adataink. 

 

VII.2. A Selmecbányai Bányászati Akadémia 
 

Az 1735-ben Selmecbányán alapított bányatisztképző iskola feladata volt bánya-, kohó- és 

pénzverő tisztek, tehát vezető műszaki, jogi és igazgatási szakemberek képzése az egész 

Habsburg birodalom bányászata - kohászata számára. A Habsburg Birodalom területén a 

selmeci iskola volt az első állami alapítású, nem egyházi irányítás alatt működő oktatási 

intézmény. 1770-ben a tanintézet három éves tanulmányi idejű Bányászati és Kohászati 

Akadémiává alakult. 1808-tól Erdészeti Tanintézet működött az intézmény mellett, melyet 

1846-ban összevonva Bányászati és Erdészeti Akadémiát hoztak létre. Az intézmény 

összbirodalmi jelentőségét mutatja, hogy a vizsgált intézmények közül itt volt legmagasabb a 

külföldi hallgatók aránya – 1770 között 1850-ig összesen 3870 fő tanult itt, a hallgatók 

majdnem fele, 42%-a származott külföldről (1632 fő).  

A Habsburg Birodalom egyetlen műszaki felsőoktatási intézménye, a Selmecbányai 

Akadémia jelentősége a század folyamán lassan csökkent az 1806-ban alapított Prágai és 

1815-ben alapított Bécsi Polytechnikum mellett.  

                                                 
286 MOLNÁR kézirat 
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Korszakukban még elsősorban a bányászati-kohászati képzés volt népszerű, a hallgatók 88%-

a választotta ezt. Selmecbánya vonzáskörzete elsősorban az örökös tartományokból került ki, 

az osztrák területekről érkezett a külföldi hallgatók 45,5%-a, és a cseh tartományokból, 

elsősorban Csehországból további 38%-uk. Nem a földrajzi közelség számított, mivel az 

intézménynek a bányamérnök-képzésben még monopóliuma volt, nagy számú hallgató (159 

fő) érkezett Tirolból, a monarchia távolabbi bányászati-kohászati központjából is. Hasonló 

számban képviseltették magukat a galíciai diákok (8%). Viszont meglepően alacsony a 

Horvátországi hallgatók száma, nincs 1%. A monarchián kívüli területekről is nagyon 

kevesen jutottak el az intézménybe, a hallgatók alig 2,5%-a. A 3 éves tanulmányi időben két 

év elméleti, majd egy év gyakorlati képzés követte egymást. 1809-ben rendszeresítették az 

akadémián az ún. filozófiai kurzust, ezt a bölcsészeti tanfolyamot, melyen logikai, 

matematikai és fizikai előtanulmányokat folytathattak a tanulók, az ilyen típusú végzettség  

megszerzésével a hallgató rögtön a 2. évfolyamba került.287 Bölcsészeti előtanulmányokról 

összesen 409 fő esetében tudunk.  

A 19. század első felében az akadémia nemzetközi hatása leszűkül. A műszaki és 

természettudományok robbanásszerű fejlődésükkel kilépnek a 18. században még 

mindenhatónak tűnő bányászat és kohászat kereteiből, önállósulnak. A képzésben is 

megszűnik a bányászat és kohászat vezető szerepe, hazánkon kívül sorra alakulnak az 

általános technikai felsőbb tanintézetek.288 A hallgatók számának folyamatos emelkedése 

ellenére 1846-ban Selmecbányát a monarchia műszaki és kereskedelmi főiskoláin – 

akadémiáin tanulók alig 6%-a választotta.289 

 

VII.3. Külföldi hallgatók a mezőgazdasági felsőoktatásban 
 

A mezőgazdasági szakoktatás intézményrendszeréből mind a négy felsőfokúnak tekinthető 

intézmény szerepel kötetünkben – a Georgikon, a mosonmagyaróvári intézet, a pesti egyetem 

orvosi karán működő Institutum Veterinarium és az erdészeti szakoktatást jelentő 

selmecbányai képzés.  

A gazdálkodás korszerűsítése, a szakismeretek elsajátításának, illetve szakemberek 

alkalmazásának igénye nemcsak Magyarországon, hanem egész Közép-Európában a 

mezőgazdasági szakoktatás fejlődését idézte elő. 1770 óta külön katedrát állítottak fel a 

                                                 
287 Selmectől Miskolcig 1735-1985. Szerk.: ZSÁMBOKI LÁSZLÓ. Bp., 1985. 121 p. 
288 Selmectől Miskolcig 100. p. 
289 SZÖGI Habsburg 37. p. 
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bölcsészeti karon. Magyarországon mezőgazdasági szakembereket képző önálló intézmények 

elsősorban magánkezdeményezésekként születtek,290 így már 1780-ban Tessedik Sámuel 

inkább középfokú szarvasi gazdasági iskolája, majd a már egyértelműbben felsőfokú 

Georgikon Keszthelyen, melyet 1797-ben a felvilágosult reformerek közé tartozó Festetics 

György létesített.291 Ebbe a sorba illik bele az 1808-ban Selmecbányán létrehozott Erdészeti 

Intézet is, s végül idetartozik az Albert Kázmér herceg által életre hívott Magyaróvári 

Gazdasági Tanintézet 1818-tól.292  

Az osztrák határral szomszédos, az uralkodó családhoz tartozó Albert Kázmér herceg birtokán 

létrehozott magyaróvári intézet volt a legnagyobb vonzóerejű a külföldi hallgatók számára – a 

tanárok nagy része is osztrák és cseh származású volt.293 A magyaróvári tanintézetben a 

kezdeti latin, később német nyelvű oktatás két évig tartott, évente 20-30 hallgatóval. Az 

intézmény népszerű volt: 1835-ben kimondták, hogy 35-nél több hallgatót az első évfolyamba 

nem vesznek fel, mert korábban előfordult, hogy 45 elsőéves kezdte meg tanulmányait. De ezt 

a gyakorlatban sohasem hajtották végre.294 Tandíj nem volt, viszont a feltételek között 

szerepelt a filozófiai iskola elvégzése (csak gimnáziumot végzetteket abban az esetben vettek 

fel, ha nincs tele az intézmény). Az anyakönyvek adatai szerint 187 külföldi hallgató, azaz az 

összes ott tanuló egynegyede (24%-a) tanult 30 év alatt - 1818 és 1848 között295 

Magyaróváron.  

A diákok többsége a szomszédos ausztriai és cseh tartományokból érkezett. 67-en osztrák 

tartományokból, kiugróan sok diák jött a közeli Bécsből (47 fő 25%-a az összes külföldi 

hallgatónak), ahol ekkor még nem volt felsőfokú mezőgazdasági szakképző intézet. A cseh 

tartományokból (cseh és morva) 42 fő; Sziléziából 49 fő érkezett. Jelentős számú hallgató jött 

még Galíciából (14 fő), A déli területek számára viszont Keszthely közelebb volt: 

Horvátországból és Dalmáciából csak 9-en származtak. 

                                                 
290 Nemcsak Magyarországon, hanem Európában is magánkezdeményezések kaptak később állami támogatást. 
291 Alapítását a 18. század végén a felsőfokú mezőgazdasági szakképzés (a képzett gazdatisztek) iránti igény 
jelentkezése segítette elő. A képzés a kor igényeinek megfelelően többszintű és több irányú volt. A tanítás 1848-
ban szűnt meg, amikor a szabadságharc idején az összes hallgató beállt katonának a honvédseregbe. 
PÉTERVÁRI ANDRÁS: a Pannon Agrártudományi Egyetem. In: Hat évszázad 295-297. p. 
292 A szakiskola, 1818-ban, mint önálló, világi oktatási intézmény nyitotta meg kapuit, majd 1819-ben az 
alapítólevelet az uralkodó is megerősítette. A Magyaróvári és keszthelyi mezőgazdasági tanintézet működése a 
48-as események után időlegesen szünetelt, nemcsak a harci események miatt, hanem mert a 
jobbágyfelszabadítás elsöpörte a magánintézetek anyagi alapját. Vörös Antal: Óvár, Óvár… A 
Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskola 150 éve. Bp., 1968. 9-25. p. 
293 Óvár 33. p. 
294 Óvár 30. p. 
295 1848 nyaráig az intézetnek 782 tanulója volt, ezek közül 514 mo.-i vagy erdélyi születésű. Óvár. 35.p. 
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A Georgikon296, Európa első rendszeres felsőfokú mezőgazdasági tanintézete volt. A 

többszintű és többirányú képzés és korszakunk nagy részében nem magyarul folyt, de az 

intézmény elsősorban a magyarországi szakemberigényt elégítette ki: az 1797-1848 közötti, 

1444 hallgató közül csak kisebb létszámú külföldi tanult itt, a 43 fő az összes hallgató alig 

3%-a.  Nagy részük a magyar koronához tartozó déli területekről érkezett: 20 fő 

Horvátországból, a birodalomból elsősorban az ausztriai és morvaországi tartományokból 

származtak, 4-en Dalmáciából. 5-en az osztrák tartományokból, 6-an morva országból; 2 

galíciai és egy-egy bukovinai és olasz diákot találtunk. A birodalom határain kívül csak 4-en 

születtek: 2 német, 1 belga, 1 moldvai. 

Az orvos karon működő Institutum Veterinariumban részben az orvostanhallgatók hallgattak 

előadásokat, de az állatorvosi intézet önálló oklevelet is adott. 1788 és 1846 között 103 

külföldi származású hallgató tanult itt az anyakönyvek alapján. 88-an csak állatorvosi 

tanulmányokat folytattak, közülük 13-an a felsőfokú végzettséget nem adó patkolókovács 

tanfolyamon vettek részt, 15-en viszont már a Pesti egyetemen folytatott sebészmesteri vagy 

pedig a gyógyszerészi tanulmányaik után iratkoztak be az állatorvosi képzésre.  1821 után 

visszaesésekkel, de lassan növekszik a külföldi hallgatók száma. Legtöbben a horvátországi 

megyékből származtak, összesen 32-en, de hasonló arányban érkeztek a cseh tartományokból 

(29 fő) is. Az ausztriai tartományokban születettek már csak kisebb számban jutottak el a 

pesti intézményig (10 fő), 2 olasz hallgatóról tudunk; a birodalmi határokon kívülről pedig 

még kevesebben jöttek: 8 német, 2 moldvai hallgatóról tudunk.  

A Selmecbányai Akadémia mellett, az 1808-ban alapított Erdészeti Tanintézetben 67-en 

képezték magukat - ez a bányászati képzés látogatottságához képest nagyságrendekkel kisebb 

– az itt tanuló összes külföldi hallgató alig 4%-a folytatott erdészeti tanulmányokat. A többi 

mezőgazdasági szakoktatási intézményhez hasonlóan a cseh tartományokból (23 cseh, 6 

morva), illetve az osztrák tartományokból (23 fő) volt a legnagyobb az érdeklődés, a 

délvidékről csak 5 hallgató származott, viszont viszonylag jelentős számban érkeztek a közeli 

Galíciából (10 fő). 

 

                                                 
296 Festetics György gróf 1797-ben alapította meg. A tanárok között voltak a hazai agrárszakoktatás kiemelkedő 
alakjai: Pethe Ferenc, Nagyváthy János. Az oktatás nyelve - a külföldi hallgatóknak való tekintettel is -1846-ig 
latin és német volt. PÉTERVÁRI ANDRÁS: a Pannon Agrártudományi Egyetem. In: Hat évszázad 295-297. p. 
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VII.4. Külföldi hallgatók a jogi és bölcsészképzésben  
 

„A magyar felsőoktatás szervezeti felépítését az 1777-es első Ratio Educationis határozta 

meg. Legfelső szinten állt a már Budára költöztetett egyetem, ahol a tudományok összességét 

lehetett tanulni, s e tudományokból doktori cím megszerzésére is lehetőség nyílt. Egyes 

ismeretek tanulását azonban lehetővé tették alacsonyabb szinten is, hiszen bizonyos 

állásokhoz nem volt szükség tudományos fokozatra. A tisztviselői kar, a közigazgatás alsóbb 

szintjein dolgozók részére a királyi jogakadémiák rendszere nyújtott képzési lehetőséget.”297  

A királyi akadémiák olyan két karral, egy előkészítő bölcsészeti és egy jogi karral rendelkező 

felsőoktatási intézmények voltak, ahol a hallgatók a bölcsészeti és jogi ismereteket az 

egyeteminél alacsonyabb fokon és nem tudományos céllal, hanem a gyakorlati életben 

felhasználható, hasznosítható módon sajátíthatták el. A kétéves bölcsészeti tanfolyam tárgyai: 

a logika, fizika, természetrajz, a matematikában is az alkalmazott tudományok, történelem, 

mezőgazdaság. A bölcsészeti tanfolyam elvégzése előfeltétele volt a további jogi 

tanulmányoknak. A jogi fakultáson azokat a tárgyakat tanulták, amelyek az ország alapos 

megismerését szolgálják, vagyis a közjogot, a hazai jogot, a közigazgatást, a kereskedelmet és 

pénzügytant, valamint az egyetemes történelmet.298 Ugyanakkor az intézmény alapos 

előképzettséget nyújtott a tanulmányaikat egyetemen, vagy más felsőfokú szakoktatási 

intézményben folytatni szándékozók számára is. (A Selmecbányai Akadémián és 

Magyaróváron a felvétel előfeltétele volt a bölcsészeti alapképzés. 16 olyan magyaróvári 

hallgatót találtunk, akik valamelyik királyi akadémián tanultak korábban.)  

Az akadémiák az egyetem filiálé-intézményei, mintegy kihelyezett karai voltak, az akadémia 

tanárai csak az egyetemen végzett, tudományos fokozatot szerzett tanárok lehettek. A Ratio 

Educationis úgy rendelkezett, hogy négy királyi akadémiát kell felállítani az ország négy 

kerülete számára (Erdélyt kivéve): a dunántúli kerület részére Győrött, a dunáninneni kerület 

részére Nagyszombatban, a tiszántúli kerület részére Nagyváradon és a tiszáninneni kerület 

számára Kassán, azért hogy ezen intézmények az ország legtávolabbi részében élők számára 

is elérhető földrajzi távolságban legyenek.299 Ezek közül kettőt II. József új székhelyre 

                                                 
297 Hat évszázad 31. p. 
298 VARGA JÚLIA: A Nagyváradi Jogakadémia (1780-1848) és a Püspöki Szeminárium (1741-1818) 
hallgatósága. Budapest, 2006. 5-10. p. 
299 VARGA Nagyvárad 5-10. p. 



 146

költöztetett. A nagyszombati Pozsonyba, a győri Pécsre került, ez utóbbi csak átmenetileg, 

mert 1805-ben visszahelyezték a Rába parti városba. Erdélyben Kolozsvár, Horvátországban 

Zágráb városa rendelkezett hasonló intézménnyel. 300  

. 

 

VII.4.1. A pesti egyetem jogi és bölcsészeti kara 
 

A pesti egyetem jogi és bölcsészeti karán a királyi akadémiákénál magasabb szintű képzés 

folyt. A korszakban a bölcsészeti képzés előbb két évre csökkent, majd 1816 és 26 között 

bécsi mintára újra 3 lett. Bár 1844-től bizonyos tárgyakat már magyarul tanítanak, de a 

legfontosabb filozófiai, fizikai és matematikai előadások továbbra is latinul folytak. 1782-től 

működik a bölcsészeti kar keretében az Institutum Geometricum, a mérnökképző intézet. A 

korszakban az egyetemi jogi képzés szinte változatlan keretekben folyik.  A két karról 

rendelkezésre álló adatbázisban301 7782 fő szerepel, de a diákok közel felének nincs 

azonosításhoz szükséges adata. A meghatározható születési helyű hallgatók közül 294, 179 

horvátországi és 115 bizonyult más vidékekről származónak, mindannyian 1777 és 1820 

között voltak a két kar hallgatói. A legtöbben, 186-an a bölcsészeti képzésben vettek részt, 

közülük 24 később a jogi karon, 4-en pedig az Institutum Geometricumban is tanultak. 17-en 

csak utóbbi, 91 csak jogászképzésben vett részt. A nagyszámú horvát hallgató mellett 10% 

körüli a cseh és osztrák tartományok részesedése, utóbbi valamivel magasabb, viszont ennél is 

kisebb a galíciai területek részesedése (22 fő). A főváros sokszínű népességét mutatja, hogy a 

hallgatók közt 8 németországi mellett makedónok, görög, dalmát, román, szerb és orosz is 

van. A horvátok között sok a görögkeleti vallású, viszont közülük 18-an magyarnak vallják 

magukat, ahogy 4 bécsi hallgató is. 

 

VII.4.2. Királyi akadémiák 
 

A kassai akadémia névsorai ugyan teljesek a korszakban, de nincsenek mellettük származási 

helyre és nemzetiségre adatok. Ez különösen azért sajnálatos, mert a királyi akadémiák egyik 

legnagyobbika volt, 1839-ben 318 hallgatóval. 

                                                 
300 Az adatsor megjelent, és rövid elemzést is közöl: VARGA JÚLIA: A Kolozsvári Királyi Líceum hallgatósága 
1784-1848. Bp., 2000. 21-48. p.  
301 MTA ELTE Levéltára 
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Az 1776-ban Nagyszombatban megalapított akadémiát 1783-ban II. József helyeztette át 

Pozsonyba. Az 1777-1806 közötti anyakönyvekben szereplő 6731 hallgatóból csak 72-nek 

van megjelölve születési helye, viszont az 1806 és 1848 között beiratkozó 7233 fő adatsorai 

szinte teljesnek tekinthetőek.302 Ebben az időszakban 736 külföldi hallgatója volt az 

akadémiának, azaz a hallgatók valamivel több, mint 10%-a. Közülük 465 (63,2%) bölcsészeti, 

106 (14,4%) bölcsészeti és jogi; 165 fő (22,4%) csak jogi tanulmányokat folytatott az 

intézményben, a hallgatók majdnem fele csak egyetlen évet töltött itt (340 fő). Az osztrák 

területekhez és Bécshez közel fekvő intézmény vonzáskörzete túlnyúlt az országhatáron. A 

külföldi hallgatók többsége a közeli osztrák tartományokból (87 Alsó-Ausztriából 20, 

Stájerországból összesen 16%) és elsősorban Bécsből (167 fő – 22%) érkezett. Viszont a 

Birodalom fővárosában nemcsak osztrák lakosság élt, az itt született hallgatók feléről kiderül, 

hogy a magyar nemességhez, esetleg főnemességhez, az udvartartáshoz tartozik. A 

horvátországi születésű hallgatóknál, akik a külföldiek 20 %-át teszik ki, már kisebb ez az 

arány – egyharmaduk magyar nemzetiségű, többségük nemes. A birodalom határain kívül 

csak néhány diák született, de a hat hallgató közül a két lengyel kivételével mindenki magyar  

nemzetiségű (de francia, olasz, görög, macedóniai születésű). A birodalmon belülről két 

területről érkezett nagyobb számú más nemzetiséghez tartozó hallgató: 20%-uk a Cseh 

tartományokból (145 fő); 129-en pedig Galíciából. 

A Győrben létrehozott királyi akadémiát II. József éppen a nagyszombati Pozsonyba 

helyezése miatt tette át más székhelyre, mivel arra törekedett, hogy az ország területén 

egyenletesen helyezkedjenek el ezek az állami intézmények. Ezért a győri akadémia 1805-ig 

Pécsen működött, de a győriek minden követ megmozgattak akadémiájuk visszaszerzésére, 

így abban az évben az akadémia visszakerült a Duna parti városba. Az akadémiáról 

rendelkezésre álló adatbázisban303 összesen 9964 fő neve szerepel, 7074 származási adatai is 

ismertek. Az akadémián 235 horvátországi és 185 más külföldi születési helyű diák tanult. 

Annak ellenére, hogy ezek közül csak 75-en jártak a pécsi időszakban az akadémiára, 

kiemelkedően sok horvátországi diákot találunk. A pécsi korszakban, 1800-ban és 1801-ben 

jelentősen megugrott a hallgató létszám, egyszerre sokan, 41-en iratkoztak be az intézménybe. 

Az intézmény keretében teológiai képzés is folyt, a 262 kétéves filozófiai képzést elvégző 

mellett 44-en a bölcsészeti és jogi, 5-en pedig bölcsészeti és teológiai képzésben is részt 

vettek, 109 fő csak jogi képzettséget szerzett az intézményben. A külföldi születésű hallgatók 

majd 60%-át alkotó horvát hallgatók mellett további egyharmadot az osztrák tartományokból 

                                                 
302 M. NOVÁK VERONIKA: A Pozsonyi Jogakadémia hallgatósága 1777-1849. Budapest, 2007. 
303 MTA ELTE Levéltára 
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érkezők adnak, 6-7%-os a cseh-morva és a galíciai területek részesedése. Sokan érkeznek ide 

képzésre a pozsonyihoz hasonlóan Bécsből.  Ebben az intézményben vallja magát a legtöbb 

horvát, illetve osztrák tartománybeli diák magyarnak, az ausztriaiak egyharmada, a 

horvátországiak egynegyede. 

 „Nagyváradon 1780 novemberében kezdték meg az oktatást. A jogi fakultást 1788. június 3-i 

rendeletével hozta létre a Helytartótanács, felállítását azzal indokolta, hogy ezentúl a bírói és 

a közigazgatási hivatalok elnyerhetésének alapfeltétele a jogi tanfolyam szabályszerű 

elvégzése lesz, ezért ezen alapítással a képesítés könnyebb megszerzését biztosítja. A rendelet 

határozottan kinyilvánította az akadémia állami jellegét, azáltal is, hogy tanárait az állam 

nevezte ki valláskülönbségre és polgári állapotra való tekintet nélkül.”3041780-1949 között az 

akadémián 4288 fő tanult. Közülük 2345 főnek van meg a származási helye – az adatsor csak 

1827-től tekinthető teljesen folyamatosnak. Az ismert születési helyű hallgatók között 

összesen 86 külföldit (3,6 %) találtunk. Döntő többségük 72 fő (84%) kizárólag bölcsészeti 

tanulmányokat folytatott az intézményben. Míg az összes hallgató száma dinamikusan 

emelkedett a korszak vége felé, a külföldi hallgatók száma csökkent Nagyváradon. A 19. 

század elején a királyi jogakadémiáknak – az alapító szándéknak megfelelően - igen pontosan 

körülhatárolható vonzáskörzetük volt, amely csak kevéssé terjedt túl a közigazgatási terület, 

és a földrajzilag közel eső megyék határain.305 A Nagyváradi Akadémia külföldi hallgatóinak 

fele a viszonylag közel fekvő Galíciából érkezett (42 fő); közel azonos arányban voltak az 

intézményben a Cseh tartományokból és a horvátországi területekről érkezők (15 – 18 fő), és 

néhányan érkeztek a távolabb eső osztrák tartományokból (7 fő). 

Külföldi hallgatók tekintetében még szűkebbnek bizonyult a Kolozsvári Akadémiai Líceum 

vonzáskörzete. A bécsi udvar Kolozsváron akarta megszervezni az ország második 

egyetemét. 1784-ben a végül megvalósuló csonka egyetemet (bölcsészeti, jogi kar és orvos-

sebészeti tanfolyam) Királyi Akadémiai Líceummá minősítette vissza II. József, más jezsuita 

alapítású „kisegyetemekhez” hasonlóan (Olmütz, Graz, Innsbruck). Mindez pusztán formális 

változás volt, a főiskola szervezete és az oktatás tartalma változatlan maradt. Sajnos, a 

források hiánya miatt az adatsorból az 1828-1848 közötti időszakban itt tanuló 2574 főből 

                                                 
304 VARGA Nagyvárad 5-10. p. 
305Mintaévekben elemezte a vonzáskörzeteket a pozsonyi, győri, a pécsi és a zágrábi királyi akadémia, valamint 
a pozsonyi evangélikus líceum esetében. VARGA Kolozsvár 39-40. p. 



 149

1075-nek hiányzik a származási helyére vonatkozó bármilyen adat.3061793-1836 között 

viszont viszonylag teljesnek tekinthető – 1-1 év kivételével307 

Korszakunkban a vizsgált intézmények közül itt találtuk a legkevesebb külföldi származású 

hallgatót: 5103 főből 3625 főnek ismerjük a születési helyét – közöttük csak 25 (0,6%)308 

ilyen diákot találunk. Számuk tehát elenyésző, ez részben a forrásadottságok következménye, 

de egyértelmű, hogy az intézmény túl messze volt a birodalmi területekről érkezőknek, a 

közeli területekről, pl. a román fejedelemségekből viszont igény nem jelentkezett, egészen az 

1820-as évek végéig. Ezután 7-en érkeztek innen: egy kivételével valamennyien bölcsészeti, 

azaz alapképzésben vettek részt. 4-en osztrák tartományokból, 3-an cseh és morva területről, 

3-3 érkezett a közelebbi Galíciából és Bukovinából, 1 lengyel területről, 3 német 

tartományokból. Az intézmény jellegéből adódóan elsősorban katolikusok (20 fő, ketten 

görög katolikusok, és egy-egy izraelita illetve ismeretlen vallású). Többségük - 14 fő az 

előkészítő jellegű bölcsészeti karra ment tanulni, ezek közül 1 később jogi tanulmányokat is 

folytatott. A hallgatók másik fele, 10 fő az orvos-sebészeti intézetben végezte tanulmányait. 

Csak 2 fő tanult a jogi karon.  

 

 

VII.4.3. További katolikus felsőoktatási intézmények 
 

A katolikus intézményekben is érvényesült az állami szabályozás, egységes szerkezetű volt az 

intézményrendszer. A királyi akadémiák mellett a korszak végén már 11 katolikus líceum 

működik, Nagyszombat, Vác, Nyitra, Eger, Rozsnyó, Szatmár, Szeged, Pécs, Szombathely, a 

horvátországi Zengg és Diakovár mellé 1846-ban hozzák létre a Temesvárit – ezek két 

évfolyamos filozófiai képzést adtak. Az egri, pécsi és a temesvári királyi engedéllyel jogi 

képzést is folytatott. 1839-ben 1456 hallgató volt a katolikus intézményekben, az egri volt 

385 hallgatóval a legnagyobb, a nyitrai és zenggi intézményben csak 11-11 hallgató volt.309  

A városban korábban működő királyi akadémia pótlására 1828-ban hozzák létre a pécsi 

püspöki intézményt, itt és Szegeden kiemelkedően sok horvátországi hallgató tanult (325, 407 

fő).310 A pécsi püspöki líceumban teológiai és jogi képzés is folyt a bölcsészeti mellett, míg a 

                                                 
306A források csak részlegesen maradtak fenn, anyakönyvek, melyekben részletesebb adatsorok találhatóak, csak 
1834-ig. VARGA Kolozsvár 38. p. 
307 VARGA Kolozsvár 27. p. 
308 VARGA Kolozsvár 37. p. 
309 OROSZ 294-317. p. 
310 MTA ELTE Levéltára adatbázisok adatai 
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szegedi piarista intézményben csak az utóbbi. Mindkét intézmény vonzáskörzetét a közeli 

területek adják. Pécsett az összes ismert hallgató 15%-át alkotják a külföldiek, elsöprő 

többségük a közeli horvátországi megyék szülötte, de az ausztriai hallgatók zöme is a 

szomszédos tartományokból érkezik, és még Galícia felől is többen érkeznek mint a cseh 

tartományokból. Itt kevesen vallják magukat magyarnak, viszont nagy számban vannak jelen 

görögkeleti vallásúak. Utóbbiak száma Szegeden is magas, de itt jóval többen vallják magukat 

magyarnak különösen a horvátországi diákok közül. Míg ebben az intézményben a cseh és 

osztrák tartományok diákjai együtt sem haladják meg a külföldinek tekintettek 10%-át, addig 

a Galíciából érkezők jóval nagyobb számban vannak jelen, de ebben az intézményben egy 

franciaországi hallgató is tanult.  

Az ország középső részén működő váci piarista intézményben arányaiban jóval kevesebb 

külföldi születésű diák tanult a déli vagy nyugati elhelyezkedésű intézményeknél és a 

megoszlás is jóval egyenletesebb. A 23 horvátországi mellett 29 cseh, 30 pedig osztrák 

tartományok szülötte. A korszak végén alapított temesvári intézménybe a többi katolikusnál 

jóval kevesebben jártak és a kolozsvári mellett és itt a legalacsonyabb a külföldi hallgatók 

száma.311  

 

VII.4.4. A református kollégiumok külföldi hallgatói 
 

A 19. század elején erősen konzervatív szellemiség jellemzi a legnagyobb iskolákat, melyek 

jóval népesebbek az evangélikusoknál. A reformátusok legnagyobb iskolakomplexuma 

Debrecen. Sárospatakon 1793-tól működik jogi tagozat, 1809-ben a 4-4 teológiai és jogi 

évfolyamon 76 világi és 273 tógátus hallgató tanul. A pápai kollégium most kezd magához 

térni 18. századi hányattatásai után. 1840-ben lesz egyházkerületi anyaiskola Kecskemét. 

Ekkor már mind a 4 anyaiskolában (Debrecen, Sárospatak, Pápa, Kecskemét) van a filozófiai 

és teológiai képzés mellett jogi tanfolyam, bár a képzések hossza és tartalma iskolánként 

eltérő. 1839-ben Debrecenben 39 tanár és 592 hallgató; Sárospatakon 10 tanár és 400 

hallgató, Pápán 5 tanár és 246 hallgató, Kecskeméten 1841-ben 4 tanár és 213 hallgató van a 

kollégiumok akadémiai tagozatán. Az 1830-as évektől már minden intézményben magyar 

nyelvű az oktatás. A 4 legfontosabb intézményen túl Magyarországon az 1840-es években az 

anyaiskoláknál szerényebb filozófiai, teológiai és jogi képzést biztosít Losonc és 

                                                 
311 MTA ELTE Levéltára adatbázisok adatai  
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Máramarossziget líceumi tagozata, és további három intézményben működik filozófiai 

tanfolyam a gimnáziumi tagozat felett (Miskolc, Nagykőrös, Zilah).312 

A 6 vizsgált intézményben (Debrecen, Pápa, Kecskemét, Losonc, Miskolc, Nagykőrös)313 

Kecskeméten találjuk a legtöbb egyetemjárót, és egyedül itt haladja meg a horvátországiak 

száma a máshonnan érkezőket. Egyetlen jellegzetes csoportot érdemes kiemelni, a 93 külföldi 

hallgató közül 58 a cseh tartományokból érkezett, és a Kecskemétin kívül minden egyes 

intézményben ők vannak a legtöbben. Ez nem véletlen, ugyanis a 18. század végén fiatal 

magyarországi lelkészek egy csoportja segítette a cseh- és morvaországi protestáns egyház 

újjáépítését. Az 1780-as évtizedben Patakról 41 diák ment Csehországba, 13 Morvaországba, 

Debrecen 20 diákot küldött.314 A missziós lelkészek egy része le is telepedett, és a teológus 

utánpótlást a magyar intézmények képezték. Így a 19. század első felében kicsi, de markáns 

csoportot alkotnak az evangélikus és református akadémiai tagozatokon a cseh és 

morvaországi magyar lelkészek, illetve a helyi közösség Magyarországra tanulni érkező 

tagjai. A szegény cseh prédikátorok gyermekeinek „jobb móddal való tanítása” érdekében a 

két magyarországi protestáns egyház 1804-es pesti konferenciája évente egyszeri 

segélygyűjtésre hívta fel a protestáns egyházkerületeket.315 

 

 

VII.4.5. Az evangélikus kollégiumok külföldi hallgatói 
 

Az evangélikusok legfontosabb öt magyarországi akadémiai tagozattal rendelkező intézménye 

közül kiemelkedik ebben az időszakban az eperjesi kollégium, melyet a felső-magyarországi 

rendek kerületi főiskolává nyilvánítanak. Megnő az intézmény anyagi alapja, 1815-től jogot, 

1825-től magyar nyelvet is tanítottak, és itt a legnépesebb a tanári kar. Eperjesen kívül csak a 

késmárki líceumban tudnak külön jogi katedrát fenntartani, de a lőcsei, soproni és a pozsonyi 

príma osztályokban is van a filozófiai és teológiai mellett jogi képzés, sőt 1846-tól 

Selmecbányán és Szarvason is indul líceumi tagozat. Az evangélikus iskolák felsőfokú 

tagozatai nem túl népesek. A magyarországi intézményekben a hallgatók száma 1836-ban 

meghaladja a 700 főt, a tanítást pedig 26 tanár biztosítja.316  

                                                 
312 OROSZ 294-317. p. 
313 A debreceni és pápai adatok a kiadott névsorokból, a többi intézményé az MTA ELTE Levéltára 
adatbázisokból származik 
314 A Pápai Református Kollégium diákjai: 1585-1861. szerk. Köblös József, 2006. 87. p. 
315 A Pápai Református Kollégium diákjai: 1585-1861. szerk. Köblös József, 2006. 86-87. p. 
316 OROSZ 294-317. p. 
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Az evangélikus egyházi vezetés több kísérletet tesz a tanterv, illetve a filozófiai, teológiai és 

jogi kurzusok hosszának egységesítésére, de ezek nem járnak teljes sikerrel. A magyar 

nemzeti törekvések előretörésével, 1841-től a magyarországi evangélikus líceumokban 

kötelező lesz a magyar tanítási nyelv, annak ellenére, hogy az evangélikus vallás követői 

között a németek mellet jelentős számban van jelen a szlovákság is. Az evangélikus iskolák 

közül a pozsonyi líceum a szlovák nemzeti mozgalom legfontosabb reformkori központja, itt 

cseh-szlovák tanszék is működik, de a magyar tannyelv bevezetésével kiéleződnek a szlovák-

magyar ellentétek. Fontos evangélikus iskolaközpont Nagyszeben, itt az erdélyi szászok 

német minta alapján újítják meg a filozófiai és teológiai tanfolyamot, és 1844-től megkezdik a 

jogi képzést is. Emellett továbbra is nagy számban vesznek részt erdélyi szász hallgatók a 

németországi peregrinációban. 

A Soproni és Eperjesi Evangélikus Líceumok adatai az MTA ELTE Levéltári 

Egyetemtörténeti kutatásból származnak. A két intézményben a reformátusok intézményeinél 

jóval több külföldi hallgatót sikerült fellelni, a két intézményben annyian vannak, mint a 

reformátusok 6 intézményében összesen, sőt a soproni intézmény adatai megközelítik a 

kevesebb hallgatót vonzó kisebb vagy a nyugati területektől távol eső intézményeket. A két 

intézmény esetében is látható, hogy a külföldi hallgatók elsősorban regionális alapon 

választanak, inkább a közelebb eső intézményekben tanulnak. Eperjesen a külföldi hallgatók 

között nincs horvátországi, többségük a cseh tartományokból vagy Galíciából érkezik. Van 

viszont egy angliai származású hallgató. Sopronban viszont megjelennek a horvátországiak és 

több az ausztriai és bécsi hallgató.   

 

 

 

Elmondható, hogy 1777 és 1850 között a Habsburg birodalmon belül olyan felsőoktatási piac 

jött létre, melynek a magyar felsőoktatási hálózat is fontos része volt. Bár bizonyos képzési 

formákban Bécs jelentősége megkérdőjelezhetetlen, de a magyarországi peregrináció abszolút 

nem egyoldalú. Pest és Selmecbánya a birodalom olyan egyetemi, főiskolai centrumának 

számít, ahová a Monarchia bármely részéből szívesen jelentkeztek a hallgatók. Az 1777-ben 

kialakított királyi akadémiák rendszere a katolikus és a hasonló jellegű református 

képzésekkel kiegészülve elsősorban a helyi, magyarországi hallgatókat vonzotta, de 

összességében sok külföldi születésű számára is biztosított általános műveltséget emelő 

filozófiai képzést, kisebb részük számára pedig jogi ismereteket. Az egységesen szabályozott 

állami és katolikus intézményhálózat esetében a külföldi hallgatók többsége a legközelebbi 
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magyarországi intézményt választja, és ez a földrajzi meghatározottság részben a protestáns 

felsőoktatási intézményekben is érvényesül. Utóbbiak esetében ezt az erős cseh kapcsolatok 

módosítják valamivel.  
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VIII. Külföldi hallgatók magyar felsőoktatási intézményekben 1850-1867 
között 
 

 

1848 őszétől, a szabadságharc ideje alatt a legtöbb hazai felsőoktatási intézmény bezárta 

kapuit. A világosi fegyverletétel után a bécsi kormányzat minden eszközt bevetett a magyar 

felsőoktatás nemzeti jellegűvé válása ellen. Az 1849-50 elején végrehajtott tisztogatás, és 

igazoló eljárások után (melyek érintették a tanári kart és diákságot egyaránt), a kormányzat – 

elsősorban Leopold Thun vallás és közoktatási miniszter - átfogó reformintézkedéseket 

vezetett be az egész birodalomban. A hazai felsőoktatás reformját is ezek a modern, de a 

nemzeti felsőoktatás ellen ható elvek alapján végezték el. Az oktatás nyelve a német lett, 

kivéve a teológiai kart, ahol továbbra is megmaradt a latin. A modernizáció első lépéseként a 

korábbi két éves bölcsészeti képzés a nyolc osztályos, érettségit adó gimnázium részévé vált. 

Az egyetlen hazai, a pesti egyetem, bölcsészeti kara egyenjogúvá vált a többi karral, feladata 

ezentúl a középiskolai szaktanárképzés és a tudósképzés volt az alaptudományokban. A kar 

egyenjogúsításának folyamatába kapcsolódott – a tanszéki rendszer korszerűsítésével – az a 

lépés is, hogy a gyógyszerészképzés és a természettudományi tanszékek is átkerültek a 

bölcsészkarra (ásvány, növénytan, állattan, vegytan). Az egyetem karaira való beiratkozás 

feltétele egységesen az érettségi lett. Érettségi mellett a beiratkozás lehetőségét adta a más 

egyetemen, vagy jogakadémián szerzett bizonyítvány is. A modernizáció a felekezeti 

felsőoktatást is érintette, csak az állam által előírt feltételek mellett működtethettek iskolákat. 

Az előírásoknak anyagiak hiányában nem minden esetben tudtak eleget tenni, így az 1850-es 

évek első felében jó néhány felekezeti jogakadémiát és líceumot bezártak. 

A bécsi kormányzat koncepciója alapján egyes szaktudományok kiváltak az egyetem keretei 

közül: Az állatorvosi intézet önállósult, a mérnökképző intézet pedig beolvadt az 

Ipartanodába, melyet a német tannyelv bevezetése után Joseph Industrieschule-ként 

szerveztek át. (Az Institutum Geometricum megszüntetésével viszont hét évre megszűnt az 

egyetemi szintű mérnökképzés.) De továbbra is folyamatosan működött a Selmecbányai 

Akadémia. Csak 1856-tól emelte a császár Joseph Polytechnikum néven felsőfokú 

tanintézetté a korábbi Industrieschulé-t. Az 1860-tól Királyi József Műegyetem néven tovább 

működő polytechnikumban csak végbizonyítványt kaphatott a hallgató, oklevél kiadására nem 

volt módja az intézménynek, bár 1865 után már itt is az érettségi volt a felvételi követelmény.

 A mezőgazdasági szakképzés két kiemelkedő magánintézményének (Magyaróvár, 
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Georgikon) anyagi alapját elsöpörte a jobbágyfelszabadítás, a keszthelyi intézet bezárt, a 

magyaróvárit viszont az állam átvette és tovább működtette.317  

Az 1850-es évek végéig a diákság mozgalmai a magyar tannyelv bevezetése érdekében még 

nem hoztak eredményt (petíciók, tüntetések), de az 1860-as évek elején a politikai változások 

– Ausztria elveszíti Lombardiát – felértékelték Magyarország súlyát a birodalmon belül. A 

bécsi kormányzat engedményekre kényszerült, így az október 20-i diplomával egyidőben 

kiadott rendeletben az uralkodó visszaállította a felsőoktatási intézményekben a magyar 

tannyelvet, az oktatásügy pedig ismét a magyar törvényhozás hatáskörébe került.318  

A modernizálás és a német tannyelv megkönnyítette a birodalom többi tartományából 

beiratkozók helyzetét, de ebben a korszakban tanárok sora is érkezett az egyetemre. A 

korszakban nagyon jelentős a befelé irányuló peregrináció, a vizsgált 1996 fő 3 intézmény 

hallgatóságából került ki, ezekben összesen 17 év alatt évente átlagosan 117 külföldi diák 

tanult. 

A 3 intézményben közel azonos számú külföldi hallgatót találtunk, 36,8%-uk Magyaróvári 

Mezőgazdasági Felsőbb Tanintézet, 34,8%-uk a Selmecbányai Bányászati és Erdészeti 

Akadémia, 28,4%-uk a pesti egyetem diákja volt. 

A korábbi időszakhoz képest megnőtt az érdeklődés a mezőgazdasági szakképzés iránt. A 

magyaróvári felsőbb tanintézet a bécsi földművelésügyi minisztérium felügyelete alá tartozott 

egészen a kiegyezésig, és nemcsak a magyar, hanem az egész monarchia 

szakemberigényeinek kielégítésére szolgált.319 Továbbra is népszerű volt a selmecbányai 

akadémia bányamérnök-képzése (30%), és egyre nagyobb számban keresték fel az 1846-tól 

akadémiai rangú erdészeti képzést is (4%). Csökkent az orvosi kart látogatók aránya (17%), a 

német nyelvű jogi képzés viszont sok diákot vonzott (9%). A bölcsészkaron egyenjogúsítása 

és az egyéb reformok mellett is csak elenyésző számú külföldi tanult, (csak 11 rendkívüli 

hallgatót találtunk) de ez volt a jellemző a teológiai képzésre is.   

Az orvosi karon továbbra is a legnépszerűbbnek a korszerűtlen - sebészmesteri tanfolyam 

bizonyult, az itt tanuló hallgatók 44%-a választotta. Hasonló arányú volt a rövid szülésznői 

tanfolyam résztvevőinek száma (39%). A tulajdonképpeni orvosképzésben csak a hallgatók 

17%-a vett részt. A gyógyszerészmesteri tanfolyam a természettudományi tanszékek 

áthelyezésével részben a bölcsészkarra került át, de itt csak 8 külföldi hallgatót találtunk.320    

                                                 
317 Óvár 38. p. 
318 Hat évszázad 41. p. 
319 Óvár 44. p. 
320 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története 1635-2002. Szerk.: Szögi László Budapest, 2003.  194-195. 
p. 
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A külföldi hallgatók számának változása nagy eltéréseket mutat korszakunkon belül. A 

szabadságharc leverése után az 1860-as évek elejéig egyre növekvő számban keresték fel a 

magyar intézményeket a bécsi kormányzat egységesítő és modernizáló törekvéseinek, a német 

tannyelv bevezetésének köszönhetően. A nemzeti törekvések sikere viszont lecsökkentette a 

magyar felsőoktatási intézmények peregrinációs szerepvállalását, a magyar tannyelv 

bevezetése minimálisra mérsékelte az ide irányuló peregrinációt. Az októberi diploma 

rendelkezései először a Pesti egyetemet érték el – a korábban népszerű orvosi és a jogi karra 

is csak néhány külföldi diák került, a korábbi 30-40 helyett. Sajnos, a forrásokban 1861 után 

csak az orvosi és teológiai kar hallgatónak adatsorai maradtak fenn, a bölcsészeti és jogi karé 

nem, de az évente megjelenő nyomtatott almanach statisztikai kimutatásai alapján is – ami az 

aktuális félév beiratkozóinak születési hely szerinti csoportjait mutatja321 – egyértelműen 

látszik a csökkenés. A selmecbányai akadémián 1868-ig fokozatosan tértek át a magyar 

tannyelvre, a külföldi hallgatók száma is ezzel párhuzamosan csökkent. A magyaróvári 

intézetben viszont 1884-ig német volt az oktatás nyelve322, itt a hallgatószám továbbra is 

magas maradt, sőt némi emelkedést is mutatott a 60-as évek vége felé. 

A peregrinációban résztvevő magyar diákok száma sokszorosa volt a hazánkban tanuló 

külföldieknek, de a monarchián belül, a német oktatási nyelv fenntartásáig mindenképpen egy 

másodlagos, a bécsivel ugyan nem vetekedhető peregrinációs központnak számított ez a 

három település, ez a három intézmény. A 19. század első feléhez hasonlóan továbbra is a 

cseh tartományokból érkezett a legtöbb hallgató, a 988 fő pontosan a fele az itt tanuló külföldi 

diákoknak. További kutatások tárgyát képezheti az, hányan maradtak itt, gyarapítva a 

magyarországi értelmiség számát. Az osztrák tartományokban a hallgatók egynegyede 

született, nagyon sokan, az összes külföldi diák 7%-a monarchia legnagyobb peregrinációs 

központjából, Bécsből származott. Természetesen magyar hallgatók nagyságrendekkel 

nagyobb számban tanultak bécsi intézményekben a Pesten tanuló külföldieknél, elsősorban az 

egyetemen és a polytechnikumban.  

 

A horvátországi értelmiség a 48-as konfliktus után elsősorban nem Magyarországon tanult, 

részarányuk a korábbi időszakhoz képest megfeleződött, 7,5%-ra csökkent. A monarchia 

északkeleti-felén elhelyezkedő Galíciából származó hallgatók aránya is csökkent néhány 

százalékkal (11%), de a Dráván túli területekkel ellentétben ők mindhárom intézményt 

                                                 
321 A csoportosítás a következő: Magyarország, Erdély, Horvátország, Tótország(Szlavónia), Határőrség, a 
monarchia más tartományaiból, más államokból 
322 Óvár 9.p. 
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hasonló arányban látogatták, míg a horvát hallgatók száma mind Magyaróváron, mind 

Selmecbányán elenyésző volt. A legkisebb számban továbbra is Bukovinából és Észak-

Itáliából érkeztek  a tanulni vágyók (1-1%), ennek okaira az előző fejezetben már kitértünk, 

de természetesen az itáliai függetlenségi törekvések sikere sem hatott pozitívan az osztrák 

fennhatóság alatt álló Magyarország felé irányuló peregrinációra.  

A birodalom határain túlról - a korábbi időszakhoz hasonlóan kis számban érkeztek hallgatók 

(7%), túlnyomóan a közeli német nyelvterületről, Bajorországból, Poroszországból. A német 

tartományokban születettek képviselték a határon túliak 72%-át. A távolabbi Nyugat-

Európából csak egy-egy hallgatót találunk Angliából, Hollandiából, Spanyolországból, 

Szardínia szigetéről.   

Közép- és kelet-európai diákok számára sem volt Magyarország elsődleges peregrinációs cél, 

elsősorban a monarchián kívüli lengyel területekről érkeznek hallgatók nagyobb számban, a 

15 fő adja a határon túliak 10%-át. A román fejedelemségekből és Oroszországból egyaránt 

négy-négy fő származott, az 1820-tól autonóm Szerbiából pedig 8 fő.  

 

VIII.1. A Magyaróvári Felsőbb Gazdasági Tanintézet 
 

A német hohenheimi akadémia mintájára átszervezett intézményben két éves képzés után 

szerezhettek végbizonyítványt a hallgatók. A felvételi követelményeként gimnáziumi, 

reáliskolai, vagy felsőbb tanintézeti végzettséget határoztak meg. Számosan (összesen 37 fő) 

valamelyik monarchiabeli egyetemen folytattak előtanulmányokat – elsősorban Bécsben és 

Prágában, néhány hallgató a Gráci, Lembergi, Paduai és Innsbrucki egyetemen, de 1-1 a 

birodalom határain kívülről is érkezett – Münchenből, Heidelbergből. Ennél magasabb volt a 

Polytechnikumban tanulók száma (71 fő), ők is főként a bécsi és prágai intézményt látogatták, 

de érkeztek a lembergi, krakkói és karlsruhei intézetből is.  

Az intézmény valóban összbirodalmi érdekeket szolgált – hallgatóinak fele nem 

Magyarországról, de elsősorban a monarchia területéről származott.323 A korábbiakhoz képest 

nőtt a cseh tartományok túlsúlya – a 214 csehországi, 102 morva, és 53 sziléziai együttesen a 

külföldi diákok felét adta. Továbbra is sokan jöttek az osztrák tartományokból (26%), 

elsősorban Bécsből (az osztrák diákok fele), ahol majd csak a kiegyezés után létesül 

mezőgazdasági főiskola. Viszonylag nagy számú galíciai hallgató látogatta az intézményt, de 

továbbra is elkerülték az intézetet a horvát hallgatók (3%). A birodalom határain kívülről, 

                                                 
323 hallgatói összlétszámra ld. Óvár 131. p. 
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Németországból ennek a számnak a duplája származott (6%), a lengyel területekről 12 fő, 

Kelet-Európa és a Balkán többi részéről csak összesen 9 fő érkezett.  

 

VIII.2. A Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia 
 

Az intézmény még mindig népszerű volt az egyre szaporodó monarchiabeli műszaki 

tanintézetek között is (1849-ben a stájerországi Leobenben és a csehországi Pribramban jött 

létre bányászati akadémia)324, bár a harmincas évek végétől a negyvenes évek közepéig tartó 

létszámcsúcsot csak az ötvenes évek elején éri el, utána fokozatosan csökken a hallgatóság 

összlétszáma. A bányászati képzés mellett egyre jelentősebb az erdőmérnök hallgatók aránya. 

A külföldi hallgatók aránya ugyan nőtt az összhallgatósághoz képest (50%),  szinte csak a 

monarchia határain belülről érkeznek diákok, alig fél százalékuk született ezen kívül, 

nagyrészt német területeken (34 fő).  

Legtöbben továbbra is a cseh területekről származnak, (57%) elsősorban a szűkebben vett 

Csehországból (az összes selmecbányai hallgató 35%-a), a pribrami akadémia még ebben a 

korszakban nem csökkentette az ide irányuló peregrinációt. A 20%-nyi osztrák hallgató 

nagyobb része hagyományosan a távolabbi tartományokból származik, legtöbben Tirolból, de 

szép számban jöttek Karinthiából, Salzburgból is. A két legközelebbi tartományból, Alsó-

Ausztriából és Stájerországból csak összesen 33 fő érkezett, és nem találunk egyetlen bécsi 

születésűt sem. Viszont 24 esetben jelölnek Bécsben szerzett középiskolai végzettséget, tehát 

ha nem is onnan származnak, néhányan mégis Bécsen keresztül jutnak el Selmecbányáig. A 

stájerországi alacsony részarányt a leobeni akadémia létrehozása is indokolná, de ha évekre 

lebontva vizsgáljuk az előző korszakot, hasonló adatokat találunk. Ha csökkenést a külföldi 

hallgatók számában nem is okozott a két intézmény, mindenképpen stagnálásról beszélhetünk. 

A morvaországihoz hasonló, magas számban érkeztek hallgatók Galíciából, de a 

mezőgazdasági szakképzéshez hasonlóan itt is nagyon alacsony a horvátországi hallgatók 

száma (5 fő).  

 

 

 

                                                 
324 Szögi László-Kiss József Mihály: Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és főiskolákon. 1849-1867. Bp., 
2003. 12. p. 
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VIII.3. A pesti egyetem 
 

Az intézmény reformja után folyamatosan nőtt az összhallgatóság létszáma, míg a külföldiek 

részaránya az éves statisztikai kimutatások alapján a hatvanas évek elejétől nagyon 

lecsökkent. Az egyes félévekre beiratkozókról vezetett statisztikák alapján elmondható, hogy 

arányuk a hatvanas években a következő módon alakult: a stabilan alacsony létszámú 

hittudományi karon – 10% körül. A legtöbb hallgatót vonzó jogtudományi karon 1,5 -2,5 % 

között mozgott, bár számuk hasonló volt az orvosi képzésben résztvevőkéhez, ott valamivel 

magasabb volt arányuk (3-4%). Az alacsonyabb rangú sebészeti képzésben viszont 11%-uk 

vett részt. A csak a bölcsészeti karra járók között is alacsony volt számuk, a 60-as évek vége 

felé 2-4%. (1862 után a hallgatók származási helyére már nem áll rendelkezésünkre 

forrásanyag, csak a statisztikai elemzésekre támaszkodhatunk.) 

A Dráván túli horvát területekről elsősorban a pesti egyetemet választották a tanulni vágyók a 

három intézményből. A teológusok 1-2 kivételtől szinte teljes számban, a jogászok között, ha 

a csehországival nem is vetekedhetett (innen származott a hallgatók majdnem fele), de magas, 

24%-os, az orvosi karon is 17,5%-os volt arányuk a külföldi diákok között.   
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IX. Külföldi hallgatók a magyar felsőoktatásban a dualizmus korában 
 

IX.1. A felsőoktatási hálózat kibővülése a kiegyezés után325 
 

Az 1866-os porosz háborúban elszenvedett vereség után egyértelművé vált, hogy újjá kell 

szervezni a belső hatalmi struktúrát. A kiegyezés Magyarországon nagyívű gazdasági és 

társadalmi fejlődést indított el, és megnyílt a lehetőség a nemzeti jellegű, korszerű hazai 

felsőoktatás kiépítésére. A kulturálisan önálló ország kormányzata – az egykori 

reformnemzedék szellemében  –  mind az oktatás tartalmi, minőségi kérdéseiben, mind a 

tárgyi feltételek tekintetében igyekezett felzárkóztatni a felsőoktatást az európai színvonalra. 

Két kiemelkedő vallás- és közoktatásügyi miniszter nevéhez fűződik ebben a korszakban a 

felsőoktatás fejlesztése: Eötvös József újra próbálkozhatott 48-as terveinek megvalósításával, 

Trefort Ágoston pedig elődje szellemében folytatta a munkát. A modern felsőoktatás célja 

kettős: a tudomány fejlesztése és tudósképzés; és a szakképzés. 

Az utánpótlás kinevelésére, az új tudósgeneráció és tanári gárda külföldi képzésére már 

közvetlenül a kiegyezés után nagyszabású ösztöndíjakciót hirdetett meg a minisztérium. 

Bécsen és a közeli német egyetemeken túl már Zürich, Basel, Párizs, München, Anglia 

egyetemein is megjelentek magyar diákok. 

Az 1870-es évek elején reformtervek születtek a pesti egyetem katolikus jellegének 

megszüntetéséről. A liberális politikusok célszerűnek tartották volna (Eötvös), ha a teológiai 

kar kiválik (a dogmák és a tanszabadság összeegyeztethetetlensége miatt); de az állami 

befolyásolás érdekében szerencsés megoldásnak tűnt volna az is, ha az összes felekezet papi 

elitjét az állami egyetemen nevelnék, ezért létrehoznának még egy görögkeleti és egy 

protestáns fakultást is. Egyik elképzelés sem valósult meg, részben vagyonjogi problémák, 

részben politikai okok miatt. Az egyetemi alap egy része vitathatatlanul katolikus egyházi 

eredetű vagyon volt, bár ez egyetem Mária Terézia uralkodása óta állami intézményként 

működött. Felmerült a bölcsészkar kettéválasztása is, de ez sem valósult meg a pesti 

tudományegyetemen. 

A Tudományegyetemen a kiegyezés után nagyarányú fejlesztések indulnak: sok új tanszéket 

hoztak létre, egyre nagyobb elmélyülést lehetővé téve az egyes tudományágakon belül. A jogi 

karon növekedett az államtudományi tanszékek száma (politika, közgazdaságtan); az orvosi 
                                                 
325 HEILAUF ZSUZSANNA: A magyar felsőoktatás 1850 és 1890 között. In: Magyar Felsőoktatás 2000/8. sz. 
50-52. p. 
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karon új és párhuzamos tanszékeket hoztak létre (pl.: gyermekgyógyászati, közegészségtani, 

elmekórtani), a bölcsészkaron több tanszéket kapott a történelem, a nyelv és irodalomtörténet, 

a természettudományos tanszékek viszont új épületeket, asszisztensi állásokat kaptak. 1866-

ban bevezették a bölcsészkaron a szeminárium intézményét, mely elemző munkájával, a 

hallgatóknak nyújtott rendszeres konzultációkkal a korábbinál magasabb szintű képzést adott. 

Az egyetemen szerzett doktori címeket az egész Monarchiában elismerték. 

A kiegyezést követően a zsúfoltság és gyenge felszereltség egyre tarthatatlanabbá vált mind a 

tudományegyetemen, mind a műegyetemen. A tudományegyetemen a 70-es években készült 

el az új vegytani épület, megnövelték a központi épületet is egy szárnnyal; 1876-ban pedig új 

épületet kapott az Egyetemi Könyvtár, mely akkor az ország legnagyobb gyűjteménye és az 

egyetlen nagy, nyilvános tudományos könyvtár volt. A 80-as évek elején épült ki az új 

klinikai negyed az Üllői úton, és kerültek a természetrajzi intézetek, gyűjtemények a múzeum 

körúti épületbe. 

1871-ben jött létre a főváros másik legfontosabb felsőoktatási intézményének, a József 

Műegyetemnek az új szervezete, mely így egyetemi rangúvá vált. (Az első műszaki 

felsőoktatási intézmény, mely nevében az egyetem szót viselte.) Az új, korszerű szervezeti 

felépítés alapján három önálló fakultásból állt: egyetemes és vegyészi, mérnöki (ezen belül az 

építészi), gépészmérnöki. A felvételihez előírt követelmény az érettségi volt, a hallgató az 

egyetemes szakosztályban (általános és természettudományi képzés) elvégzett 2 év után 

léphetett át a választott technikai szakosztályba – majd szigorlatot téve a hallgatók mérnöki, 

gépészmérnöki, építészi és vegyészi oklevelet szerezhettek. Bár kezdetben a műegyetemen is 

a teljes tanszabadságot kívánták alkalmazni, de hamar kiderült, hogy a reáltudományok 

esetében ez nem megfelelő – ahogy az orvosi karon, itt is kötött tantervet vezettek be 1882-

től. Ebben az évben megszűnt az előkészítő tagozat is, így közvetlenül a mérnöki 

szakosztályokba lehetett beiratkozni, ahol viszont a képzés ideje négy évre nőtt. A 

műegyetemen elismerten magas szintű elméleti matematikai és fizikai oktatás folyt, de ennek 

részben a felszereltség hiánya is oka volt. Legtöbb hallgató az általános mérnöki képzésen 

vett részt – a korszakban nagy igény volt a földméréshez, térképészethez, vízszabályozáshoz, 

út és vasútépítéshez jól értő mérnökökre. 

A zsúfoltság megoldására és a gyakorlati képzéshez szükséges laboratóriumok, felszerelések 

hiányának felszámolására már az 1870-es évek elején próbáltak megoldásokat keresni, de 

pénzhiány miatt eredmény csak az 1879/XLVII. tc.-kel született. (Sajnos ez is alultervezte a 

valós igényeket: 600 fős intézményt vettek alapul, de már ekkor is 560 hallgatója volt az 

intézménynek.) Ennek alapján az 1880-as évek közepére készült el részben a múzeum körúti 
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épületcsoport (kémiai és főépület), melyet Steindl Imre tervezett, de ez hamarosan további 

bővítésre szorult. 

A középiskolai tanárképzés fejlesztése azt a célt szolgálta, hogy a középiskolákból megfelelő 

előképzettségű diákok kerüljenek be a felsőoktatási intézményekbe. A 70-es években az 

egyetem és műegyetem mellett olyan tanárképző intézeteket hoztak létre, melyek előadásain 

és foglalkozásain gyakorlati és elméleti képzést nyújtottak a tanárjelöltek számára. A tanári 

végzettség megszerzéséhez az egyetemi és a kiegészítő oktatáson túl 1883-tól egy év 

gyakorlatot is kötelezővé tettek, csak ezután szerezhetett a tanárjelölt oklevelet a 

Középtanodai Tanárvizsgáló Bizottság előtt (Az 1883/XXX. tc. valamennyi középiskolai 

tanárjelölt számára egységessé tette a képzést.) 

Már a kiegyezés után felmerült egy második tudományegyetem létesítésének terve, de csak 

1872. október 12-én valósult meg az erdélyi magyarság régi álma: 1872/XIX. tc. a kolozsvári 

tudományegyetem létesítéséről. (Az egyetemalapítási kísérleteknek itt nagy hagyománya volt, 

a 19. században pedig mind a felekezetek, mind a nemzetiségek terveztek egyetemet 

Erdélyben.) Az abszolutizmus idején, 1863-ban felállított királyi jogakadémiát és a II. József 

által megszüntetett egyetem orvosi karának maradványát, az orvossebészeti intézetet már 

1868-ban felszólította Eötvös, hogy tegyenek javaslatot az egyetem megszervezése tárgyában. 

1870-ben már be is nyújtotta a törvényjavaslatot, de annak elfogadását halála 

megakadályozta. Az egyetem szerkezete eltérő volt a pestiétől: mivel Erdélyben minden 

történelmi felekezetnek megvolt a maga hittudományi főiskolája, nincs az egyetemen 

teológiai kar, a jogi, orvosi és bölcsészeti (nyelv- és történettudományi) karok mellett először 

alakult külön természettudományi (matematikai) fakultás, tehát itt megvalósultak a pesti 

tudományegyetem már fölvázolt elképzelések. Az Erdélyi Múzeum-egylet (1859) 

tudományos gyűjteményeit ez egyetem rendelkezésére bocsátotta, (ebben nagy szerepe volt 

Mikó Imre miniszteri biztosnak), így az intézmény működésének megkezdéséhez megfelelő 

könyvtárral és gyűjteményekkel rendelkezett. Ennek ellenére az első években jelentősek a 

pénzügyi és elhelyezési problémák, csak az 1880-as évektől indult meg jelentősebb fejlesztés 

(vegytani intézet, orvoskari építkezések). A korszak végére az egyetem elsősorban az orvosi 

és természettudományok terén vált tudományos kutatási központtá. 1881-től az egyetemet az 

uralkodóról Ferenc József Tudományegyetemnek nevezték el.326 

Új intézmények létesültek a szakoktatásban: 1872-től nyílt meg a magyar tannyelvű katonai 

tanintézet, a Ludovika Akadémia. Más intézmények ebben az időszakban emelkedtek 

                                                 
326 HEILAUF ZSUZSANNA: A Kolozsvári Tudományegyetem. In: História 1998/2. 15-16. p. 
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felsőfokúvá: 1874-től a Magyaróvári mezőgazdasági tanintézet akadémiai rangot kapott 

(kétnyelvű az oktatás 1884-ig); az Állatorvosi Tanintézet 1890-től vált akadémiává. (A 

korszakban nincs önálló intézménye a felsőfokú közgazdasági és kereskedelmi képzésnek.) 

A művészeti felsőoktatás alapjait is a korszakban rakták le. Az 1875-ben alapított 

Zeneakadémiának (Liszt Ferenc, Erkel Ferenc) 1879-től oldódik meg az elhelyezése, 1888-

ban pedig összevonják az Országos Színészet Tanodával, így ez utóbbi is akadémiai rangra 

emelkedett. 1871-ben jött létre a Képző és Iparművészeti Főiskolák jogelődje : az Országos 

magyar királyi Mintarajztanoda és Rajztanárképezde, mely mellett 1883-ban hozták létre a 

festészeti mesteriskolát. A felekezeti képzés – lelkészképzés területén 1877-ben Közép-

Európában egyedülálló módon megalapították az Országos Rabbiképző Intézetet. 

Jelentős maradt a jogászképzés, mivel a jogi végzettség kínálta a lehetőséget az 

államaparátusban (igazságszolgáltatás, közigazgatás, pénzügyigazgatás) való 

elhelyezkedéshez, de megszerzése a magyar úri középosztály tagjainak számára 

presztízskérdés is volt. Jogi végzettséggel a modernizálódó gazdaságban és kereskedelemben 

is sokféle állás volt elérhető, ez utóbbi elsősorban a zsidó hallgatóságot vonzotta. Ezért 

elsősorban ezen a téren bizonyult túl szűknek az egyetemi keret, a két egyetemi jogi karon 

kiemelkedően nagyszámú hallgató tanul, a kolozsvárit egy időben „oklevélgyárnak” is 

nevezik. A jogakadémiák iránt viszont csökken az érdeklődés, a királyi és felekezeti 

jogakadémiákon 1871-ben 1925, 1890-ben már csak 745 hallgató volt. 

1880-as években reformindítványok egész sora foglalkozott a felsőoktatással. A viták 

középpontjában az oktatási rendszer, vagyis a társadalmi szakemberszükséglet és az egyetemi 

képzés összhangjának megteremtése állt. Kevés a szakember – de a hallgatók társadalmi és 

szociális helyzetének gyengesége a tanulmányok színvonalát csökkentette. A társadalmi 

emelkedésnek, vagy helyzetfenntartásnak elengedhetetlen feltétele lett a diploma. 1867-90 

között jelentősen növekedett a hallgatók száma. Míg 67-ben 2100 hallgatója volt az 

egyetemeknek, 90-re ez a szám több mint a duplájára, 5000 főre nőtt és más felsőfokú 

szakoktatási intézményekben még további 3000 fő tanult. De az egyetemi hallgatók zöme 

szerény anyagi viszonyok között élt, bár nagyrészük a középosztályból származott. (A 

hallgatók 10%-a ösztöndíjas, 1/6-a teljes vagy  féltandíjmentes a pesti tudományegyetemen.) 

Magas volt a külföldön tanuló magyar diákok száma (elsősorban orvostanhallgatók és 

természettudományok, valamint a mérnökképzés terén). Az 1880-as évek végéig több a 

külföldön tanuló orvostanhallgató, mint itthon. (A 80-as évek első felében egy évben 

átlagosan 1400-an tanultak külföldön, közülük 800 volt átlagosan az orvostanhallgató.) Bár 

voltak ösztöndíjak, nagyobbrészt saját költségükön tanultak egy-két félévet a diákok (melyet 
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sok esetben hazai tanulmányaikba is beleszámítottak); vagy a diploma megszerzése után, 

posztgraduális képzésként mentek sokan külföldre, elsősorban osztrák és német egyetemekre, 

főiskolákra. 

Az egyetemi tanárok anyagi és erkölcsi megbecsülése, a magántanárság lehetősége az ifjú 

tudósjelöltek számára, a dinamikusan bővülő oktatási keretek, javuló feltételek sok 

nemzetközi hírű tudóst adtak az országnak. ( Eötvös Loránd, Wartha Vince…) 

A kiegyezés utáni időszak legnagyobb fejlesztései, építkezései a természettudományos, 

műszaki és orvosi képzés területén folytak, (ezek igényelték a legköltségesebb beruházásokat) 

hosszú évtizedek lemaradását kellett pótolni. Ugyan a kiegyezés időszakától nyilvánvaló volt, 

hogy a relatíve nagy területű és népességű Magyarországon nem elegendő a három egyetem, 

az erősen centralizált felsőoktatás miatt a fővárosban nagy a zsúfoltság, az ország jelentős 

régióiban pedig semmilyen korszerű felsőoktatási intézmény nem működött. Új egyetemek 

alapítására hosszas viták közepette (sok vidéki város jelentkezett ezek lehetséges székhelyéül) 

végül csak a 20. század elején került sor Pozsonyban és Debrecenben. 

 

IX.2. Külföldi hallgatók a kiteljesedő magyar nyelvű felsőoktatásban 
 

„A kiegyezés utáni fél évszázad, a dualizmus időszaka, s különösen annak a századfordulóig 

terjedő szakasza a magyar felsőoktatásnak kétségtelenül egyik aranykora. A kulturális 

önállóságát elnyert ország kormányzata az egykori reformnemzedék szándékainak 

megfelelően mind az oktatás tartalmi, minőségi kérdéseiben, mind a tárgyi feltételek 

megteremtése tekintetében igyekezett felzárkóztatni felsőoktatásunkat a legfejlettebb európai 

színvonalra.”327 A felzárkózás sikerült, de a nemzeti nyelv teljes térhódításával a magyar 

felsőoktatási intézmények vonzáskörzete leszűkült, az egyre növekvő hallgatói létszámban 

nagyságrendekkel kisebb lett a külföldi hallgatók aránya.328  

A kiegyezés után a teljes magyar felsőoktatás magyar nyelvűvé vált. Jelentősen bővült a hazai 

felsőoktatás rendszere, a főváros, Budapest a magyar nyelvű felsőoktatás legfontosabb 

centrumaként a tudományegyetem, és a műegyetem mellett új szakoktatási intézményeknek is 

helyet adott. Megszületett a magyar művészeti felsőoktatás, de a fővárosban működött az 

Állatorvosi és a Keleti Kereskedelmi Akadémia is. A felsőoktatás egyközpontúságát 

                                                 
327 Hat évszázad 41.p. 
328 A magyarországi felsőoktatásban tanulók száma 1914-ig megháromszorozódott. Az összehasonlító 
táblázatokat közli: Otruba G. Die Universitäten in der Hochschulorganisation der Donau-Monarchie Nationale 
Erziehungstätten im Vielvölkerreich 1850-1914. O. Neuloh-W. Riegg: Student und Hochschule im 19. 
Jahrhundert Göttingen 1975 75-115 p.  
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csökkentették a vidéki jogi és gazdasági akadémiák, de a decentralizáció legfontosabb lépése 

a kolozsvári tudományegyetem létrehozása volt. A diákok száma alapján Európa, sőt a világ 

legnagyobb egyetemei közé tartozott a budapesti műegyetem és a tudományegyetem is. A 

nagy egyetemi beruházások, építkezések mellett jelentősen bővült az oktatói kar. 

Korszakunkban a monarchia mindkét felén az egyetemek és a műszaki egyetemek mellett a 

felsőoktatási intézményrendszer részét képezte számos, a közép- és főiskolai szint között 

ingadozó szakiskola is. Ilyenek voltak a különböző felekezetek teológiai akadémiái, 

jogakadémiák, művészeti és katonai akadémiák, kereskedelmi, gazdasági tanintézetek.329  

Bár ebből az időszakból rendelkezésünkre állnak az éves statisztikák is, ezek alapján kevéssé 

lehet a magyar felsőoktatás külföldi hallgatóinak csoportjellemzőt meghatározni. A magyar 

tannyelvű felsőoktatási intézmények többségében a külföldi hallgatók száma még az 5%-ot 

sem éri el, ráadásul a hallgatói létszámok növekedésével igen kevés számú hallgatót kell 

nagyon nagyszámú között megtalálni. A forrásadottságok sem egyformák, mert a budapesti 

tudományegyetem korabeli anyakönyvei nem maradtak fenn.  

Éppen ezért a korszakban három különféle hallgatói csoportot elemeztem részletesebben, a 

kolozsvári egyetem 4 karának, a műszaki, a mezőgazdasági, a közgazdasági szakoktatás 9 és a 

művészeti felsőoktatás 4 intézményének külföldi születésű diákjait, összesen 1841 fő 

adatait.330  

A dualizmus korában a műszaki, a mezőgazdasági, és a közgazdasági felsőoktatás 

intézményei (Királyi József Műegyetem, a Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia, 

a Magyaróvári Gazdasági Akadémia, az Állatorvosi Akadémia (Főiskola), a Keleti 

Kereskedelmi Tanfolyam (Akadémia), a Kassai, a Keszthelyi, és a Kolozsvári Mezőgazdasági 

Akadémia) névsorainak áttekintése után 973 külföldi egyetemjárót találtunk. A művészeti 

szakoktatás intézményeiben (Zeneakadémia, a Képző és Iparművészeti Főiskola, Országos 

Színészeti Tanoda (Akadémia) 558, a Kolozsvári Tudományegyetem 4 karán összesen 326 

külföldi születésű hallgató iratkozott be 1919-ig.  

 

 

                                                 
329 PATYI GÁBOR: Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és főiskolákon 1890-1918. Budapest, 2004. 14. 
p. 
330 Az adasorok részben megjelentek: Heilauf Zsuzsanna (szerk.): Külföldi hallgatók magyar felsőoktatási 
intézményekben 1. rész (1635-1919). Budapest 2006. részben Bognár Krisztina és Lucian Nastasă-Kovács az 
egyes intézmények teljes hallgatóságát feldolgozó adatsoraiból, illetve adatbázisából származnak, melyek 
publikálatlanok. 
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IX.2.1. Külföldi hallgatók a budapesti és a kolozsvári egyetemen 
 

A kolozsvári egyetem hallgatóinak vizsgálata több szempontból is fontos eredményeket ad a 

külföldi hallgatók elemzésében. A kolozsvári a dualizmus időszakában Magyarország 

egyetlen hosszú időn keresztül működő vidéki tudományegyeteme, ráadásul a fővárosi 

budapesti egyetem összefüggő anyakönyvi forrásainak hiánya miatt ez az egyetlen, melynek 

segítségével átfogó képet adhatunk a korszak magyarországi tudományegyetemi képzésének 

teológián kívüli területeiről. A pesti tudományegyetem esetében korszakunk nagy részéről 

nincsenek összefüggő nyilvántartások, és egyáltalán nem maradt fenn az egyetem 

anyakönyve. A féléves beiratkozások statisztikái alapján az viszont elmondható, hogy 

1872/73-ban a beiratkozók 2,6%-a, 1880/81-ben 3%-a, 1909/10-ben 1,5% volt külföldi 

születésű.  Két forrásban kerestem részadatokat, a doktorok származási lapjai és a 

bölcsészettudományi kar végbizonyítványai között.331 A hallgatók nagy része nem szerzett 

végbizonyítványt, nem doktorált, így az adatok mindenképpen részlegesek maradnak. Azért 

gyűjtöttem őket, mert bizonyos jelenségek itt is megfigyelhetőek, és összehasonlítási alapul 

szolgálnak a kolozsvári elemzésben. 

A doktorok származási lapjai a 4 kar egészéről nyújtanak képet, ezek 1901-től maradtak fenn. 

A külföldi hallgatók karok közötti megoszlását, részben a születési helyek jellegzetességeit 

mutatják be, de a zsidó hallgatók arányáról, képzési preferációjáról is tanúskodnak. 4 

mintaévet néztem át, kettőt a századfordulón, kettőt pedig a háború idején (1901/1902 és 

1902/03, valamint az 1915/16 és 1916/17-es tanéveket). A századfordulón összesen 11 

külföldi hallgatót találtam a doktoráltak között, köztük 3 jogászt, két bölcsészkari hallgatót, 

mindketten természettudományi (kémia, fizika, ásványtan) területen. A többség, 6 fő, 

orvosdoktor lett. Öten Bécsben születtek, hárman Fiuméből érkeztek, egy fő Bukarestből, egy 

dillingeni, egy pedig horvátországi születésű, tehát a legtöbben nagyvárosból érkeztek. A két 

háborús évben jóval nagyobb a külföldi születésű doktorok száma, 1916/17-ben összesen 13-

an vannak, az ezt megelőző évben pedig 9-en. Többségük, 13 fő a két jogi doktorátus 

valamelyikét szerezte meg, 6 orvos mellett 3 bölcsész végezte be tanulmányait ebben az 

évben. Amíg az orvosi és bölcsészettudományi kariak száma változatlan, addig a jogászoké 

négyszeres lett. Továbbra is legtöbben Bécsben születtek (10 fő), 2-2 fő Fiumében, Zágrábban 

és Boszniában, öten Horvátország különböző részein, és egy fő Oroszországban. Eléggé 

magas, 40%-os a 33 hallgató között a zsidók aránya, nyolcan orvosok, a többi 5 jogász. 

                                                 
331 ELTE Levéltára 1/f. Doktori nyilvántartások,  2/b. A bölcsészettudományi kar hallgatóinak végbizonyítványai 
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A bölcsészettudományi kar végbizonyítványai csak 1907-től maradtak fenn. Ezekbe viszont a 

hallgató középiskolai érettségijének helyét is bevezették, így itt arra voltam kíváncsi, hogy a 

külföldi hallgatók közül hányan tették ezt Magyarországon, 1907 és 1913 között, továbbá arra 

is, hány nő van a hallgatók között (a doktori vizsgát tevők között csak 1-1 bölcsészt és 1 

orvost találtam). A 6 tanév végbizonyítványainak anyagában összesen 23 külföldi hallgató 

szerepel, közülük csak öten vannak azok, akik nem Magyarországon szerezték meg 

érettségijüket. A nők aránya viszont magas, az összes majd egynegyede, 8 fő.  

 

De lássuk Kolozsvárt. A magyar királyság második tudományegyetemét 1872-ben alapították 

Kolozsváron. Az egyetem szerkezete eltérő volt a pestiétől: mivel Erdélyben minden 

történelmi felekezetnek megvolt a maga hittudományi főiskolája, nincs az egyetemen 

teológiai kar, viszont a jogi, orvosi és bölcsészeti (nyelv- és történettudományi) karok mellett 

először alakult külön természettudományi (matematikai) fakultás. Az első években még 

pénzügyi és elhelyezési problémákkal küzd az intézmény, csak az 1880-as évektől indul 

jelentősebb fejlesztés, de a diáklétszám folyamatosan növekszik. Az első tanévben 258, 1885-

ben 500 hallgatója van az egyetemnek, és ez a szám a századfordulón már meghaladja az ezer 

főt. Ebben az időszakban a jogi karon tanul a diákok 51, az orvosi karon 23, a bölcsészeti 

karon a 15, a természettudományi karon a 9%-a. A korszak végére az egyetem elsősorban az 

orvosi és természettudományok terén vált tudományos kutatási központtá, viszont a legtöbb 

hallgatója a jogi karnak volt. A századfordulón a kortársak is felhívták a figyelmet arra a 

jelenségre, hogy a hallgatók nagy számban mennek a a kolozsvári jogi karra diplomát 

szerezni, ahol sokkal könnyebb feltételekkel tehették ezt, mint a fővárosi egyetemen 

(„diplomagyár”). A diáklétszám 1916/17-ben érte el a csúcsot 2410 fővel.332 

A kolozsvári egyetem 4 karának hallgatói vizsgálatához a Lucian Nastase által összeállított 

kéziratos egyetemi adattár anyagát használtam fel. Az adatbázisban szereplő diákok között 

összesen 326 külföldi születésű hallgatót találtam, 213-an jogi, 60-an orvosi, 38-an 

bölcsészeti, 15-en természettudományi tanulmányokat folytattak. Már a 213-as adat is 

változás a korábbi Kolozsvári adatokhoz képest, hisz mind a 18. mind a 19. század első 

felében alig néhány külföldi származású diák volt az egyetem elődjében. Ez a regionális 

szerep továbbra is erős, de ez a szám azt mutatja, hogy a világ kinyílt, és Erdély gyorsan 

fejlődő fővárosába messzi vidékekről is eljönnek az ország második tudományegyetemére. Ha 

az éves első beiratkozásokat nézzük, látható, hogy a hallgatók éves száma az 1898-as évtől 

                                                 
332 GAAL GYÖRGY: Egyetem a Farkas utcában. A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem előzményei, 
korszakai és vonzatai. Kolozsvár, 2001. 
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ugrik meg és viszonylag egyenletesen magas marad az első világháború végéig. Ez valahol 

érthető is, hisz a hallgatók többségének az adatai is hasonló képet mutatnak, de a külföldi 

hallgatók számának emelkedésében részben szerepet játszhatott az is, hogy a századfordulóra 

az egyetem már jelentős építkezéseken van túl, egyre minőségibb körülmények között folyik 

az oktatás. Ha a karokat nézzük, a bölcsészetin és a természettudományin nincs nagy eltérés a 

századforduló előtti és utáni időszakhoz képest, viszont mind az orvosok és különösen a 

jogászok száma jelentősen megnőtt. Utóbbinak kevésbé a jobb feltételek, inkább a diploma 

könnyű megszerzésének lehetősége volt az oka. 

A korszak hallgatói vizsgálatának elsőrendű kérdése, milyen arányban vannak magyarok a 

külföldön születettek között, illetve kik azok, akik bár külföldön születtek, családjuk már 

Magyarországon él, esetleg itt végezték a középiskolát is. A kolozsvári egyetem esetében a 

forrásadottságok miatt ez vizsgálható, mert a hallgatók 78%-ának nemzetiségére, valamivel 

kisebb arányban a szülők lakhelyére és az elvégzett középiskola székhelyére vonatkozó 

adatok is fennmaradtak. Az ismert nemzetiségű hallgatók többsége, 56%-a magyarnak vallja 

magát, a német nemzetiségűek aránya 20%, 9-9% a délszláv, illetve a magát olasznak vallók 

aránya (német és délszláv vezetéknevűek is vannak ebben a csoportban, de egy kivétellel 

valamennyien Fiuméből jöttek, és csak ketten végeztek magyar középiskolában). Így a 

legnagyobb csoportnak az sem okozott gondot, hogy a képzések magyar nyelven folynak, ez 

mint láthattuk a pesti egyetem bölcsészeti karán is hasonlóan alakult, azok körében 

mindenképpen, akik végbizonyítványt szereztek.  

A dualizmus időszakában egyre több olyan hallgató jelenik meg a felsőoktatásban, aki vagy 

akinek családja kihasználja a modern polgári berendezkedésből adódó lehetőségeket, élete 

során többször változtat foglalkozást, lakóhelyet nemcsak az államhatárokon vagy a 

monarchián belül és kívül, hanem akár új földrészeken.  Ilyen csoportot alkotnak az 

Amerikába ki-, majd visszavándorlók is. Bár a kolozsvári egyetemen csak öt tengerentúl 

született diákot találunk, közülük 4 már Magyarországon végezte a középiskoláját, szülője is 

itt lakik. A nemzetiségi adatok mellett a magyar állam területére ki és bevándorló csoport 

markáns jelenlétét mutatja, hogy a diákok 40%-a (132 fő) magyarországi középiskolában 

érettségizett, édesapja is Magyarországon él. 

A modernizálódó, növekvő nagyvárosok népességet vonzó komplex centrummá alakulását 

mutatja, hogy a kolozsvári külföldi hallgatók fele, 107 fő három meghatározó nagyvárosból 

származott, 37-en az „átmenetileg” Magyarországhoz tartozó Fiume, 47-en pedig a birodalom 

fővárosának, Bécsnek a szülöttei. A közeli román főváros, Bukarest a harmadik a sorban, 
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innen 23 diák jött a kolozsvári egyetemre 1875 és 1919 között. A nagyvárosi hallgatók 

számaránya a budapesti doktoráltak között is magas. 

A romániai területekről érkező kolozsvári diákok többsége az amerikaihoz hasonlóan a ki-

bevándorló csoporthoz tartozik. Az 50 hallgatóból csak 7 román nemzetiségű, mind már 

Erdélyben lakó szülővel, itt végzett középiskolával, őket tekinthetjük bevándorlónak. De az 5 

román területeken született német nemzetiségű hallgató (4-en közülük német nyelvű szász 

iskolában érettségiztek) mellett 37 olyan magyar nemzetiségű diákot találunk, akik közül 32 

erdélyi középiskolában érettségizett, ők a visszavándorlók. Kettőjük édesapja diplomata, és 

további 12 fő gondviselője lakik az egyetemi tanulmányok idején is romániai területeken. 

Utóbbi esetben világos a stratégia, a 2. generáció iskoláztatásában fontos szempont a magyar 

nyelvű képzés választása, így a magyar nyelvűség megőrzése, akár a magyarországi karrier 

lehetőségével.  

Talán az egyetem elhelyezkedése, „vidékisége” okozza, hogy alacsony a nőhallgatók (3 fő) és 

az izraelita vallásúak száma, utóbbiak csak a külföldi születésű hallgatók 10%-át adják, és az 

egyes karokon is ilyen arányban vannak jelen. Az eleve mozgékonyabb, céltudatosabb módon 

pályát választó zsidóság, ha megtehette, minden bizonnyal inkább a nagyobb hírnévnek 

örvendő budapesti vagy bécsi egyetem hasonló képzéseit választotta. Csak a mintaévekben 

vizsgáltak között is magasabb a nők száma Budapesten, és csak a bölcsészettudományi karon, 

mint Kolozsváron összesen. A fővárosi doktoráltak között pedig majd négyszer annyi a zsidó 

származású, mint itt.  

Kolozsváron a képzési arányok hasonlóak az összhallgatói létszámhoz, de még nagyobb 15 

százalékkal a jogi kar fölénye (65,5%), míg az orvosi, bölcsészeti és természettudományi kar 

(18,5%; 11,5%; 4,5%) belső arányai megmaradtak, csak karonként 5-5%-al alacsonyabbak. 

Azaz a külföldi diákok több mint kétharmada a Magyarországon legnépszerűbb képzésnek 

számító jogi karon tanult. Az ide beiratkozó diákok felének a jogi képzés magyar tannyelve 

eleve nem okozott akadályt, és feltételezhető, hogy sokan a „diplomagyár” alacsony 

követelményei miatt választották az intézményt, mivel így könnyen jutottak magyar egyetemi 

jogi diplomához. Ez a képzés ugyan helyi jellegénél fogva nehezebben hasznosítható az 

országhatárokon kívül, de a magyarországi érvényesüléshez jó kiindulópontot adhatott, sőt a 

jogi doktori cím társadalmi presztízst jelentett országhatárokon kívül és belül egyaránt.   

A külföldi hallgatók 33%-a, egyharmada érkezett a horvát területekről vagy Fiuméből. A 

monarchia másik tagállamának különböző vidékein születtek a legtöbben (42%), utóbbiak 

fele az osztrák tartományokban, nagyobbrészt a közös állam igazgatási centrumából, Bécsből 

származott. 10%-os a részaránya a közeli galíciai, bukovinai területeknek, ennél alacsonyabb 
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viszont a cseh, morva részesedés (7,5%). Az államhatárokon kívüli külföldi hallgatóság 

markáns csoportja az a 14%-nyi (44 fő) romániai születésű, akiknek többsége nem véletlenül 

választja a legközelebbi magyar tannyelvű egyetemet (mivel többségük magyar nemzetiségű), 

a nyugat-európai, a tengerentúli, illetve a balkánról, Oroszországból érkezők aránya viszont 

együtt sem haladja meg a 11%-ot. Utóbbi három területről azonos arányban vannak jelen a 

kolozsvári egyetemen.    

 

IX.2.2. Külföldi hallgatók a műszaki, mezőgazdasági és kereskedelmi felsőoktatásban  
 

 

A dualizmus korában a magyar felsőoktatási hálózat nemcsak új alapítású egyetemekkel 

bővül – a már meglévő, alacsonyabb szintű intézmények főiskolává, vagy egyetemi rangú 

intézményekké fejlődnek. Magyarországon ilyen a Királyi József Műegyetem, amely 1871-től 

új, korszerű szervezeti felépítésben, három önálló fakultással folytatta munkáját, sőt 1901 

után már doktoráltatási joggal is rendelkezett. Csak a századforduló közeledtével oldódik meg 

a monarchiában a főiskolai szintű kereskedelmi-közgazdasági képzés problémája - Bécsben 

megalapítják az Export-Akadémiát (1898), Budapesten pedig a külkereskedelemhez értő 

szakemberek képzése kezdődik meg a Keleti Kereskedelmi Tanfolyamon, majd 1899-ben a 

Keleti Kereskedelmi Akadémián. A közgazdasági egyetem helyett - félmegoldásként - 1914-

ben, a budapesti műegyetemen továbbképző jellegű közgazdasági osztályt szerveztek. Az 

agrárterületen az állatorvos-tudomány mutatott hallatlanul gyors fejlődést. A szerény, 

középfokúnak is alig nevezhető állatgyógyintézet 1875-től a gazdaságiakkal azonos rangú 

tanintézetté, 1890-től már akadémiává, s a századforduló előtt egy évvel hivatalosan is 

főiskolává vált. Magyaróvár intézménye már 1874-ben akadémiai rangot nyert, Keszthelyen 

újraindult a képzés, majd Kassán, Kolozsvárott és Debrecenben nyílt gazdasági tanintézet. Ez 

a 4 intézmény 1906-ban kapott akadémiai rangot. 

A hazai műszaki felsőoktatás legfontosabb intézménye, a kir. József Műegyetem hallgatói 

névsorait a tényleges egyetemi rang elnyerésétől, 1871-től gyűjtötte össze és dolgozta fel 

Osváth Zsolt. Korszakunkban folyamatosan működött két korábbi alapítású intézmény – a 

Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia, és a Magyaróvári Gazdasági Akadémia. Ez 

utóbbi a mezőgazdasági felsőoktatást képviselte a selmeci erdészeti képzés, valamint az 

Állatorvosi Akadémia mellett, melynek adatsorait az akadémiai rang elnyerésétől vizsgálom 

(1890). A mezőgazdasági felsőoktatás intézményrendszeréhez 1906-tól a Keszthelyi, Kassai 
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és a Kolozsvári Mezőgazdasági Akadémia csatlakozott. A hazai közgazdasági felsőoktatás 

önálló intézményének – a Keleti Kereskedelmi Akadémia és jogelődje, a Keleti Kereskedelmi 

Tanfolyam külföldi hallgatóinak adatait 1890-től dolgoztam fel.  

Külföldi hallgatók legnagyobb számban a Magyaróvári Gazdasági Akadémián tanultak (405 

fő, 44%), itt 1884-ig nem magyarul – hanem német nyelven folyt a képzés. Hasonló számú 

peregrinust találtunk összesen a már teljesen magyar tannyelvű műszaki felsőoktatás két 

intézményében, a Műegyetemen és a selmecbányai akadémián (266, illetve 193 fő, 48%). De 

a selmecbányai akadémián 2 és félszer több erdész, mint kohász hallgató volt ezek között!. 

Kisebb számban voltak egyetemjárók az Állatorvosi Akadémia és a Keleti Kereskedelmi 

Akadémia, és a korszakunk végén – 1906-ban a korábbi tanintézetekből létrehozott gazdasági 

akadémiák hallgatói között.  

A vizsgált intézmények között Magyaróváron volt a legnagyobb a külföldi hallgatók aránya 

(11,2%). A Műegyetemen 266 külföldi hallgató nevét ismerjük. Ez időszak alatt 48659 

hallgatója volt az intézménynek, tehát az óriási hallgatói létszám mellett alig 0,5%-uk volt 

külföldi. Az Állatorvosi Akadémián 1902-1917 között összesen 624-en iratkoztak be333, itt 

1%-os volt az egyetemjárók aránya. A gazdasági akadémiák között Kassán a hallgatók 3,5%-

a, Keszthelyen 802 hallgató közül 15 (1,8%), a Kolozsváron a 494-ből 14 (2,8%) született 

határainkon kívül.  

Miközben a magyarországi hallgatók száma dinamikusan emelkedett, a külföldi hallgatók 

aránya rendkívüli mértékben lecsökkent a magyar tannyelv általánossá válásával. Magyaróvár 

kiugróan magas arányait csak addig tudta megőrizni, míg németül is oktattak az 

intézményben. A hallgatók beiratkozásának éves adatait áttekintve ez a folyamat teljesen 

egyértelművé válik, Magyaróváron már a két tannyelvűség bevezetésével elkezdett csökkenni 

a külföldi hallgatók száma, 1884-től már csak maximum 5-6 új egyetemjáró volt. A 

selmecbányai akadémia peregrinációs célként a korábbi időszakokhoz képest háttérbe szorult. 

A Műegyetemen viszont az 1890-es évekig rendkívül alacsony a beiratkozók száma, majd 

lassú emelkedés után a századfordulótól 10 fölé emelkedik számuk, igazi visszaesést csak már 

egy világháborús év, az 1916-os jelentett. Az egyetemi műszaki szakképzés különböző 

szakirányai egyre vonzóbbakká váltak az egyetemjárók körében. „Ez elsősorban bizonyos 

regionális gazdaságfejlődési sajátosságokkal magyarázható, a Műegyetem diákjainak jelentős 

része olyan országokból érkezett (pl. Bulgária vagy Törökország), ahol a XIX. sz. utolsó 

évtizedeiben felgyorsuló ipari fejlődés mellett a különböző infrastrukturális beruházások (pl. 

                                                 
333 200 éves a magyar állatorvosi felsőoktatás. Szerk. Holló Ferenc. Bp., 1987. 78. l. 
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út-, vasút-, hídépítés) is megfelelő szakismeretekkel rendelkező gépész és szakmérnököket 

igényeltek.”334  Legtöbben a műegyetem gépészmérnöki (127 fő 13%), és mérnöki (88 fő 9%) 

szakosztályain tanultak, 7 külföldi hallgató pedig mindkettőre beiratkozott. Jóval kisebb volt 

az érdeklődés az építészi és a vegyészi szakosztályok iránt, az előbbit 26-an, az utóbbit 21-en 

választották. A vegyészi (vegyészmérnöki) szakosztállyal közös szervezeti keretben működő 

egyetemes osztályon további 7 peregrinust törzskönyveztek. 

 A selmecbányai akadémián 56 bányász, illetve 1904-től bányamérnök, 21 kohász, később 

kohómérnök és 2 gépészmérnök hallgató volt külföldi származású.  Ők az összes beiratkozó 

8%-át adták. A korábbiaktól eltérően ebben a korszakban már a külföldi hallgatók körében 

népszerűbb volt az erdészeti képzés, 114 külföldi beiratkozót (11%) rögzítettek az 

anyakönyvekben.  

Állatorvosi tanulmányokat 19 fő folytatott 1890-1918 között, a kereskedelmi és közgazdasági 

képzés keretein belül – a Keleti Kereskedelmi Akadémián 19, a Műegyetemen 7 fő tanult – 

(itt csak 1914-ben szervezték meg az osztályt) – mindannyian a gépészmérnöki, vagy mérnöki 

tanulmányaik befejezése után iratkoztak be, közülük 4-en már a húszas évek elején.  

A magyar műszaki és gazdasági felsőoktatásba továbbra is elsősorban az örökös 

tartományokból érkezett a legtöbb diák (65%) – összesen 613 fő – elsősorban az osztrák 

(33%), és a cseh tartományokból (24%). Közülük nagyon magas a bécsi születésűek aránya 

(186 fő), az egyetemjárók 20%-a érkezett a monarchia legnagyobb egyetemi központjából. De 

ezek a peregrinusok elsősorban korszakunk elején kerültek be a magyar intézményrendszerbe: 

a cseh tartományokban született hallgatók több mint a fele 1884 előtt a még német tannyelvű 

magyaróvári akadémián tanult. Új területek diáksága jelenik meg viszonylag nagy számban a 

műszaki felsőoktatásban. Mind a magyaróvári, mind a selmecbányai intézményben a korábbi 

időszakoktól eltérően, viszonylag nagyszámú horvátországi hallgató tanult. Selmecbányán a 

peregrinusok 27%-a horvátországi születésű, az erdészeti képzésben a külföldi hallgatók 

majdnem fele innen származott. A monarchia új területéről, az 1878-ban megszállt, 1908-ban 

annektált Bosznia Hercegovinából is jelentős számú hallgató iratkozott be a századfordulótól 

– elsősorban a műszaki felsőoktatásban (a 24 hallgató közül 20).  

A monarchia határain túlról a korábbinál jóval nagyobb arányban tanultak a magyar 

felsőoktatás műszaki-gazdasági területén – a 238 fő majdnem a 25 %-a az összes hallgatónak. 

Átalakult a monarchián kívüli peregrináció szerkezete, a diákok elsősorban Közép-Kelet-

Európából és a Balkán államaiból származtak. Az újonnan létrejött délkelet-európai 

                                                 
334 OSVÁTH ZSOLT: A Műegyetem külföldi hallgatói. 2002 (kézirat) 
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államokban nagy igény volt felsőfokú képzettségű műszaki, mezőgazdasági és közgazdasági 

szakemberekre. Ezek egy része magyarországi intézményekben tanult, az összes birodalmon 

kívüli külföldi hallgató 6%-a orosz, 7%-a lengyel, 10%-a román, 19%-a török területen 

született.  A török hallgatók mindegyike a balkáni háborúk lezárása után került magyar 

felsőoktatási intézményekbe, elsősorban – mint szövetséges állam polgárai - már az első 

világháború éveiben. Még a monarchiával területi konfliktusban lévő Szerbiából is az összes 

birodalmon kívüli peregrinus 9,7%-a érkezett. Mind a 23 szerb egyetemjáró a századforduló 

előtt iratkozott be, többségük az Állatorvosi Akadémián tanult, szerb kormányösztöndíjjal. A 

fejlett felsőoktatási hálózattal rendelkező Németország hallgatói a korábbinál kisebb arányban 

kerültek magyar intézménybe, de még mindig a monarchián kívül születettek 22%-át adták. 

Néhány peregrinus érkezett a távolabbi Nyugat-Európából, és a szintén fejlett felsőoktatási 

hálózattal rendelkező Itáliából éppúgy, mint a tengerentúlról (Egyiptom, Dél-Afrika, Brazília, 

USA) 

 

IX.2.3. A művészeti felsőoktatás külföldi hallgatói 
 

A dualizmus idején születtek meg a magyar művészeti szakoktatás intézményei. A Magyar 

királyi Zeneakadémiát 1875-ben hozták létre, első elnöke Liszt Ferenc, igazgatója pedig Erkel 

Ferenc volt. 1884-től működött a hegedű tanszak, amelynek vezető tanára 1886-tól Hubay 

Jenő volt. Az intézmény 1887 és 1893 között egy szervezetben működött az Országos 

Színészeti Tanodával, Országos Magyar királyi Zene- és Színművészeti Akadémia néven. 

1907-ben költözött jelenlegi épületébe.  

Az Országos Színészeti Tanoda a magyar nyelvű első számú színjátszás otthona, 1865-ben 

nyílt meg, 1885-ben pedig felvette az Országos Színésziskola nevet. Felsőfokú intézménnyé a 

Zeneakadémiával való egyesítésekor, 1887-ben vált. 1893-ban a színész tagozat önállósult, és 

Országos magyar királyi Színművészeti Akadémia néven folytatta működését. A korszakban 

az állami fenntartású intézmény mellett több magán színiiskola is működött. 

A magyarországi képző- és iparművészeti oktatás megszervezésére a 19. század második 

felében került sor, 1871-ben hozták létre az első ilyen célokat szolgáló állami intézményt, 

Országos Magyar királyi Mintarajztanoda és Rajztanárképezde elnevezéssel. 1897-ben a 

rajztanárképzés és a művészképzés különválasztására került sor. A tanárjelöltek külön tanterv 

és órarend szerint folytatták tanulmányaikat. A művésznövendékek számára csak alapképzést 

nyújtott az intézmény, a növendékek külföldi akadémiákon vagy mesterek mellett bővítették 
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tovább ismereteiket. A magasabb szintű művészképzés megvalósítására mesteriskolákat 

hoztak létre, híres művészek vezetésével. (1882: I. számú Festészeti Mesteriskola-Benczúr 

Gyula; 1897: II. számú Festészeti Mesteriskola -Lotz Károly; Szobrászati Mesteriskola – 

Strobl Alajos, női növendékek festőiskolája – Deák- Ébner Lajos. 1905-ben Székely Bertalan 

lett a II. számú Festészeti Mesteriskola igazgatója). 1908-ban a mesteriskolákat és a női 

festőiskolát is a mintarajziskolához csatolták, ettől kezdve az intézmény a Magyar királyi 

Képzőművészeti Főiskola nevet viselte.  

Az Országos Magyar Királyi Mintarajztanoda és Rajztanárképezde keretén belül 

kezdte meg működését 1880-ban a különböző műiparosok oktatására szolgáló Országos 

Magyar királyi Iparművészeti Tanoda. Az eredetileg három éves képzési idő az 1887/88-as 

tanévtől ötre emelkedett, és a nyolcvanas években több új szakosztály alakult. 1888/89-től a 

végzett hallgatók rajztanítói vizsgát is tehettek. Az 1911/12-es tanévtől a hároméves 

középiskolai és kétéves főiskolai tanfolyamon folyt tovább az oktatás.335  

A művészeti felsőoktatás intézményeibe 1919 előtt beiratkozó hallgatók teljes számítógépes 

adatbázisát Bognár Krisztina állította össze az MTA ELTE kutatócsoport elveinek 

alkalmazásával, az intézményi nyilvántartások alapján. A következőkben az ebben az 

adattárban szereplő, külföldi születési hellyel rendelkező diákok adatait elemzem. A képzési 

terület vizsgálata több szempontból is fontos eredményekkel szolgálhat. Egyfelől a művészeti 

szakoktatás a magyar nyelvű színészképzésen kívül nem kötődik annyira a magyar nyelvhez, 

mint például a humántudományok, és egy-egy nemzetközi hírű művész (pl. a Zeneakadémián 

Hubay Jenő) fémjelezte művészeti képzés távoli vidékekről is vonzhatta az érdeklődőket. A 

dualizmus idején a színművészeti képzésben 30, az iparművészeti és képzőművészeti 

képzésben 133, illetve 148 fő, míg a Zeneakadémián 247 nem magyarországi születésű 

hallgató tanult 1919-ig.  

A másik fontos szempont a nők művészeti képzésekben való részvétele. A művészeti 

felsőoktatás a kezdetektől nyitott a nők számára Magyarországon, ezért különösen fontos 

annak vizsgálata, milyen arányban vannak jelen ezeken a képzéseken. A dualizmus idején ez 

az arány igen jelentős, az 558 külföldi születésű diák majd felét (213 fő) ők adják. A 

legnagyobb létszámú csoport, a zeneakadémisták fele, a színészek kétharmada, a 

képzőművészek egyharmada nő, legkisebb arányban és létszámban az iparművészeti 

képzésben vesznek részt, itt a hallgatók alig több mint a 10%-át alkotják.  

                                                 
335 Magyarországi világi felsőoktatási intézmények a kezdetektől 1945/48-ig. Szerk.: MOLNÁR LÁSZLÓ - 
ZSIDI VILMOS. Budapest, 2006. 
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A korszakban meghatározó mind a magyar felsőoktatásban mind a magyar peregrinációban a 

zsidóság részvétele. A művészeti felsőoktatásban 156 fővel a külföldi születésű hallgatók 

28%-át adják. Többségük a monarchián belül született, de az Európa más vidékeiről érkező 

angol, holland, dán és német diákok mellett kisebb, de markáns csoportot alkotnak az 

Egyesült Államokból, valamint a Fekete-tenger partvidékéről származók, utóbbiak 

Oroszországiak. 

A magyar nyelvű színészképzés intézményében is találunk nem Magyarországon született 

hallgatókat (30 fő), ők a képzésben résztvevő összes beazonosítható származási helyű hallgató 

alig 2%-át adják. De fontos hangsúlyozni, hogy ők egy török hallgató kivételével mind 

magyar anyanyelvűek, 2 operaénekes kivételével valamennyien a drámatagozaton tanultak. A 

magyar nyelvű színészképzés elsősorban a hazai, a magyart művészi szinten elsajátítani 

kívánó művészjelöltek, gyakorló színészek számára vonzó, a 29 Magyarországon kívül 

született magyar hallgató nagyrészt horvátországi (11 fő), illetve a monarchia fővárosából 

(14), Bécsből érkezett, de az egyiptomi és szerbiai diák is magyar nemzetiségű. 

Az iparművészeti képzés 133 külföldi hallgatója esetében nemzetiségi, anyanyelvi adatok is 

rendelkezésünkre állnak, melyek azt mutatják, hogy az ismert születési helyű hallgatók 3,5%-

át alkotó csoport közel fele magyar anyanyelvű, nemzetiségű. A színészekhez hasonlóan 

többségük horvátországi, illetve a monarchia valamelyik részéből érkezett, különösen 

Bécsből. De magyar anyanyelvű a két amerikai, a francia, 4 németországi és valamennyi 

román területekről érkező is. A külföldi hallgatók egész csoportjának majd fele a monarchia 

másik feléből, közel egyharmada pedig a horvát területekről érkezett, 25 % alatti az egyéb 

európaiak és tengerentúliak részesedése. Nyugat-Európából és az Egyesült Államokból 

érkezett a nagyobb csoport, de néhány délszláv és balkáni (török) hallgató is van köztük. 

A képzőművészeti képzésben 1894 és 1918 között 148 külföldi születésű hallgatót találunk. 

Ők alkotják a korszakban itt tanuló, ismert születési helyű összes hallgató 5%-át. Az 

iparművészeti képzéshez hasonlóan alakulnak a külföldi hallgatók belső arányai, a csoport 

majdnem fele a Monarchia, harmada Horvátország szülötte, illetve 20% körüli az ezen kívüli 

területek részesedése a romániai hallgatók nélkül, ugyanis ők ebben az esetben is egy 

kivételével magyar származásúak.  

A Liszt Ferenc nevével jelzett Zeneakadémia az, melyet mind arányszámában, mind 

létszámában a legtöbb külföldi hallgató választotta ebben a korszakban a művészeti 

szakoktatás intézményei közül. Az ő arányszámuk a legmagasabb a négy művészeti képzés 

között, külföldi születésű a zeneakadémiai hallgatóinak 9%-a. Az intézmény indulásakor 

nemzetközi tanári kara főként osztrák és cseh művészekből állt, többen nem is beszéltek 
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magyarul. A zeneakadémiai képzés a többi művészeti képzéshez hasonlóan elsősorban a 

monarchia másik felében születettek körében a legnépszerűbb (ők alkotják a külföldi 

születésű hallgatók felét), jóval kevesebb, csak 12%-nyi horvátországi hallgatója van. De az 

intézmény monarchián kívüli nemzetközi elismertségét mutatja, hogy a diákok közel 40%-a 

Európa és a világ más területeiről érkezett: Nyugat-Európa államaiból (16 fő) Németországból 

(19 fő), Oroszországból (17 fő) és az amerikai kontinensről (10 fő). Bár az intézményben 

tanult 11 romániai hallgató is, de valamennyien magyar nemzetiségűek. 

A legtöbb nem magyar nemzetiségű monarchián kívülről érkező külföldi hallgatót Liszt 

Ferenc mellett egy nemzetközi hírű magyar hegedűművész, Hubay Jenő vonzotta. A külföldi 

hallgatók közül ugyan a legtöbben (67 fő) zongoristának, 56-an hegedűsnek, 37-en 

magánénekesnek, 27-en zeneszerzőnek és 25-en gitárosnak tanultak, de az 56 hegedűs között 

Egyesült Államokbeli angol, oroszországi, argentin, dániai, egyiptomi, jelentős számú francia, 

angliai angol nevű tanítvánnyal is találkozhatunk. 

Hubay Jenő nemzetközi hírű magyar hegedűművész, zeneszerző és pedagógus a 19. század 

utolsó negyedében a világ hegedűművészetének élvonalába tartozott: a hetvenes évek végétől 

kezdve évtizedeken át aratta sikereit egész Európában. Már 23 éves korától a Brüsszeli 

Konzervatórium hegedű tanszakát vezette, majd ezt követően, 1886-ban, 28 évesen tért vissza 

Magyarországra, a Zeneakadémiára, melynek 1919 és 1934 között igazgatója is lett. Hubay 

Jenő oktatóként elért eredményei világhírt szereztek a magyar hegedűs-iskolának és 

Zeneakadémiának. A hegedű tanszak mellett mesteriskola, vagy más néven művészképző is 

létesült 1911-ben. A budapesti Hubay-iskola nemzetközi hírű művészeket is kinevelt, Hubayt 

pedig több európai intézmény (többek között a londoni Royal Academy of Music) hívta 

tanítani, de ezeket az ajánlatokat visszautasította.336  

 

 

A dualizmus időszakában a magyar nyelvű felsőoktatásban a magyar tannyelv bevezetésével 

egyre kisebb a külföldi születésű hallgatók aránya. Továbbra is a duális állam többi részéről,  

elsősorban az örökös tartományokból érkeztek egyetemjárók Magyarországra, valamivel 

kisebb, de jelentős a horvátországiak aránya. A monarchia határain túlról viszont a korábbinál 

többen tanultak magyar felsőoktatási intézményekben. Átalakul a monarchián kívüli 

peregrináció szerkezete, magasabb arányban érkeztek Közép-Kelet-Európai, valamint a 

Balkán államaiból. Egyre több olyan külföldön született hallgatót találunk, aki magyar 

                                                 
336 GOMBOS LÁSZLÓ: Hubay Jenő (Magyar zeneszerzők 1), Mágus Kiadó, Budapest, 2000.  
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származású vagy jól beszéli a magyar nyelvet, már itt végezte a középiskolát, gondviselője is 

Magyarországon él. A művészeti felsőoktatásban egyre több a külföldi nőhallgató és a 

korszak elején még német tannyelvű mezőgazdasági képzés mellett ezen a területen, 

különösen a Zeneakadémián vannak legnagyobb arányban külföldi születésű diákok. De 

sokakat vonzanak a műszaki képzések is, bár ezen a területen az összes hallgatóhoz képest 

számuk igen alacsony. A kolozsvári egyetem peregrinációban betöltött részesedése jóval 

alacsonyabb a fővárosi tudományegyeteménél a statisztikai adatok alapján. De utóbbi 

forrásadottságai miatt ilyen mélységben nem vizsgálható. A kolozsvári egyetem külföldi 

hallgatói elsősorban jogi képzettséget kívánnak szerezni. Többségük nagyvárosok szülötte, és 

az intézmény vonzáskörzetét csak részben befolyásolja a földrajzi közelség. 

Az első világháború alatti egyetemjárás jellegzetessége a nagyszámú török hallgató 

megjelenése, elsősorban a Műegyetemen, de a mezőgazdasági képzésben, sőt a művészeti 

felsőoktatás minden intézményében találkozhatunk 1-1 török diákkal, még a Színiakadémián 

is. Ebben az időszakban az ellenséges országok állampolgárai viszont már nem iratkozhattak 

be magyar felsőoktatási intézménybe. 
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X. Külföldi hallgatók a magyar felsőoktatásban a két világháború között 
 

A vesztes világháború, a trianoni határmódosítások nagyon súlyosan érintik a magyar 

felsőoktatást. A Magyarország korábbi területének kétharmada olyan nemzetállamokhoz 

kerül, melyek mind a felsőoktatást, mind a közigazgatást saját szempontjaik szerint szervezik 

újjá. Ezért menekülnie kell a kolozsvári és pozsonyi tudományegyetemnek, a selmecbányai 

akadémiának és más intézményeknek, melyeknek új, megfelelő elhelyezést kell biztosítani. 

Több intézmény megszűnik. De a jóval kisebb ország területére menekül ezekből a régiókból 

a korábban a magyar nyelvű közigazgatást, oktatást, gazdasági, kereskedelmi életet irányító 

értelmiség jelentős része is. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a háború alatt sokan nem 

tudtak katonai szolgálatuk miatt beiratkozni, így több generáció feltorlódott és egyszerre 

kíván egyetemi végzettséget szerezni. Az 1920-ban elfogadott numerus clausus elsősorban 

származási alapon korlátozza a felsőoktatási felvehetők számát. A jogszabály leginkább a 

zsidóságot sújtja, sokan közülük ezért külföldi egyetemekre kényszerülnek beiratkozni.  

A megcsonkult ország társadalmi és gazdasági konszolidációjában fontos szerepet kap a 

Klebersberg Kunó fémjelezte kultúrpolitika. Ő a vidéki egyetemi centrumok fejlesztése 

mellett tudatosan törekedett a kulturális kapcsolatok fejlesztésére: a Collegium Hungaricumok 

hálózatának megteremtésével, a legtehetségesebbek számára külföldi ösztöndíjak 

biztosításával.337 

A gazdasági válság közvetlenül és közvetve is negatívan hat a magyar felsőoktatásra, leállnak 

a fejlesztések, csökkenteni kell az egyetemi kiadásokat és a tanszékek számát, jelentős 

arányokat ölt a diplomás munkanélküliség. A 30-as évek legnagyobb felsőoktatási változása 

egy, a magyar felsőoktatásban addig szokatlan méretű és szerkezetű új intézmény, a m. kir. 

József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1934-es létrehozása. Az új intézmény 

alapját a budapesti műegyetem adta, de hozzácsatolták szinte valamennyi olyan intézményt, 

amely egyetemi, főiskolai szinten a reáltudományokkal foglalkozott. A korszak végén, a 

második világháború alatt a visszacsatolt területeken új és újjáalapított magyar felsőoktatási 

                                                 
337 A korszak magyar peregrinációjáról elsősorban részelemzések készültek. Több tanulmány elemzi a kérdést a 
Tanulmányok az újkori külföldi magyar egyetemjárás történetéhez. Szerk.: HORVÁTH ÁKOS. Budapest, 1997. 
kötetben, a magyar ösztöndíj politikáról ld. UJVÁRY GÁBOR: Magyar állami ösztöndíjasok külföldön 1867—
1944. In: Levéltári Szemle (1993) 3. 14–26.; a zsidó hallgatók peregrinációs kényszeréről ld. KARÁDY 
VIKTOR: Egyetemi antiszemitizmus és érvényesülési kényszerpályák. Magyar—zsidó diákság a nyugat-európai 
főiskolákon a numerus clausus alatt. In: Levéltári Szemle (1992) 3. 21-40 
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intézmények kezdik meg működésüket. Megkezdődik, majd teljessé válik az izraelita 

vallásúak kirekesztése a magyar felsőoktatásból.338 

A korszak magyar felsőoktatásában tanuló külföldi hallgatók vizsgálatában nem törekedtem a 

teljességre. A komplex szerkezetű József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 4 

karának (Műegyetem, Közgazdasági Kar, Állatorvosi Főiskola, Keleti Kereskedelmi 

Akadéma) mellett a budapesti egyetem orvosi karának végzősei, illetve két vidéki egyetem, a 

debreceni orvosi, illetve a pécsi egyetem orvosi és jogi karának beiratkozóinak adatait 

elemzem, a kiválasztott intézmények, képzési formák külföldi születésű, 812 fős diákságának 

adataival ugyanis bemutathatóakká válnak a legfontosabb tendenciák. A vizsgált intézmények 

között vidéki és fővárosi intézmény, a korban továbbra is nagy népszerűségnek örvendő jogi 

képzés és a három orvosi képzés együttes vizsgálata, valamint az 1920-években készült 

budapesti intézményeket vizsgáló statisztikai elemzés többféle módon teszi megközelíthetővé 

a témát. 

 

X.1. Az 1924-es fővárosi felsőoktatási statisztikai vizsgálat 
 

A két világháború között ugyan rendelkezésre állnak hallgatói statisztikák, de ezek csak az 

éves beiratkozók külföldi születésűségéről adnak számot, nem láthatunk az adatok mögé.  

Készült viszont egy budapesti statisztikai kiadvány, mely jóval több információval szolgál. 

„A főiskolai hallgatók szociális és gazdasági viszonyai Budapesten.”339 egy az 1924/25-ös 

tanév elején készült kérdőíves felmérés eredményeit mutatja be, 9754 budapesti főiskolai és 

egyetemi hallgató adatait vizsgálva.340 A felmérésben valamennyi tudományegyetemi, 

műegyetemi, közgazdaságtudományi kari, képzőművészeti és állatorvosi főiskolára 

beiratkozó részt vett, így körképet alkothatunk a fővárosi felsőoktatás széles spektrumáról.  

A statisztika eredményeiből és az elemzésből kimutatható, hogy az első világháború után 

nehéz helyzetbe kerülő magyar felsőoktatásban is, ha nem is nagy számban, de mégis többféle 

motivációjú külföldi hallgatói csoportot találunk.  

A vizsgálat megállapította, hogy a hallgatók 98,5%-a magyar anyanyelvű. Az idegen ajkúak 

között viszont jelentős csoportot alkot 14 bolgár hallgató, köztük 1 nő, ők igazi egyetemjárók, 

a szó klasszikus értelmében. Az elemzés megemlíti azt is, hogy néhány évvel korábban 

                                                 
338 Hat évszázad 49-57. p. 
339 MOLNÁR OLGA: A főiskolai hallgatók szociális és gazdasági viszonyai Budapesten. Bp., 1934. Statisztikai 
Közlemények. 101 p. 
340 MOLNÁR OLGA 20. p. 
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hasonlóan nagy számban voltak jelen elsősorban a műegyetemen török hallgatók is, akiket 

kormányuk állami ösztöndíjakkal támogatott ebben, de az 1920-as évek közepére számuk 

lecsökkent, a vizsgált tanévben már csak hárman vannak Budapesten. A 6 orosz anyanyelvű 

diák nem egyetemjáró, hanem menekült, arról pedig nincsenek részletesebb adatok, hogy a 9 

nyugat-európai nyelvet beszélő (4 olasz, 3 angol 2 francia) milyen képzésen vett részt. 

Viszont a 3 észt hallgató is a peregrinusok táborát erősíti. Az 1920-as években az észtek 

mellett finn és tatár hallgatók is érkeztek Budapestre, de a török és bolgár hallgatókkal 

ellentétben nem teljes képzések elvégzésére. A céljuk a magyar nyelv tanulása volt, általában 

csak 1-2 magyar nyelven hallgatott félévre maradtak a magyar fővárosban.341  

Az elemzést összeállító statisztikus szerint az itt tanuló külföldi hallgatókat „a magyar 

főiskolák jó híre és a magyarok iránt érzett rokonszenv vezette” többségük tanulmányait 

ösztöndíjak és a család finanszírozta, ezt anyanyelvük tanításával egészítették ki.  

A vizsgált hallgatók összességében 1,6%-a külföldi születésű: ezek többsége a tanulmány 

készítője szerint is a világháború előtt külföldön élt magyar családok gyermeke, akik 

időközben az országhatárokon belülre költöztek. Ezt a fejezet további részében a részletes 

hallgatói adatbázisok elemzésénél, többféle adat figyelembevételével magam is bizonyítom 

majd (nemzetiség, anyanyelv, a gondviselő lakhelyére és a középiskolai érettségire vonatkozó 

adatok). Fontos hozzátenni, hogy a statisztikában nem külföldi hallgatóként szerepelnek a 

korábban Magyarországhoz tartozó területek, ezek adatait külön, megyék és régiók szerint 

elemzik.  

Ezek a külföldön élt magyar családok gyermekei alkothatják az egykori Osztrák-Magyar 

Monarchia határain belüli államokból érkező hallgatók többségét (a 19 ausztriai, 11 cseh-

szlovákiai és 14 jugoszláviai esetében), de valószínűleg magyar nemzetiségű a 10 romániai és 

az ukrajnai, a 20 olaszországi, valamint a 15 amerikai nagy része, utóbbiak esetében ugyanis 

ellenkező esetben jóval több lett volna az idegen anyanyelvű hallgató. Az angliai, a francia, az 

oroszországi, a bolgár, észt és török származású hallgatók kérdését viszont az anyanyelvi 

adatok tisztázták.342  

Összesen 27 tudományegyetemi, 25 műegyetemi és 6 közgazdasági kari hallgató, 15 nő és 64 

férfi szülői viszont a diákok beiratkozása után sem Magyarországon vagy az elcsatolt 

területeken élnek. Mennyiben tekinthető a csoport peregrinusnak?  A nemzetiségükre csak a 

többi adatsorból következtethetünk. Az észt, bolgár, török hallgatók peregrinusságát a szülői 

adatok is megerősítik, viszont bizonytalanná teszik az orosz hallgatók menekült státusát (4 
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fő). A környező államok (Ausztria 5, Csehszlovákia 4, Jugoszlávia 4, Románia 6) akár kint 

élő magyar családokat is takarhatnak, esetükben a magyar képzés a nemzettagság erősítését is 

jelentheti. Az Egyesült Államokban élő 15 gondviselő esetében magyar nemzetiségű 

kivándorló családokról lehet szó, ezt indokolják a hallgatók nyelvi adatai.343 Azt viszont nem 

lehet megállapítani, hogy ez még a családegyesítés előtti időszakot jelenti-e. Azaz a hallgató 

gondviselője már korábban Amerikába költözött a könnyebb megélhetés reményében és 

hátrahagyott családja majd később követi őt (az 1920-as években az egyre szigorodó 

bevándorlási szabályok ezt könnyebben engedélyezték).344 De lehet annak a stratégiának is 

része, hogy a kint élő emigráns család hazaküldi gyermekét hazai felsőoktatási intézménybe 

nyelvet tanulni, a kultúrát megismerni.  

 

X.2. A budapesti, debreceni, pécsi orvosi és a pécsi jogi kar hallgatói 
 

Azért választottam a korszakban a debreceni, pécsi orvosi és a pécsi jogi karon tanult külföldi 

hallgatók vizsgálatát, mert a Karády Viktor vezette kutatásokon alapuló adatbázis statisztikai 

adatai szerint ezeken a vidéki tudományegyetemi karokon volt arányaiban a legtöbb nem 

magyarországi születésű hallgató (3% körül). Fontos megjegyeznem, hogy az adatbázisban is 

a két világháború ideje alatt a dualizmuskori Magyarország területén kívüliekkel számoltak 

mint külföldi hallgatókkal.345 Az összehasonlító vizsgálatokhoz felhasználtam a Pázmány 

Péter Tudományegyetem Orvosi Karának nyomtatásban megjelent doktori névjegyzékéből 

kigyűjtött adatokat is.346 A pesti egyetemen orvosi diplomát szerzettek között 110, a 

debreceni orvosi karon 35, a pécsi orvosi karon 72, ugyanitt a jogászok között összesen 164 

külföldi születésű hallgatót találtam. Ezeknek a képzéseknek a vizsgálatakor a horvátországi 

születésű hallgatókat is bevontam a vizsgálatba. 

A legrégebbi, legnagyobb tekintélyű orvosi kar a fővárosi, melynek épülettömbje és klinikai 

telepe a városképet is meghatározzák. Bár itt csak a végzősöket veszem számba, itt találjuk a 

legtöbb külföldi hallgatót. A pesti orvosdoktorok közül 40 fő öt év alatt, 1927 és 32 között 

diplomázott, csak a gazdasági válság kezdő évében volt alacsony ez a szám. Mind előtte, 
                                                 
343 MOLNÁR OLGA 37. p. 
344 Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. Szerk: GYÁNI GÁBOR – 
KÖVÉR GYÖRGY. Bp., 2006. 205. p. 
345 2008 és 2012 között folyt az Európai Kutatási Tanács által támogatott ELITES08 nevű projektjeként az a 
Karády Viktor vezette kutatás, melynek eredménye a honi egyetemekre és főiskolákra 1870 és 1950 között 
felvett vagy diplomázott diákság beiratkozási és diplomás anyakönyvei alapján készült számítógépes adatbázis. 
A statisztikai adatokat Karády Viktor állította össze az adatbázis alapján. 
346 A Pázmány Péter Tudományegyetem Orvostudományi Karán végzett orvostanhallgatók jegyzéke. 1921-1951. 
Szerk: MOLNÁR LÁSZLÓ. Bp.,2006. 392 p. 
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mind utána évi 2-5 külföldi doktorálót találunk. Az 1927-32 között doktorálók egyetemi 

tanulmányaikat a 20-as évek gazdasági felívelése idején kezdhettek, a válság évének hatása 

ugyan egyértelmű, de valószínűleg a korábban megkezdett tanulmányok arra sarkallták őket, 

hogy ha jóval nehezebb körülmények között is, de megszerezzék a diplomát. A pécsi orvosi 

kari adatokat némileg befolyásolják, hogy az 1920-as és 1921-es beiratkozók is szerepelnek 

benne, még az egyetem Pécsre költözése előtti időszakból.  Pécsre ugyanis az egykori 

pozsonyi egyetem került. A pozsonyi egyetem orvosi kara ugyan már az első világháború alatt 

megkezdte működését, az 1920-as és 21-es tanévet még Budapesten indították el, ide 

menekült ugyanis az egyetem tanári kara, Pécsen csak 1923 után indulhatott meg az oktatás. 

A pesti időszakban 19 hallgató járt az orvosi karra, közülük a többség, 12 fő tanulmányi 

adatai alapján kitartott az intézmény mellett a Pécsre költözés után is. Az első pécsi években 

nagyon kevés új külföldi beiratkozó volt mind az orvosi, mind a jogi karon. Ez érthető, hisz 

meg kellett teremteni az egyetem működéséhez szükséges feltételeket, az intézmény 

elhelyezési nehézségekkel küzdött. Majd ez a szám az orvosi karon némi hullámzással az 

1930-as évek közepétől emelkedett meg valamivel és évi 5 beiratkozóval 1940 után vált 

jelentősebbé. Az 1940-es évek új pécsi orvoskari beiratkozóinak többsége bolgár nemzetiségű 

nő (9 fő). 

A debreceni egyetemen, a korszak elején még folynak az építkezések. Az orvosi karra az 

1920-as években részben ezzel indokolhatóan csak néhány külföldi diák járt, a többség a 30-

as, 40-es években választotta ezt a képzést. Itt az 1937-41 között jelenik meg egy nagyobb 

bolgár csoport (7 fő), de ide elsősorban férfiak járnak.  

Az orvosi képzés nyitva volt a nők számára, de a korszakban mind a nők, mind a zsidó 

vallású hallgatók felvételét korlátozták, bár ez a gyakorlatban, a vizsgált karon tanuló 

hallgatók esetében nem érvényesült. Pécsen az orvoskari külföldi hallgatók fele, Budapesten 

tizede, Debrecenben hetede nő, ebben a kérdésben a jogi kar irreleváns, mivel ide nem 

iratkozhattak be korszakunkban női hallgatók. 10% körüli a zsidó hallgatók aránya a 

debreceni és pesti orvosi képzésben, de egyes vidéki orvosi karok elnézőbb felvételi feltételeit 

mutatja, hogy a pécsi orvosi karon mind létszámban, mind arányban többen vannak, itt a 

külföldi hallgatók 10%-át adják. Jóval kevesebben vannak a jogi karon, itt arányuk csak 5%. 

A pesti orvosi karon még 1943-ban is doktorál zsidó hallgató. 

A külföldi születésű hallgatók mindhárom orvosi és a pécsi jogi karon is többségében magyar 

nemzetiségűek, a legnagyobb csoportot a horvátországi születésűek alkotják. Pesten ők adják 

a külföldi hallgatók 27, Debrecenben 20%-át, a határhoz jóval közelebb eső pécsi egyetem 

orvosi karán tanulók 29, a jogi képzésben résztvevők közel 40%-át. A Trianon 
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következményeként menekülők minden bizonnyal egykori otthonaikhoz legközelebb 

próbáltak letelepedni. Az elcsatolt területekről érkezők között is jelentős csoportot alkottak a 

tisztviselők, jogi végzettségűek, akik gyermekeiket hasonló pályára szánták. A boszniai 

területeken születettekre – bár kisebb számban és arányban vannak jelen a képzéseken – 

ugyanezek a megállapítások érvényesek. 

Az osztrák területekről származók többsége Bécsben, a monarchia egykori fővárosában 

született, ahol nagyszámú magyar kolónia élt még a két világháború között is. Az osztrák 

határtól távolodva csökken számuk. A magyar fővárosban és Pécsen jóval nagyobb csoportot 

alkotnak, mint a határtól távol eső Debrecen orvosi karán.  

Az orvosi karokon az idegen születésű hallgatók 15-20%-a a tengerentúl született, egy 

kanadai kivételével az Egyesült Államokban. Egy kivétellel mindegyikük magyar 

kivándorlók, majd többségében Magyarországra visszatérők gyermeke. A 19.-20. század 

fordulóján nagy méreteket öltő kivándorlásban résztvevők jelentős része nem véglegesnek, 

egyirányúnak tekintette amerikai útját. Elsősorban a hazainál jobban fizető munkalehetőségek 

vonzották a kivándorlókat, úgy tervezték, néhány év múlva az összegyűjtött pénzzel 

visszatérnek szülőföldjükre. Sokan éltek is ezzel a lehetőséggel, az 1910-es évek elején már 

voltak olyan évek, amikor többen tértek haza, mint ahányan abban az évben Amerikába 

mentek. A visszavándorlók gyermekei mellett viszont megtaláljuk a külföldi születésűek 

között az Amerikában maradók 2. generációjának tagjait is, többek szülője, gondviselője 

ugyanis a nyilvántartások szerint a diákok egyetemi tanulmányai idején is az Egyesült 

Államokban élt. Puskás Julianna kutatásaiból347 is ismert, hogy a két világháború között a 

magyar kormányzat lépéseket tett azért, hogy ez az úgynevezett 2. generációs amerikai 

magyar közösség megőrizze magyarságát, ne veszítse el anyanyelvét, fennmaradjon a 

kapcsolat az anyaország és a kintiek között. Ennek köszönhetően több amerikai magyar fiatalt 

hívtak meg a Debreceni Nyári Egyetemekre. Amint az adatokból látható, folytattak egyetemi 

tanulmányokat a magyar felsőoktatás más intézményeiben is: a pécsi orvoskar 10 tengerentúli 

hallgatója közül 7 szülei a tanulmányok idején is az Egyesült Államokban éltek. 1930 és 36 

között majd minden évben jön 1-1 amerikai magyar diák, akit ugyanoda várnak haza. Egy 

amerikai állampolgárságú, kint élő családú hallgató még 1942-ben, már a háború kitörése után 

is beiratkozik a pécsi orvosi egyetemre, de már csak egyetlen félévre, utána minden bizonnyal 

el kellett hagynia az országot, mivel ellenséges hadviselő fél polgára volt. 

                                                 
347 PUSKÁS JULIANNA: Kivándorló magyarok az Egyesült Államokban. 1982. 390. p. 



 184

Kisebb-nagyobb számban a második világháború kezdetén Lengyelországból menekülőkkel is 

találkozunk inkább az orvosi karokon mint a jogon, de arányuk nem jelentős, ellentétben az 

igazi peregrinációs csoportot alkotó bolgár hallgatókkal. Őket nem a háború kényszerítette 

idegen földre, hanem igazi, klasszikus egyetemjárást folytatnak Magyarországon. Külföldi, 

magyarországi képzésüket a bolgár állam ösztöndíjakkal támogatja. Pesten és Debrecenben 7-

7, Pécsen ilyen 16 bolgár hallgatóval találkozunk az orvosi képzésben, de ezen kívül további 

10 fő jár a pécsi jogi karra is. A bolgár hallgatók között nemcsak férfiak, hanem nők is 

kerültek orvosi képzésekre. 

 

 

X.3. A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 4 karának külföldi 
hallgatósága348 
 

A trianoni béke kényszerű aláírása után fokozatosan megkezdődött a megcsonkult ország 

politikai és gazdasági konszolidációja. 1920 őszén nyitották meg az évtizedek óta tervezett 

Közgazdaságtudományi Kart, amely a hazai közgazdasági kereskedelemi, s egyben a 

mezőgazdasági képzés első egyetemi szintű intézménye lett. Hosszas viták után az 1934. évi 

10. törvénycikkel egy, a magyar felsőoktatásban addig szokatlan méretű és szerkezetű új 

egyetemet hoztak létre, a m. kir. József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet. Az 

új intézmény alapját a budapesti műegyetem adta, de hozzácsatolták szinte valamennyi olyan 

intézményt, amely egyetemi, főiskolai szinten a reáltudományokkal foglalkozott.349 A 4 

vizsgált intézményben összesen 431 külföldi hallgatót találtunk. Természetesen az összevont 

intézményben tanultak a legnagyobb számban – összesen 273-an. 1934 előtt a műegyetemen 

106 fő, az 1920-ban létrehozott Közgazdasági Karon 33, az Állatorvosi Főiskolán 13, a Keleti 

Kereskedelmi Akadémián 6 külföldi születésű hallgató volt. Az összevont intézmény 

műegyetemi karának adatai szerint a karon tanuló külhoni diák az összes hallgató alig 1%át 

adta. 

A vizsgált fakultációk között legnépszerűbb a gépészmérnöki képzés volt (108 fő), az összes 

vizsgált külföldi hallgató 25%-a járt ide. További 16%-uk közgazdasági, 13%-13% az építész 

és általános mérnöki, 12% állatorvosi, 6-6% kereskedelmi és mezőgazdasági tanulmányokat 

folytatott. 

                                                 
348 Osváth Zsolt adatbázisa alapján 
349 Hat évszázad 55-56. p. 
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A felvehetők létszámának meghatározása, korlátozása elvben hátrányosan hatott volna a 

magyar intézményekbe irányuló peregrinációra is, ez azonban a gyakorlatban – legalábbis a 

Műegyetem és a Közgazdasági Kar esetében nem érvényesült közvetlenül.350 E két 

intézményben a beiratkozott külföldiek száma nemhogy csökkent, hanem megnövekedett a 

húszas évek elején. A következő tíz évben viszont nagyon alacsonnyá vált az első 

beiratkozások száma. A m. kir. József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

létrehozása után már a harmincas évek közepétől egyre több egyetemjárót találunk. A legtöbb 

peregrinus 1939 és 44 között járt a műegyetemi karra, ebben az öt tanévben összesen 137 fő. 

Ez a csoport lényegében lengyelekből (54 fő) és bolgárokból (58 fő) állt. 

Összességében a legtöbb külföldi hallgató Bulgáriából kereste fel a 4 kart (134 fő). A 69 

lengyel származású hallgató szülőhazája függetlenségének elvesztése után került hazai 

intézményekbe. A lengyelországi menekült diákok magyarországi felsőoktatási 

intézményekben való tanulási lehetőségeinek biztosítása részét képezte a lengyelországi 

menekültek hazánkba történő befogadását biztosítani kívánó, a magyar politikai vezetés 

támogatásával folyó humanitárius akciónak. A Magyarországon tanuló lengyelországi 

menekült diákok teljes létszáma 250-285 fő lehetett a korabeli források szerint. 351 

 

A monarchia felbomlása, a területi és szövetségi rendszerek, a gazdasági okok változása miatt 

megnő a visszavándorlók száma. Nagyon sok külföldi születésű magyar nemzetiségű, akinek 

családja egyetemi tanulmányainak idején már újra Magyarországon él, ebbe a csoportba 

tartoznak a bécsi magyar közösség tagjai, de sok amerikai emigráns is. Viszont az általam 

vizsgált csoportból csak a Horvátországban születettek tartoznak a trianoni határmódosítások 

miatt menekülők közé. Nemcsak a visszavándorló, hanem második generációs amerikai 

magyarok egyetemjárására is vannak adatok a pécsi egyetemen. 

A felvehetők létszámának meghatározása elvben hátrányosan hatott volna a magyar 

intézményekbe irányuló peregrinációra is, azonban a gyakorlatban ez nem érvényesült a 

vizsgált intézményekben. Annál inkább a monarchia felbomlása, az új szuverén közép-

európai országok - Ausztria, Csehszlovákia, Lengyelország - alig vagy egyáltalán nem 

küldtek peregrinusokat a magyar felsőoktatási intézményekbe tanulni. A legtöbb külföldi 

                                                 
350 Osváth Zsolt írja, hogy a műegyetemi tanács 1927. márc. 18-án kelt gróf Klebelsberg Kunó vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez címzett felterjesztésében még a végrehajtási rendelet közzétételét megelőzően 
szerette volna elérni a külföldiek megengedett létszámon felüli felvételét, mivel nézetük szerint “… a külföldiek 
létszáma nem lesz nagy …”, így, természetesen a törvény rendelkezéseit betartva “… a megengedett létszámon 
felül is fel lennének vehetők …”.   OSVÁTH ZSOLT: A Műegyetem külföldi hallgatói. 2002 (kézirat) 
351 Osváth kézirat 



 186

hallgató Bulgáriából kereste fel a vizsgált intézményeket (174 fő), ők klasszikus 

peregrinusok, tanulmányaik után visszatértek szülőhazájukba.  

A világháború ideje alatt, Lengyelország függetlenségének megszűnése után 250-280 lengyel 

menekült hallgató jelent meg a magyarországi felsőoktatási intézményekben. A vizsgált 

intézményekben ezek közül 75 fő tanult. Rajtuk kívül az orosz hallgatók is menekültként 

kerültek a magyar felsőoktatásba. 

A hazai felsőoktatási intézmények elsősorban a nemzeti, hazai igények kielégítésére 

szolgáltak, a magyar oktatási nyelv, és a monarchia megszűnése sem hatott pozitívan az 

egyetemjárók arányának változásában. Aktuálpolitikai események - a világháborúk, és az 

ahhoz köthető területi változások, a katonai-politikai szövetségi rendszerek, de a gazdasági 

válság is közvetett vagy közvetlen befolyást gyakorolt az egyetemjárás mértékére. Patinás 

intézmények mellett új vidéki egyetemi centrumok születtek, és kisebb-nagyobb egyetemjáró 

csoportok nemcsak a Budapesten, hanem ezekben a vidéki egyetemi városokban is 

megjelentek.  
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Összegzés 
 

A 17-18. század legfontosabb felsőoktatási intézménye a nagyszombati egyetem, melynek 

forrásai csak részben maradtak fenn, de több különböző forráscsoport feldolgozásával az 

intézmény 867 diákját sikerült azonosítani. A korszakban működő másik jezsuita intézmény, 

a kassai egyetem vizsgálati forrásadottságai nem túl kedvezőek, de a rendtartomány többi 

jezsuita oktatási intézményével összevetve egyértelmű, hogy a bécsi és grazi jezsuita egyetem 

mellett ennek a két intézménynek a filozófiai és teológiai karán folyt az 1660-as évektől 

egészen 1773-ig az osztrák jezsuita provincia nemcsak magyar rendtagjainak képzése. A 

budai jezsuita akadémián nem tanultak rendtagok, az intézmény külföldi születésű diákjai az 

egykori főváros, az ország közepén fekvő legfontosabb igazgatási centrumban megforduló, 

élő nemzetközi közösségéből származtak. A vizsgálható egyetlen évtizedben az ismert 

lakóhelyű diákok 10%-át teszik ki, ez nem kevés, érdekes, nemzetközi színfoltot jelentve az 

intézmény életében. 

A protestáns intézmények jelenleg rendelkezésre álló adatai alapján elmondhatjuk, hogy 

néhány külföldi hallgató ezekben az intézményekben is tanult. A Gyulafehérvárra látogató 

holland diákok csoportja kivételesnek számított, de a 18. századi diákösszeírások adatai is azt 

jelzik, hogy különösen a birodalom fővárosához közel eső, fontos igazgatási centrumnak 

számító városok iskoláiban (Győr, Sopron, Pozsony) több külföldi protestáns és görögkeleti 

hallgató is tanult.  

A 18. századi magyar iskolarendszer fontos szereplői a piaristák. A kormányzat is épít 

oktatótevékenységükre, ezért ők működtetik a korszak két fontos intézményét, a váci 

Thereziánumot, és a szenci Collegium Oeconomicumot. A váci elitképző intézmény a bécsi 

párjaként a magyar és horvát-szlavón nemesség számára kínált bentlakásos középiskolai és 

akadémiai jellegű képzést.  

Az 1769-ben megalapított nagyszombati orvosi karral kiteljesedik a magyarországi 

egyetemi képzés. A kar már működésének első évtizedében is sok külföldi hallgatót vonzott. 

8 év alatt 51 külföldi hallgató szerzett itt oklevelet, ők az összes itt végzett 25%-a. Az új 

típusú végzettséget többségében cseh, morva, sziléziai és német birodalmi területekről 

származó hallgatók szerezték meg. 

A 1777 és 1848 között az egyre bővülő magyar felsőoktatási intézményrendszerben nemcsak 

a magyar hallgatóság létszáma nőtt, 1850-ig összesen 6575 külföldi hallgató adatait sikerült 

összegyűjteni.  
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Az országos hálózatot alkotó királyi akadémiák és a katolikus felsőoktatás intézményeinek 

bölcsészeti, jogi és teológiai képzésein nagyon sok olyan horvát-szlavóniai és birodalmi 

hallgatót (2299 fő a pesti egyetem adatai nélkül) találunk, akik születési helyükhöz közel eső 

magyar intézményben tanultak. Így a pécsi, szegedi képzések nagyszámú horvát-szlavóniai 

születésű hallgatót vonzottak, annak ellenére, hogy ilyen intézmény Zágrábban is működött. 

A pozsonyi és győri intézmények külföldi hallgatói között viszont nagy számban vannak a 

szomszédos osztrák területeken születettek. A bécsi igazgatási centrumból érkező pozsonyi 

hallgatók jó része kint élő magyar volt.  

A bölcsészeti és jogi képzések elsősorban a horvátországi, másodsorban és osztrák 

tartományok, a selmecbányai akadémia az osztrák és cseh, míg az orvoskari képzések a cseh 

tartományok diákjaira jelentették a legnagyobb vonzóerőt.  A cseh hatás éppen a 19. század 

első két harmadában igen jelentős volt a magyar tudományos és műszaki élet 

kibontakoztatásában. A cseh-morva kapcsolatok erősödése a protestáns felsőoktatási 

intézményekben is nyomon követhető.  

Ebben a korszakban csökken a katolikus és protestáns intézmények felekezeti jellege, a 

külföldi hallgatók között nemcsak az állami intézményekben találunk jelentős számban zsidó 

és görögkeleti vallású hallgatókat. 

Elmondható, hogy 1777 és 1850 között a Habsburg birodalmon belül olyan felsőoktatási piac 

jött létre, melynek a magyar felsőoktatási hálózat is fontos része volt. Bár bizonyos képzési 

formákban Bécs jelentősége megkérdőjelezhetetlen, de a magyarországi peregrináció abszolút 

nem egyoldalú. Pest és Selmecbánya a birodalom olyan egyetemi, főiskolai centrumának 

számít, ahová a Monarchia bármely részéből szívesen jelentkeztek a hallgatók.  

 

1850 és 1867 között nagyon jelentős a befelé irányuló peregrináció, a vizsgált 1999 fő 3 

intézmény hallgatóságából került ki, 17 év alatt évente átlagosan 117 külföldi diák tanult 

hazai felsőoktatási intézményekben. A 3 intézmény között viszonylag egyformán oszlott meg 

a külföldi hallgatók száma, 36,8%-uk magyaróvári Mezőgazdasági Felsőbb Tanintézet, 

34,8%-uk a Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia, 28,4%-uk a Pesti egyetem 

diákja volt. A külföldi hallgatók számának változása nagy eltéréseket mutat korszakunkon 

belül. A szabadságharc leverése után az 1860-as évek elejéig egyre növekvő számban 

keresték fel a magyar intézményeket a bécsi kormányzat egységesítő és modernizáló 

törekvéseinek, a német tannyelv bevezetésének köszönhetően. A nemzeti törekvések sikere, a 

magyar tannyelv bevezetése minimálisra mérsékelte az ide irányuló peregrinációt. A 19. 
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század első feléhez hasonlóan továbbra is a cseh tartományokból érkezett a legtöbb hallgató, a 

horvátországi értelmiség a 48-as konfliktus után elsősorban nem Magyarországon tanult.  

A 19. század második felében a birodalom egyetemei két csoportra oszlottak, míg a német 

tannyelvű egyetemek közül többen (főképp a Bécsi egyetem) megőrizték multinacionális 

karakterüket, régióhatáraikon túlról, többféle nyelvterületről vonzották hallgatóikat, a nem 

német tannyelvű egyetemek elsősorban a régiójukból érkező, illetve a tannyelvet jól beszélő 

diákságot oktatták. A magyar tannyelvű felsőoktatási intézmények többségében a külföldi 

hallgatók száma még az 5%-ot sem éri el, ráadásul a hallgatói létszámok növekedésével igen 

kevés számú hallgatót kell nagyon nagy számú között megtalálni. A forrásadottságok sem 

egyformák, mert a budapesti tudományegyetem korabeli anyakönyvei nem maradtak fenn.  

A korszakban három különféle hallgatói csoportot elemeztem részletesebben, a kolozsvári 

egyetem 4 karának, a műszaki, a mezőgazdasági, a közgazdasági szakoktatás 9 és a művészeti 

felsőoktatás 4 intézményének külföldi születésű diákjait, összesen 1841 fő adatait.  

A kolozsvári egyetem egyfelől vidéki, erdélyi oktatási centrum, másfelől, bár teológiai kar 

nincs az intézményben, a klasszikus tudományegyetemi képzést képviseli. Négy karán 213-an 

jogi, 60-an orvosi, 38-an bölcsészeti, 15-en természettudományi tanulmányokat folytattak. A 

forrásadottságok annak vizsgálatát is lehetővé tették, hogy a külföldön születtetek milyen 

arányban tartoztak a magyar nemzetiséghez. Az ismert nemzetiségű hallgatók többsége, 56%-

a magyarnak vallja magát, ez egyértelműen jelzi, hogy a magyar felsőoktatás országhatáron 

kívülről elsősorban a magyar anyanyelvűeket vonzza. Az egyetem külföldi hallgatóinak 

többsége nem peregrinus, hanem ki- és visszavándorló, illetve bevándorló család tagja.  

A művészeti szakoktatás a magyar nyelvű színészképzésen kívül nem kötődik annyira a 

magyar nyelvhez, mint például a humántudományok. Egy-egy nemzetközi hírű művész (a 

Zeneakadémián Hubay Jenő) fémjelezte művészeti képzés távoli vidékekről is vonzhatta az 

érdeklődőket. A dualizmus idején a színművészeti képzésben 30, az iparművészeti és 

képzőművészeti képzésben 133, illetve 148 fő, míg a Zeneakadémián 247 nem magyarországi 

születésű hallgató tanult 1919-ig.  

A művészeti felsőoktatás a kezdetektől nyitott a nők számára Magyarországon, ezért 

különösen fontos annak vizsgálata, milyen arányban vannak jelen ezeken a képzéseken. Az 

558 külföldi születésű diák majd felét (213 fő) ők adják. A legnagyobb létszámú csoport, a 

zeneakadémisták fele, a színészek kétharmada, a képzőművészek egyharmada nő, legkisebb 

arányban és létszámban az iparművészeti képzésben vesznek részt. 

A Liszt Ferenc nevével fémjelzett Zeneakadémia az, melyet mind arányszámában, mind 

létszámában a legtöbb külföldi hallgató választotta ebben a korszakban a művészeti 
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szakoktatás intézményei közül. Külföldi születésű a Zeneakadémia hallgatóinak 9%-a. Az 

intézmény indulásakor nemzetközi tanári kara főként osztrák és cseh művészekből állt, többen 

nem is beszéltek magyarul. Az intézmény Monarchián kívüli nemzetközi elismertségét 

mutatja, hogy a diákok közel 40%-a Európa és a világ más területeiről érkezett: Nyugat-

Európa államaiból (16 fő) Németországból (19 fő), Oroszországból (17 fő) és az amerikai 

kontinensről (10 fő). A legtöbb nem magyar nemzetiségű Monarchián kívülről érkező külföldi 

hallgatót Liszt Ferenc mellett egy nemzetközi hírű magyar hegedűművész és pedagógus, 

Hubay Jenő vonzotta.  

A kir. József Műegyetem, a Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia, a Magyaróvári 

Gazdasági Akadémia, az Állatorvosi Akadémia (Főiskola), a keleti Kereskedelmi Tanfolyam 

(Akadémia), a Kassai Mezőgazdasági Akadémia névsorainak áttekintése után 940 külföldi 

egyetemjárót találtunk. Ez a legtöbb intézményben az ott beiratkozó összhallgatóság alig 1-

2%-át tette ki. Külföldi hallgatók legnagyobb számban a Magyaróvári Gazdasági Akadémián 

tanultak (405 fő), itt 1884-ig nem magyarul, hanem német nyelven folyt a képzés. De hasonló 

számú peregrinust találtunk a már teljesen magyar tannyelvű műszaki felsőoktatás két 

intézményében, a Műegyetemen és a Selmecbányai Akadémián (456 fő). Kisebb számban (19 

fő) voltak egyetemjárók az Állatorvosi Akadémia és a Keleti Kereskedelmi Akadémia, és a 

korszakunk végén alapított Kassai mezőgazdasági Akadémia (12 fő) hallgatói között.  

A dualizmus idején is elsősorban az örökös tartományokból érkeztek egyetemjárók 

Magyarországra, valamivel kisebb, de jelentős a horvátországiak aránya. A monarchia 

határain túlról korábbinál többen tanultak magyar felsőoktatási intézményekben. Átalakul a 

monarchián kívüli peregrináció szerkezete, magasabb arányban érkeztek hallgatók Közép-

Kelet-Európa, valamint a Balkán államaiból. 

Az első világháború alatti egyetemjárás jellegzetessége a nagyszámú török hallgató 

megjelenése, elsősorban a Műegyetemen, de a mezőgazdasági képzésben, sőt a művészeti 

felsőoktatás minden intézményében találkozhatunk 1-1 török diákkal, még a Színiakadémián 

is. Viszont a háború alatt az ellenséges országok állampolgárai viszont nem iratkozhattak be 

magyar felsőoktatási intézménybe. 

 

Az 1920 és 1944 közötti időszak magyar felsőoktatásában tanuló külföldi hallgatók 

vizsgálatában nem törekedtem a teljességre. A komplex szerkezetű József Nádor Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem 4 karának (Műegyetem, Közgazdasági Kar, Állatorvosi 

Főiskola, Keleti Kereskedelmi Akadéma), a budapesti egyetem orvosi karának végzős, illetve 

két vidéki egyetem, a debreceni orvosi, illetve a pécsi egyetem orvosi és jogi karának külföldi 
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születésű beiratkozóinak adataival (812 fő) bemutathatóak a legfontosabb tendenciák. Vidéki 

oktatási centrumok és fővárosi intézmény, a korban még mindig nagy népszerűségnek 

örvendő jogi képzés, valamint a más országokban is hasznosítható műszaki és orvosi képzés 

valamint az 1920-években készült budapesti intézményeket vizsgáló statisztikai elemzés 

térben és időben is átfogó képet nyújt  

A monarchia felbomlása, a területi és szövetségi rendszerek, a gazdasági okok változása miatt 

megnő a visszavándorlók száma, nagyon sok külföldi születésű magyar nemzetiségű, akinek 

családja egyetemi tanulmányainak idején már újra Magyarországon él. Ebbe a csoportba 

tartoznak a bécsi magyar közösség tagjai, de sok amerikai emigráns is. Az általam vizsgált 

csoportból a Horvátországban születettek tartoznak a trianoni határmódosítások miatt 

menekülők közé. Nemcsak a visszavándorló, hanem második generációs amerikai magyarok 

egyetemjárására is vannak adatok a pécsi egyetemen. 

A felvehetők létszámának meghatározása elvben hátrányosan hatott volna a magyar 

intézményekbe irányuló peregrinációra is, azonban a gyakorlatban ez nem érvényesült a 

vizsgált intézményekben. A legtöbb külföldi hallgató Bulgáriából kereste fel a vizsgált 

intézményeket (174 fő), ők klasszikus peregrinusok, tanulmányaik után visszatértek 

szülőhazájukba.  

A világháború ideje alatt, Lengyelország függetlenségének megszűnése után 250-280 lengyel 

menekült hallgató jelent meg a magyarországi felsőoktatási intézményekben. A vizsgált 

intézményekben ezek közül 75 fő tanult. Rajtuk kívül az orosz hallgatók is menekültként 

kerültek a magyar felsőoktatásba.  

 

Horvátország közös történelmünk idején is mindig élvezett némi autonómiát, különállást. Az 

itt működő zágrábi jezsuita egyetem helyi jelentőségű maradt, ahogy a magyar felsőoktatási 

intézményrendszer részeként létrehozott királyi akadémia is. Mindkét intézmény latin 

tannyelvű volt, kisebb számban a közeli Dráván inneni hallgatóság számára is képzést 

nyújtva. A horvát-magyar kiegyezés után Horvátország önállóan rendelkezhetett tanügyi 

kérdésekben, így születhetett meg a horvát nemzeti törekvések eredményeként a horvát 

tannyelvű zágrábi egyetem, melynek alapításakor a délszláv, illetve a több állam uralma alatt 

álló horvát területek kulturális egyesítésének szerepét is szánták. Ezt a kívántnál csak kisebb 

részben tudta betölteni, ugyanis az osztrák fennhatóság alatt álló dalmát, szlovén hallgatók 

inkább a közeli grazi, illetve a szláv nyelvű prágai egyetemet választották. Jelentős volt 

viszont a magyarországi hallgatók aránya. 
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A magyarországi peregrinációra sok tényező hatott. Már az első tartósnak bizonyuló egyetem 

alapítása előtt is vannak egyetemjárók, de igazán nagy számban először a 17. századi jezsuita 

egyetemeken találkozhatunk velük. A Magyarországon létrehozott, összbirodalmi oktatási 

célokat szolgáló szakoktatási intézmények, a pesti egyetem orvosi kara és a 18. század elején 

kialakított, egységes állami szabályozás alapján működő állami és katolikus felsőoktatási 

intézményrendszerben mind létszámában, mind arányában sok külföldi születésű, döntő 

többségében a Habsburg Birodalom határain belülről érkező hallgató tanult egészen a magyar 

felsőoktatás magyar tannyelvűvé válásáig. Ezután az egyre bővülő intézményrendszerben 

arányaiban jóval kevesebb egyetemjáró jelenik meg. Ekkor már nagy részük magyar 

származású vagy beszéli a magyar nyelvet, esetleg be- vagy visszavándorló. A 20. században 

két nagyobb csoport tekinthető klasszikus peregrinusnak, az egyiket a török, a másik a bolgár 

hallgatók alkotják. Megjelennek a magyar felsőoktatásban a finn, észt, tatár hallgatók 

elsősorban nyelvtanulási céllal, valamint néhány második generációs amerikai magyar is. 

Ahogy a jezsuita korszak olmützi hallgatóit, úgy a vizsgálat lezárásának idején a magyar 

felsőoktatásban tanuló lengyel menekülteket is az országukban dúló háború készteti a 

magyarországi tanulmányokra. 
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Táblázatok 
 

I. Külföldi és horvát-szlavóniai hallgatók magyarországi felsőoktatási intézetekben 
1850-ig 

Intézmény Időhatár összes Külföldi Horvát-
Szlavón 

I. 17-18. század     
Nagyszombati Jezsuita Egyetem Bölcsész, Teológus 1635-1777 815 620 195 
Nagyszombati Jezsuita Egyetem Jog (adathiány) -1777 1 1 - 
Nagyszombati Egyetem Orvos 1769-1777 51 51 - 
Kassai Jezsuita Egyetem Bölcsész, Teológus (adath) 1658-1777 37 27 10 
     
Gyulafehérvári Református Főiskola (adathiány) 1647 6 6 - 
Sárospataki Református Kollégium 1617-1777 5 5 - 
Debreceni Református Kollégium (adathiány) -1638 8 8 - 
Máramarosszigeti Református Kollégium 
Pápai Református Kollégium 
Eperjesi Evangélikus Kollégium 

 0 - - 

Kolozsvári Unitárius Kollégium nincs konkrét adat 1660 körül  ? - 
Budai Jezsuita Akadémia 1730-1762 67 36 31 
Kolozsvár Jezsuita Akadémia 1698-1777 3 3 - 
Pest Jogi Szakiskola 1757-1763 2 - 2 
Vác Theresianum 1777-1784 46 17 29 
Besztercebánya Evangélikus Líceum 1710-1714 1 1 - 
Pozsony Evangélikus Líceum 1714-1721 3 3 - 
Szenc Cellegium Oeconomicum -1776 3 3 ? 
Vác Piarista Bölcsész, Teol -1777 3 - 3 
Pest Piarista Bölcsész, Teol -1784 3 1 2 
Összesen  1054 782 272 
     
II. 1777-1849     
Pesti Egyetem Orvos 1777-1848 1784 1423 361 
Pesti Egyetem Bölcsész (Ins. Geom.), Jog 1777-1848 294 115 179 
Pesti Egyetem Katolikus Teológia 1777-1848 76 2 74 
Pozsony Akadémia Bölcsész Jog 1777-1849 736 586 150 
Győr Akadémia Bölcsész, Jog, Teol 1777-1849 420 185 235 
Nagyvárad Akadémia Bölcsész, Jog, Teol  1777-1848 86 68 18 
Kolozsvár Akadémia Bölcsész, Jog 1784-1848 25 25 - 
Kassa Akadémia Bölcsész, Jog (adathiány) 1777-1849 - ? ? 
Vác Piarista Bölcsész, Teol 1777-1849 89 66 23 
Szeged Piarista Líceum 1793-1848 528 122 407 
Pécs Bölcsész, Jog, Teol 1828-1852 382 57 325 
Temesvár Bölcsész, Jog 1841-1848 33 13 20 
Pápa ref. 1777-1849 18 17 1 
Debrecen ref. 1777-1849 17 12 5 
Kecskemét Ref. Koll. 1839-1848 27 12 15 
Losonc Ref. Koll. 1836-1848 16 14 2 
Miskolc Ref. Koll. 1818-1848 6 6 - 
Nagykőrös Ref. Koll. 1836-1849 9 6 3 
Sopron Evang. Líceum 1789-1849 62 38 24 
Eperjes Evang. Líceum  34 34 - 
Pest József Ipartanoda 1846-1850 4 2 2 
Keszthely Georgicon 1804-1848 43 23 20 
Magyaróvár Gazdasági Tanintézet 1818-1848 187 180 7 
Selmecbánya Bányász, Erdész 1770-1850 1699 1687 12 
Összesen:  6575 4693 1883 
     
Együtt: 7630     
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Külföldi és horvát-szlavóniai hallgatók magyarországi felsőoktatási intézetekben  
 1850-1944 között 

 
Intézmény Időhatár Összes Külföldi Horvát-

Szlavón 
III. 1850-1867     
Magyaróvár Gazdasági  1850-1867 737 715 23 
Selmecbánya Bányász, Erdész 1850-1867 692 687 5 
Pesti Egyetem (adathiány) 1850-1867 567 442 125 
Pest magán Festészeti Akadémia 1850-1853 3 2 1 
Összesen  1999 1846 154 
     
IV. 1868-1919     
     
Bp. Műegyetem 1873-1919 266 266 ? 
Magyaróvár Gazdasági Akadémia 1868-1918 405 385 20 
Selmecbánya Bányász, Erdész 1868-1918 193 140 53 
Bp. Állatorvos 1886-1918 19 19 ? 
Bp. Keleti Kereskedelmi Akadémia 1897-1920 20 20 ? 
Kassa Gazdasági Akadémia  1906-1918 12 5 7 
Keszthely Gazdasági Akadémia  1906-1918 15 10 5 
Kolozsmonostor Gazdasági Akadémia  1906-1918 14 13 1 
Bp. Kertészeti Tanintézet 1914-1918 13 12 1 
     
Bp. Iparművészeti Főiskola 1897-1918 133 97 36 
Bp. Képzőművészeti Főiskola 1875-1918 148 107 41 
Bp. Színművészeti Akadémia 1884-1918 30 19 11 
Bp. Zeneművészeti Főiskola 1882-1918 247 218 29 
     
Kolozsvári Egyetem 1872-1918 326 221 105 
összesen:  1841 1532 309 
     
Együtt: 3840     
 
Intézmény Külföldi 
V. 1920-1944  
József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 431 
Bp. Egyetem Orvos 110 
Debrecen Orvos 35 
Pécs Orvos 72 
Pécs Jog 164 
Összesen 812 
 
Tábla Külföldi 
I. 1635-1849 7630 
II. 1850-1919 3840 
III. 1920-1944 812 
Összesen 12282 
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II.  
A Nagyszombati Egyetemen külföldi hallgatók által megszerzett fokozatok megoszlása 
 
fokozatok  fokozatszerzők
Ph Baccalaureatus 208
Ph Magister 106
Th Baccalaureatus 7
Th Doktor 3
J Doktor 1
M Magister Sebész 29
M Magister 
Gyógyszerész 13
M Doktor 9
Összesen 376

  
 
A külföldi hallgatók által a Nagyszombati Egyetemen szerzett fokozatok évi megoszlása 
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Külföldi hallgatók a nagyszombati egyetemen a különböző adatforrások szerint* 
 
  

Összes 
 Jezsuita  Fokozat-

szerzők 
 Hittud. 

kar 
 Orvosi 

fokozat 
szerzők 

Osztrák 
tartományok 

300 37% 268 51% 30 10% 143 40% 8 
Cseh és 
morva 
(morva 72) 

114 14% 40 8% 77 26% 42 12% 16 

Sziléziai 49 6% 8 1% 43 15% 14 4% 9 
Német 66  8% 40 8% 27 9% 27 8% 11 
Belga, 
francia, 
katolikus 
németalföld 

17 2% 13 2% 6 2% 10 3% 1 

Horvát, 
dalmát, 
isztriai 

195  24% 109 20% 92 31% 86 24%  

Észak-Itália 22 3% 16 3% 4 1% 7 2% 1 
Lengyel, 
litván 

37 4 % 22 4% 14 5% 17 5% 1 
Magyar  9 1% 5 1%   13 4%  
Nem 
besorolható 

6  5 1%   1   
összesen 815  526  293  360   
* Az oszlopok nem adódnak össze, mert több hallgató két vagy három részhalmazban is szerepel. Az 
összesítésben viszont minden hallgatót csak egyszer vettem figyelembe. 
 
 
Külföldi hallgatók a váci Theresianumban és a budai jezsuita akadémián  
a 18. században 
 

 Vác 
Ther 

Buda 
jezsuita 

Osztrák tartományok 6* 13 
Cseh és morva, sziléziai 8 10 
Német területek 1 7  
Belga, francia, katolikus németalföld  1 
Horvát, dalmát, isztriai 31 31  
Észak-Itália 6** 1 
Galícia   
Magyar   2 
Nem besorolható  2 
összesen 52 (46) 67 

  * mindannyian bécsiek,  3 közülük magyar 
  ** az olaszoknak csak nemzetiségi adatuk van 
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A nagyszombati egyetem külföldi hallgatóinak megoszlása
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A nagyszombati egyetem jezsuita rendtag hallgatónak 
megoszlása
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Az 1738/39. évi diákösszeírások katolikus oktatási intézményekben tanuló külföldi hallgatóinak földrajzi megoszlása 
 
 Pozsony Győr Sopron Nagyszombat Kassa Pest Buda Pápa Eger Nyitra Lőcse 
Belgrád*  1   1  6 1     
Bécs  8 1 2 2 1 4 10  1 2  
osztrák 10 4 5 2  4 4 1    
cseh 2   1   4     
morva 4 2 1 4        
sziléziai    1 1       
lengyel, 
galíciai 

   1 7    1  4 

németországi 4 1  1  1      
horvát 1 3   1 3 1     
olasz, 
spanyol 

1 1 1   12 4  2   

belga, 
burgundiai 

2  1          

 33 13 9 13 10 26 24 1 4 2 4 
 
+1 román  *Belgrád 1717 és 1739 között van Habsburg kézen! 
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III. 
 

A külföldi hallgatók megoszlása intézményenként és tartományonként  (1777-1850)  
 
 

össz TART. 

Pesti 
E. 

orvos 

Pesti 
E. Ph 
Th J 

Po-
zsony
Kir. 
Ak. 

N.-
várad
Kir. 
Ak. 

Győr 
Kir. Ak. Kolozs-

vári Ak. 
Líc. 

Pécs 
Püspöki 

Líc. 

Szeged 
Piarista 

Líc. 

Vác 
Piarista 

Líc. 

Temesv
ár 

Líc. 
Magyar-
óvári G. 

Ak. 

Selmec-
bányai 

Ak. 
Geor-
gikon 

Reform
átus 

Evangél
ikus 

1562 

 Horvát-
Szlavónia, 
Dalmácia 

329 253 
(179+
74Th

) 
150 18

235+8

 

325 407+3 23 20

7+2
12+24

5 20

26 24

  
   

1664 
Osztrák  
tartományok 

245 39 

301 7

117

 

35 19 30 7

67
750+7

23  

3 14

311 Wien 
88  

167 3
41

2
 5

47  3

1811 
 Cseh-morva, 
Sziléziai tart. 

673 30 
145 15

26
4

5 24 29 3
91

628+10
29 6

58 35

880 Osztr. Lengy.

361 22 

131 42

30

7

14 71 5 3

14
144+1

10 3

4 18

  
   

28 Észak-Olasz 
 3 

2 1
3

 
2 1 

1 13 1 
1

131  Német 
92 8 1

 
1 1 

 25+2  
1

16 Ny.-Eu. 
7  1

 
 

1 5 1
1

8 
Orosz-
lengyel, litván

5 1  
2  

1

27 

Román 
fejedelemség
ek 

17  

7

 

 2 1

80 Balkán 
62 9 2 2

 
 

 5  

14  Nem beaz. 
 2 

1 5
1 2  

 3  
3

7630  
1784 370 

(294) 
736 86 420

25
382 528 89 33

187 1699 43
93 96
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Az először beiratkozó hallgatók évi megoszlása intézmények szerint (1777-1849) 
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IV.  

 
Az először beiratkozó hallgatók évi megoszlása intézmények szerint  (1850-1867) 
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Az először beiratkozó hallgatók évi megoszlása a pesti egyetem jogi és orvosi karán (1850-1867)  
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V.  
 
Külföldi születésű hallgatók a kolozsvári egyetem egyes karain (1874-1919) 
 
 bölcsész bölcsész orvos orvos jogász* jogász természet 

tudományi 
Termt. 

  magyar  magyar  magyar  magyar 
külföldi középiskolában 
érettségizett vagy apa lakóhelye 
külföldön 

 1! 6  15  3  

magyar középiskolában 
érettségizett vagy apa lakóhelye 
Magyarországon 

 24  38 
 

 62 
 

 8 
 

nő 1  2    1  
izraelita 3  7  27  1  
         
Horvát, dalmát, isztriai 3 2 16 10 80 18 6 (1né 1ol) 4 
Osztrák tartományok 9 4 11 6 bécsi 49 24 

(19bécsi) 
2 1 

Cseh és morva, sziléziai 5 2 4 1 15 4   
Galíciai, lengyel 1 1 7 2 22 11 3  
Romániai 16 (2 né) 14  12 7 15 15 1 1 
Észak-Itália     4 2   
Németo.   3 1 6 2 1  
Bolgár     4 2   
Bosznia   2  4 1 2 (1szerb) 1 
Szerb 1    1    
Orosz 1  1  1    
Török   1 1 2 1 gör    
Tengerentúli   2 2 3 2   
Európai 2 sv (1fr) 1 sv 1sv  1 1 sv   
Nem besorolható         
Magyarként azonosítható 
összesen 

 24  30  82*  7 

összesen 38  60  213  15  
 
*A jogászok esetében 144 főnek van lakóhelyen kívül nemzetiségi és vallási adata, 70 főé hiányzik. 

Külföldi hallgatók évenkénti megoszlása első beiratkozáskor a műszaki-gazdasági 
felsőoktatásban (1868-1919) 
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Külföldi hallgatók területi megoszlása a műszaki-gazdasági felsőoktatásban (1868-1919) 
 

 

 
 
 

 Tartomány Össz.

Állato
rv. 
Ak. 

Kassai G. 
Ak. 

Keleti 
Ker. Ak.

Magyar-
óvári G. 

Ak. 
Mű-

egyetem Pesti E.!

Selmec-
bányai 

Ak. 

 Horvát   93   7  21 1 9 55 

  Wien 186 2 1 3 67 95 1 17 
 Osztrák 
tart.   316   9  134 126  35 
 Cseh 
tart.   227     140 54  25 
Osztrák 
lengyel Bukovina 15   1+ 1 8 2 2 1 

  Galícia 56    1 22 20 3 10 

    

   Német 53     24 11  11 
 Nyugat
-Európa England 2        2 

  Frankreich 6     2 2  2 

  
Luxembur
g 1        1 

  
Niederlan
de 1     1     

  Schweiz 6 1   4 1    

  Italien 10   1+  5 1 1 2 
Kelet-
Európa Polen 12     11  1 

  
Russ. 
Polen 5 1   3 1   

  Rußland 14     5 9   

  Moldau 2       2 

  Walachei 9     3 3 3 

  Rumänien 13   +2  1 6 4 

    55     23 19 10 

Balkán Bosnien 24 1  4  11 9 

  Bulgarien 2 1    1   

  Serbien 23 8   11 2 2 

  Türkei 43 3 2+7+4 6 8 13 3 

 
Griechen-
land 3  2+ +1  

    99 13   19 25 14 
Európá
n kívüli Ägypten 1    1     

  Brasilien 1       1 

  Süd-Africa 1      1   

  USA 2   1    1 
Isme-
retlen   28    1 2  

2
23 
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A művészeti iskolák külföldi hallgatóinak származási helye és az ezek közül biztosan magyarként azonosíthatóak (1865-1919) 
 
 Színm 

1865-
1919 

Színm 
ebből 

Képző 
1894-1918

Képző 
ebből 

Iparműv 
1897-1918 

Iparműv 
ebből 

Zene 
akadémia 
1875-1919 

Zene 
Akadémia 
ebből 

 összes magyar összes magyar összes magyar összes magyar 
Hány név 2146  3141  3900  2733  
adat 1432  3077  3830  2656  
nő 22  57  18  116  
Izr. 11  23  37  85  
Horvát, dalmát, isztriai 11 11 41 van 

olasz is 
köztük 

 36 21 29  

Osztrák tartományok 14 14 bécsi 48  40 25 (21 
bécsi) 

55  

Cseh, morva, sziléziai   7  9 4 46  
Galíciai, lengyel   9  11 6 24  
Román   6 5 8 8 11 11 
Észak-Itália   7  2  4  
Német  2 2 14  10 4 19  
Más Ny-Európai   7 

(6fr, 1sv) 
 1 1 fr 16 

(3sv 1dán 2fr 
9gb, 1hol) 

3 sv 

Orosz     2  17 (16 izr)  
Bolgár     1  1  
Bosznia   3  2 2 2  
Szerb 1 1 3  5 2 5  
Török 1  1  2  4 (1 gör) 1 gör 
Egyipt 1 1     1 1 
Tengerentúli   2 1 4 2 10  
Nem besorolható       3  
összesen 30  148  133  247  
Külf. hallgatók aránya az 
összeshez 

2%  5%  3,5%  9%  
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VI. 
 
Tudományegyetemi karok külföldi születésű hallgatóságának adatai (1920-1944) 
 
 Pesti 

orvos 
 Debrecen 

orvos 
 Pécs 

orvos 
 Pécs  

jogász 
 

  ebből 
magyar 

 ebből 
magyar 

 ebből 
magyar 

 ebből 
magyar 

nő 15  5  30    
Izraelita 13  3  17  9  
összesen 110 66 

(60%) 
35 20 

(57%) 
72 47 

(65%) 
164 138 

(84%) 
Horvát, dalmát, isztriai 30 25 7 7 21 21 66 65 
Osztrák tartományok 22 6 5 5 12 12 31 23 
Cseh, morva, sziléziai 5 4 1    4 4 
Lengyel 4 1 4  6  1 1 
Romániai  2 2 1 1 1 1 3 3 
Észak-Itália 2      1 1 
Német  3  2  4 2 8 6 
Bolgár 7  7  16  10 1 
Bosznia 6 6   1 1 13 13 
szerb 1      4 3 
orosz 2  1    3  
török       2 1 
tengerentúli 23 22 7 7 10 10 12 12 
Nyugat-Európa 2    1  5 5 
Nem besorolható 1      1  
magyar középiskola vagy apa 
lakhelye magyar 

   24  29 116  
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