
szögi lászló

és reforMáció
Milyen külföldi egyeteMekre jártAk

tAnulni A 16–18. százAdi MAgyAr diákok?

A peregrináció szó jelentése utazás, vándorlás, zarándoklás. A magyar törté-
netírásban a külföldi egyetemek látogatását értjük e kifejezés alatt. A pereg-
rináció Magyarországon már a 12. század óta gyakorlat volt, de a reformáció
idején erősödött fel. Az alábbiakban arról adunk összefoglaló képet, hogy mi-
lyen külföldi egyetemekre jártak tanulni a 16–18. századi  magyar diákok.
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A felekezeti kérdés

A reformáció korában az egyik legfon-
tosabb kérdés, hogy a különböző hazai
felekezetekhez tartozók milyen kül-
honi egyetemekre mentek tanulni.
Nyilvánvaló, hogy néhány délnémet
egyetem és jezsuita akadémia kivételé-
vel a többi német, baltikumi, holland,
angol, skót és svájci egyetemre, illetve
akadémiára 1800-ig szinte kizárólag a
hazai protestáns családok gyermekei
iratkoztak be. Ugyanígy állítható, hogy
a padovai és sienai kivételével a többi
itáliai univerzitást, a Habsburg Biroda-
lom jezsuita akadémiáit és elsősorban
a bécsit a katolikus családok tagjai lá-
togatták. Természetesen voltak olyan
„toleráns” egyetemek is, amelyeken
bármely felekezet tagjai előfordulhat-
tak. Egyébként a források általában
éppen azt a tényt jelzik, ha valaki nem
az adott egyetemen megszokott fele-
kezethez tartozott. Hozzá kell tenni,
hogy egyes felekezetek tagjai eseten-
ként szándékosan nem nevezték meg
vallásukat, mert emiatt esetleg hátrány
érhette őket. Az erdélyi unitáriusok kö-
rében bizonyosan többen voltak a pe-
regrinusok, mint ahányat forrásaink
említenek. 

A 16. század közepétől már többen
iratkoztak be protestáns egyetemekre,
mint katolikus tanintézetekbe. A 17.
század első felében a peregrinusok
több mint 61%-a protestáns egyeteme-
ken tanult. A különbség a 17. század
elején meginduló rekatolizáció idején
is csak kismértékben csökkent. A kato-
likus peregrináció nagyságrendje a 18.
század közepétől – elsősorban a Bécsi

Egyetem vonzerejének hatására – már
utoléri, majd meg is haladja a protes-
táns egyetemek iránti érdeklődést. 

A protestáns peregrinusok többsége
bölcsészetet és teológiát tanult, hiszen
papi és tanítói pályára készültek, sokan
a családi tradíciót követve. A diákok
közül 705 fő beiratkozásánál van ada-
tunk orvosi vagy sebészi tanulmá-
nyokra, továbbá 353 esetben jogi tanul-
mányok végzésére. Mohácstól 1800-ig
a beiratkozók mintegy 42%-a lehetett
katolikus vallású. A 15. század végéig
a peregrinusok többségét az egyházi
értelmiségiek képezték, és később is
megőrizték jelentőségüket, azonban a
reformáció után már megosztva több
felekezet között. A katolikus peregri-
náció ugyan lassabban indult útjára, de
már a 17. század első harmadában
nagy lendületet vett és a 18. századra
kiegyenlítette hátrányát a protestáns
peregrinációval szemben. 

A reformáció elterjedése után vala-
mennyi újonnan alakult és nagyobb be-
folyásra szert tett felekezet saját ke-
zébe vette egyházi és világi intelligen-
ciájának képzését. Ez részben úgy tör-
tént, hogy a teljesen protestánssá lett
államok átvették a területükön még a
középkorban alakult egyetemeket, és
azokon kisebb megszakítás után az ál-
lamvallásnak megfelelő oktatást indí-
tottak el. Ez zajlott le néhány évtized
alatt egész Skandináviában, az észak-
német tartományokban, Angliában és
Skóciában. Máshol, ahol azelőtt nem
léteztek egyetemek, új protestáns uni-
verzitások alakultak, meglepően nagy
számban. Ezek egy része később nem
lett valódi egyetem, megrekedt az ún.
akadémiai gimnázium vagy Athenae -
um színvonalán, de közülük is többet
látogattak magyarországi diákok. 

A 16. század közepétől Dél- és Kö -
zép-Európában sorra alakultak új kato-
likus főiskolák is, elsősorban speciális,
kétkarú jezsuita egyetemek. Az ellen-
reformáció kezdetétől ezeken is nagy
számban jelentek meg magyar diákok.
A század első felében Bécsben és Krak-
kóban is előfordultak olyanok, akik ké-
sőbb a hazai protestánsok vezetői let-
tek, tehát ezeket az egyetemeket e kor-
szakban nem lehet egyértelműen kato-
likus karakterűnek tartani. Itáliában
elsősorban Padova volt az, ahol bár-
mely felekezet tagjai tanulhattak, így
nem véletlen az itteni univerzitás irán -
ti feltűnő magyar érdeklődés. 

Wittenbergben eleinte evangéliku-
sok és reformátusok egyformán beirat-
kozhattak, a század végétől azonban

kizárólagossá vált az ortodox luthera-
nizmus. Ezzel egy időben Németor-
szágban bizonyos tanintézetek luthe-
ránus, mások kálvinista karaktert vet-
tek fel. A 16. század végétől Heidel-
bergbe és Marburgba szinte kizárólag
reformátusok iratkoztak be. A század
második és harmadik negyedére a pro-
testáns dominancia egyértelművé vált.
A század utolsó negyedében azonban
a jezsuiták prágai Klementinumába, a
prágai és bécsi egyetemekre, de külö-
nösen az olmützi, majd a gráci akadé-
miákra és Rómába is egyre többen ju-
tottak el. A század legvégére már a ka-
tolikusok is számottevő részt vállaltak
a külföldi egyetemjárásból. 

A 30 éves háború erőteljesen vissza-
vetette a németországi protestáns pe-
regrinációt. A reformátusok esetében
ez átrendeződéssel járt, és a továbbiak-
ban a német egyetemek – elsősorban
Heidelberg és Marburg – helyett a hol-
land és angol egyetemek felé orientá-
lódtak. Az evangélikusok átmenetileg
az északnémet és a balti régiót válasz-
tották úti célnak, majd a háború végez-
tével visszatértek a hagyományos
német egyetemekre, illetve ott újabba-
kat is választottak, mint például Jénát,
majd a század legvégétől Hallét is.
A német egyetemjárásban e században
változott meg a nemzetiségi összetétel,
mivel a korábbi magyar többséget fel-
váltotta a hazai evangélikus németség
dominanciája. 

A 18. század az utolsó időszak, ami-
kor az egyes egyetemekhez még meg-
határozható felekezetű diákságot tu-
dunk rendelni. A beiratkozásokat vizs-
gálva azt találjuk, hogy a protestáns
diá kok száma jelentősen na-
gyobb. A tény   leges személyeket
tekintve azonban ez a szám
jóval kisebb, vagyis a protes-
tánsok fölénye a több beirat-
kozás miatt látszólagos. Ma
már megdőlt az a nézet, hogy
a 18. században a Habsburg-
kormányzat si-
keresen akadá-
lyozta a protes-
tánsok külföldi
egyetemjárását. Sokkal in-
kább egy intenzíven fej-
lődő, irányaiban változó

szász nemzetiségű (balra)
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és tartalmi, tudományos értelemben szé-
lesedő külföldi egyetemjárással találko-
zunk, amely ben a század utolsó két évti-
zedében már kezd háttérbe szorulni a
felekezeti hovatartozás, és helyébe a vi-
lági tudományos érdeklődés lép.

A peregrinusok
etnikAi összetétele

A soknemzetiségű Magyarországon el-
kerülhetetlen a nemzetiségi hovatarto-
zás vizsgálata. A 16. század utolsó 75
évében a külföldön beiratkozott diákok
több mint fele (53%-a) feltehetően ma-
gyar nemzetiségű volt. Az erdélyi és
magyarországi német etnikum képvise-
lete a 16. században 34% körüli a hazai
peregrinusok körében, míg a szláv la-
kosság közel 11%-ot tett ki. A magyar-
ság minden korszakban abszolút több-
ségben volt a külföldi egyetemjárásban,
de a németség a 18. században már
erősen megközelíti a magyarság rész-
vételi arányát.  

Ha a társadalmi rétegződést vizsgál-
juk, a 16. században még csak 30 olyan
főnemesi család képviselőit találjuk
azon diákok között, akiknek rangját a

források jelzik. A 17. században már 58,
míg a 18. században 83 bárói vagy
grófi család képviselőivel találkozha-
tunk. A 18. századi hatalmas növeke-
dés oka, hogy a főnemesség szinte kö-
telezően kezdi Bécsben neveltetni fiait,
például a Theresianumban. 

Összességében a nemesi szárma-
zású hallgatók aránya 20% körül mo-
zoghatott. A köznemesek közül – pon-
tosabban azok közül, akiknél a forrá-
sok jelzik a nemesi származást – a 16.
században 82% feltehetően magyar. A
17. században a nobilis jelzésű beirat-
kozóknak már csak 59%-a magyar,
19%-a a szláv és 14%-a a német etni-
kumhoz tartozott. A 18. században
ismét a magyar nemesség arányában
látszik további csökkenés. Az egyértel-
műen elmondható, hogy a peregrinu-
sok abszolút többsége a magyarországi
és erdélyi városi protestáns és katoli-
kus polgárság köréből származott. 

A néMetországi
egyeteMjárás

1526 előtt 15 egyetemet alapítottak
német területeken. Ezek közül később
nyolc lett protestáns és 7 maradt kato-
likus jellegű. Mohácstól a 18. század vé-
géig további 22 kisebb-nagyobb egye-
temet alapítottak a Német-római Biro-

dalom területén, amelyek közül 16 lett
protestáns karakterű, és csak 6 volt ka-
tolikus. Összesen tehát a különböző
korszakokban 37 egyetem között válo-
gathattak a német területekre induló
hazai peregrinusok. Ezeken túl jelen-
tős számban látogatták az akadémiai
gimnáziumokat is. A 16–18. században
a magyar diákok a fentiek közül 33
német egyetemre, egy orvosi taninté-
zetbe és 8 akadémiai gimnáziumba
iratkoztak be – a 275 esztendő alatt
évente átlagosan 36-an. 

A 17. század első negyedéig a német
peregrinációban folyamatos és egyen-
letes fejlődés mutatkozik, amelyet
azonban két tényező is megtör az
1620-as évek előtt. Az egyik a reformá-
tus és kálvinista irányzatok éles elválása
már a 16. század második felében. A
kálvinista teológusok III. Frigyes pfalzi
választófejedelem megbízásából 1563-
ra összeállították az ún. Heidelbergi
kátét, a református egyház alapvető hit-
tételeit. 1577-ben pedig öt lutheránus
hittudós kiadta a Formula Concordiae-t,
az evangélikus vallás tanítását részle-
tező nyilatkozatot. Ágost szász válasz-
tófejedelem 1580-ban kinyomatta, és
ez lett az ortodox lutheránus álláspont
teológiai összefoglalása. Wittenberg
egyeteméről 1592 után fokozatosan ki-
tiltották azokat a hallgatókat, akik nem
voltak hajlandóak aláírni a Formula
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Concordiae-t.  Ennek következtében
egyrészt a református magyarok egyre
inkább más régiók felé orientálódnak,
de a harmincéves háború viharai is el-
riasztották a magyar diákokat a belső
német egyetemektől. A mélypontot
1632 jelenti 10 hazai beiratkozóval.
Ekkor erősödik meg a hollandiai és ang-
liai egyetemjárás. 

A vesztfáliai béke idején újra növek-
szik a német egyetemek iránti érdek-
lődés, és már évi 40-60 új beiratkozóról
tudunk. 1659-ben 66 új beiratkozás je-
lenti a csúcsot a században. A 17. szá-
zad harmadik negyede imponálóan fel-
ívelő szakasz a németországi peregri-
náció történetében. A 18. század máso-
dik negyedében újabb stabil növekedés
tapasztalható, ekkor Halle vonzereje
válik jelentőssé. A háborús események
miatti átmeneti visszaesés után a szá-
zad utolsó negyede óriási fejlődést hoz,
ami főleg Göttinga megnövekedett
vonzerejének tulajdonítható. 

A magyarországi értékrendet legjob-
ban a beiratkozások szerinti sorrend
mutatja. A vizsgált időszakban Witten-
berg a magyar diákok szemében az ab-
szolút tekintély, hiszen Melanchthon
működése nyomán Európa egyik leg-
korszerűbben oktató és új módszere-
ket alkalmazó egyeteme jött itt létre,
amelyre nagyon sok külföldi protestáns
diák igyekezett. Az egyetem tekintélye
akkor sem csökkent, amikor a 16. szá-
zad végén megtörtént a szakítás a kál-
vinizmussal, és a reformátusok egyre
kisebb számban iratkoztak be „Witten-
bergában”. Az egyetem a 18. század má-
sodik felét kivéve mindig az első he-
lyen áll, de magyar szempontból virág-
kora a 16. századra esik, még egy évti-
zedet átnyúlva a 17. századba. A 16.
század végéig versenytársa is alig akad,
az Odera melletti Frankfurt akadémi-
ája, a híres „Viadrina” és Lipcse fogad
még viszonylag nagyobb számban diá-
kokat, köztük sok református peregri-
nust is. Később Heidelberg, majd a 17.
század húszas éveitől a holland egyete-
mek jelentősége nő meg. 

A nagy hagyományú Lipcsei Egyetem
is minden korszakban ott van az első öt
egyetem között, de igazi fejlődése ma-
gyar szempontból a 17. század második
felében kezdődik, és folytatódik majd a
következő két évszázadban is. A kálvi-
nista karakterű Heidelberg virágkora
magyar szempontból rövid, nagyjából
25 évig tart, 1595-től 1620-ig: ekkor a
református magyarok által legszíveseb-
ben látogatott egyetemek közé emelke-
dik. Érdekes módon ez nem mondható
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el az ugyancsak kálvinista Marburg
egyeteméről, ahová csak a 17. század-
ban iratkoznak be kisebb számban ma-
gyarországi diákok. A harmincéves há-
ború átrendezte a né met egyetemek
iránti érdeklődést. A 17. század első fe-
lében Wittenberg látogatottsága 60 szá-
zalékkal esett vissza, viszont erősen nö-
vekedett Odera-Frankfurt és kiváltképp
Königsberg magyarországi hallgatóinak
száma. Königsberg virágkora rövid
ideig tartott. A harmincéves háború ide-
jén a korábbinál tízszer többen válasz-
tották tanulmányútjuk során a Porosz
Hercegség egyetemét, ám 1660 után itt
is egyre csökkent a beiratkozók száma,
és korábbi előkelő második helyét már
soha többé nem nyerte vissza.

A 17. század második felében Wit-
tenberg ugyan még tartja vezető sze-
repét, de a korábbi fél évszázadhoz ké-
pest Jénában 14-szeresére nő a magyar-
országi hallgatók száma. Több mint há-
romszorosára emelkedik a Lipcsében
beiratkozottak adata, és hasonló a nö-
vekedés Altdorf és Strassburg egyete-
mein is. Ezzel szemben csökken a ma-
gyar peregrinusok száma Königsberg-
ben, az Odera melletti Frankfurtban,
Marburgban és Rostockban. 

A 18. században az új szellemet
hozó pietista Halle és Jéna erőteljes elő-
retörése tapasztalható, majd a század
második felében a tanszabadság eszmé-
jét megjelenítő Göttingen is megelőzi
az először lemaradó Wittenbergi Egye-
temet. Az első helyet Jéna veszi át. Ter-
mészetesen a létszámok értelmezésé-
nél sohasem szabad elfelejteni, hogy a
szegény sorsú magyar diákok számára
az egyetemválasztásban korántsem
mindig a tudományos szempontok vol-
tak a döntőek, hanem az is, hogy hol
kaptak segélyt, ösztöndíjat, „szabad asz-
talt” vagy valamilyen támogatást. 

Vándordiákok

A 16. század második negyedében azok
a magyarországi peregrinusok, akik
több egyetemet is felkerestek, még a
Bécs, Krakkó, Wittenberg háromszög-
ben gondolkodtak. Ehhez csatlakozott
az 1540-es években Odera-Frankfurt
egyeteme, amely addigra Krakkó helyé -
re lépett. A 16. század végére szinte tel-
jesen megszűnik a német egyetemek
és Bécs között a kapcsolat. A korszakot
természetesen Wittenberg abszolút fö-
lénye jellemzi, ahonnan ekkor még
szinte minden más egyetem felé nyílt
út. A református vándordiákok előbb

az Odera-Frankfurt–Wittenberg útvo-
nalat, később a Wittenberg–Heidel-
berg–Marburg útvonalat járták be. A
16. század végétől kezd kialakulni az
evangélikusok arany háromszöge, a
Wittenberg–Lipcse–Jéna útvonal. Ez az
a korszak, amikor számos protestáns
diák a német egyetemek után elmegy

a vallási toleranciájáról híres Padovai
Egyetemre is. 

A harmadik jellegzetes periódus a
harmincéves háború időszakára esik és
nagyjából 1650-ig tart. Az evangélikus
diákok körében ekkor erősödik fel a bal-
tikumi peregrinációs irány. A magyar re-
formátusok fő úti célja viszont Hollan-
dia, ahová vagy a Balti-tengeren végig-
hajózva, vagy szárazföldön, az Odera-
Frankfurt–Bréma–Franeker–Leiden
útvonalon jutnak el. A déli német irány-
ban kezd kialakulni az Altdorf–Strass-
burg–Tübingen útvonal, általában úgy,
hogy a többség a háromból csak kettőt
tud meglátogatni. Az itáliai kapcsola-
tok e korszakban gyakorlatilag meg-
szűnnek. 

A negyedik korszak a 17. század má-
sodik fele, amikor a legnagyobb a ma-
gyarországi hallgatók mobilitása. E kor-
szakban fokozatosan visszaszorul a bal-

tikumi útvonal jelentősége, és a magyar-
országi, főleg német ajkú evangélikus
diákok visszatérnek a hagyományos
Wittenberg–Lipcse–Jéna háromszögbe.
Altdorf szerepe megnő, persze csak má-
sodik egyetemként, és főleg Strassburg-
gal együtt válik fontos úti céllá. Keve-
sebben választják a Tübingen–Strass-
burg útvonalat. A református magyarok
körében viszont növekszik a holland
egyetemek iránti érdeklődés, ezért a
német egyetemeket csak átutazóban ke-
resik fel, főleg Odera-Frankfurtot. Új je-
lenség a század legvégén, hogy a refor-
mátusok – egyelőre még kis számban –
a holland és német egyetemek után, il-
letve mellett már eljutnak Svájcba, a
zürichi és a baseli akadémiákra is. A 18.
század egészében Jéna, első felében
még Halle, a második felében Göttin-
gen az elsődleges célegyetem, de pél-
dául az új Erlangeni Egyetem is sok
evangélikus diákot vonzott.

A lengyel és bAltikuMi
egyeteMek

A 15. században a Balti-tenger körüli
államokban, illetve tartományokban
négy új egyetem jött létre. 1419-ben
Rostockban megalakult az északnémet
térség első univerzitása, amely 1531-
ben a lutheránus irányzathoz csatlako-
zott. Másodikként Rostockhoz igen
közel, Greifswald városában alakult
egyetem 1456-ban. A reformáció kez-
detekor ez az egyetem átmenetileg
megszűnt. 1539-ben I. Fülöp pomerá-
niai herceg tartományi protestáns
egyetemként szervezte újjá. 

1544-ben Königsbergben jött létre
a térség első protestánsként alapított
egyeteme. Az 1525-ben lutheránus hit -
re tért porosz hercegségben található
intézmény is Melanchthon wittenbergi
modelljét követte. Königsberg a balti
térség legjelentősebb protestáns egye-
temévé vált. Az 1540-es évektől terjed-
tek el az ún. humanisztikus iskolák,
amelyek a Melanchthon által kidolgo-
zott oktatási módszert alkalmazták.
Ezen városi gimnáziumok közül az-
után jó néhány a 16–17. század fordu-
lóján akadémiai osztályokat nyitott, s
ezeket a tanintézeteket már részben
egyetemi fokúnak lehetett tekinteni, il-
letve egyetemi előkészítőnek számítot-
tak, ahonnan a peregrinusok jó része
továbbment, hogy egy valódi, tudomá-
nyos fokozatokat is adó egyetemre irat-
kozzék be. Elbingben 1538-ban, Stet-
tinben 1543-ban, Danzigban 1558-ban
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és Thorn  ban 1568-ban jöttek létre az
említett humanisztikus gimnáziumok.
Danzigban tanult Szepsi Csombor Már-
ton, aki Europica Varietas című mun-
kájában írta le hosszú „bujdosását” –
ezt tekinthetjük az első magyar nyelvű
útleírásnak. 

A lengyelországi felsőoktatás egyik
érdekes színfoltja volt a rakowi unitá-
rius akadémia, amely 1602 és 1638 kö-
zött működött, s ahová Európa távoli
területeiről is érkeztek az antitrinitá-
rius tanok hívei. Figyelemre méltó,
hogy több volt rakowi rektor ért el Er-
délyben unitárius püspöki tisztséget.
Egy példával érdemes érzékeltetni a
korszak vándordiákjainak „bujdosását”.
Az 1577-ben Késmárkon született Prae -
torius Dávid 1598 májusában, 21 éve-
sen iratkozott be az elbingi akadémiai
gimnáziumba, majd ugyanezen év ok-
tóberétől már a königsbergi egyetem
hallgatója lett. 1601-ben a stettini aka-
démián találkozunk a nevével, és 1606
októberében a rostocki egyetemen ta-
láljuk, ahol 1607-ben bölcsész magis-
teri címet szerzett. 

Az északi irányú magyar peregriná-
ció legintenzívebb korszaka a 17. szá-
zad első fele, abból is leginkább a har-
mincéves háború két utolsó évtizede.
E vészterhes időszakban célszerű volt
elkerülni a belső német egyetemeket,
ezért is virágzott fel ennyire a térség
egyetemeinek látogatottsága. A svéd–
lengyel háború, amely Erdély szem-
pontjából is tragikus fejleményeket ho-
zott, 1657 után láthatólag visszavetet -
te az északi peregrinációt. A következő
fél évszázadban már csökkent a beirat-
kozók száma, a Rákóczi-szabadságharc
lezárulása után pedig a terület jelentő-
sége magyar szempontból megszűnt.

A hollAndiAi és AngliAi
peregrináció

Sokáig kizárólagosan Oxford és Camb-
ridge jelentette az angol egyetemi
rendszert. Ez a két egyetem monopol-
helyzetbe került Angliában, és a 19.
századig nem is jött létre újabb univer-
zitás a szigetországban. Ez idő tájt
még egy intézményt látogattak ma-
gyar diákok: a londoni tőzsde alapítója,
Thomas Gresham végrendelete alapján
1597-ben létrejött, oklevelet nem adó,
de rendkívül nívós és népszerű szabad-
egyetemet, a Gresham College-ot. 

Hollandiában viszonylag későn, csak
a németalföldi szabadságküzdelmek
során, illetve után jöttek létre egyete-

mek, akkor azonban rövid idő alatt
több is. A legkorábbi s egyben leghíre-
sebb és leggazdagabb holland egyetem
Leidenben alakult 1575-ben. 1585-ben
az északi Frízland tartományban jött
létre Franeker egyeteme, amely később

a magyarok által legkedveltebb holland
univerzitás lett. 1614-ben Groningen
tartomány székhelyén, majd 1636-ban
Utrecht tartomány központjában, végül
1648-ban Gelderland tartomány egyik
városában, Harderwijkben alakult újabb
egyetem. 

Apáczai Csere János volt a Harder-
wijki Egyetem első teológiai doktora,
akinek Hollandiában tanári állást kínál-
tak, mégis hazatért Erdélybe. Leidenbe
1616-ban érkezett négy magyar diák.
1623-ban 12 magyar diák jelent meg a
Franekeri Egyetemen, akiket azután a
18. század végéig további 2096 társuk
követett. Hollandiában és a Brit-szige-
tek egyetemein összesen 2145 diák for-
dult meg az 1595–1800 közötti idő-
szakban. Angliában és Skóciában pedig
ugyanezen idő alatt 294 személy jutott
el az egyetemekre vagy a Gresham Col-
lege-ba. Angliában, illetve Skóciában
mindössze 34 olyan személyről tu-
dunk, akik előtte vagy utána nem ta-
nult Hollandiában. 

Hollandiába legtöbben a harminc -
éves háború időszakában jutottak el,

majd 1680-ig csökkenő tendencia kez-
dődött. A második nagy fellendülés a
hollandiai peregrinációban a 18. szá-
zad középső harmadában következett
be. A Franeker volt a legnépszerűbb
egyetem, ahová a magyar diákok 40%-a

eljutott. Holland nézőpontból az elő-
kelő és gazdag Leidenhez képest Fra-
neker szegényes egyetem volt, magyar
szempontból azonban a református pe-
regrináció bástyája. A volt magyar diá-
kok otthoni karrierjük során szívesen
küldték tanítványaikat az általuk jól is-
mert Franekerbe, s ez is hozzájárult az
egyetem hazai sikeréhez. Ezenkívül ter-
mészetesen nem elhanyagolhatók az
anyagi szempontok sem, hiszen Frane-
ker olcsó egyetemnek számított, ahol
a magyar diákoknak járt szállás és sok-
szor ellátás, ún. „szabad asztal” is. 

Magyar részről a második leglátoga-
tottabb egyetem Utrecht volt, amely
ugyan később alakult, de nagyon
hamar jelentős hírnévre tett szert. Voe -
tius, az egyetem első rektora kiváló ta-
nári kart gyűjtött maga köré, és az
egyetem számos területen, például a
természettudományokban élen járt
Hollandiában. A 18. század közepétől
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egyre inkább az Utrechti Egyetem lett
a magyarok legkedveltebb úti célja, hi-
szen itt biztosítottak számukra egy kü-
lönleges ösztöndíjat, a Stipendium Ber-
nardinumot. A harmadik legfontosabb
egyetem Leiden volt, amelynek orvosi
iskolája tett szert európai hírnévre, de
a magyarok számára kétségtelenül
drága volt. A Leideni Egyetemet a
17–18. században tömegével látogat-
ták a külföldi diákok, csaknem a hall-
gatók fele érkezett külországból. Lei-
den a toleráns egyetemek közé számí-
tott, így sok unitárius magyar is járt
ide. Több mint 50 hazai diák tanult Lei -
denben orvostudományt. 

Angliában nem az egyetemi beirat-
kozások az elsődleges források, hiszen
a magyaroknak nem volt pénzük be-
iratkozni, és az anglikán vallásra sem
tehettek esküt. Viszont az oxfordi Bod-
ley Könyvtár korabeli látogatókönyvei
bizonyítják, hogy jó néhány magyar
diák fordult meg a híres egyetemen.
1623 előtt mindössze 12 magyarról tu-
dunk, akik eljutottak az angol egyete-
mekre. Elsőként 1562-ben a pécsi szü-
letésű Vulpe János, aki Cambridge-ben
tanult, majd az Earl of Sussex orvosa
lett. A diákok Wittenberg, Padova, eset-
leg Heidelberg és Bázel egyetemei után
érkeztek Angliába. Közülük a nagybá-
nyai születésű Bánfihunyadi János a
Gresham College tanára lett mint ké-
mikus és alkimista. I. Rákóczi György
erdélyi fejedelem hazahívta a kolozs-
vári akadémia tanárának, de útközben
Amszterdamban meghalt. 

1623 után egyre nagyobb számban
mentek Angliába magyar peregrinu-
sok, és ez a fellendülés a 17. század két
középső negyedében töretlen volt. A
legtöbben csak rövid időre utaztak
Angliába, akár úgy, hogy két hollandiai
beiratkozás között töltöttek el néhány
hónapot vagy hetet Oxfordban, Camb-
ridge-ben vagy főleg Londonban. Érde-
kes, hogy a magyarok száma az angol
polgári forradalom idején sem csök-
kent, jóllehet otthon veszélyes volt em-
legetni az angliai látogatást, mert az il-
letőt könnyen megvádolhatták forra-
dalmi tanok terjesztésével, mint Apá -
czai Csere Jánost Gyulafehérvárott. Az
igen távol lévő skót egyetemekre jelen-
legi ismereteink szerint mindössze hat
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diák jutott el, közülük négyen Edin-
burghba.

A sVájci egyeteMek
látogAtásA

Svájcban az első és évszázadokon át az
egyetlen valódi egyetem 1460-ban Bá-
zelben alakult meg. Az egyetem hír-
neve már a 16. század elején nagy volt,
hiszen itt tanított többek között Rot-
terdami Erasmus, s itt tanult a későbbi
svájci reformátor, Ulrich Zwingli is. A
reformáció során 1532-ben már protes-
táns univerzitásként nyílt meg újra, a
zwingliánus irányzathoz csatlakozva. 

Ezzel szinte egy időben sorra alakul-
tak Svájcban olyan protestáns teológiai
akadémiák, amelyek ugyan nem érték
el az egyetemi rangot, de lényegében
bölcsészeti és teológiai képzést nyújtot-
tak, tehát a felsőfokú tanintézetek közé
számíthatók. Közülük az első 1525-ben
Zürichben nyílt meg, éppen Zwingli
kezdeményezésére. Ezt követte 1528-
ban a Bern városában megnyitott aka-
démia, majd az 1537-ben már francia
nyelvterületen, Lausanne-ban létrejött
hasonló tanintézet. 1548-ban Kálvin kö-
vetői elhagyták Lausanne-t, és Genfbe
költöztek. Az idős Kálvin János itt 1559-
ben alapította meg az Academia Gene-
vensist, amely kezdetben szintén csak
teológiai képzést végzett. 

789 Magyarországról származó diák
beiratkozásáról tudunk a svájci egyete-
meken és akadémiákon, ami valójában –
a többszöri beiratkozások miatt – 675
személy tanulmányait jelenti. Mohács-
tól 1700-ig még mindössze 107 beirat-
kozóról van adat, ami a német és hol-
land peregrinációhoz képest nagyon
szerény szám. A 18. században azon-
ban alapvetően megváltozott a helyzet.
A gályarabságból megszabadult ma-
gyar prédikátorok története nagy ha-
tást gyakorolt a svájci kálvinistákra, s
ettől kezdve egyre több támogatást
kaptak a Svájcba eljutott magyar diá-
kok. A svájci peregrinusok 86%-a a 18.
században érkezett az alpesi országba.  

A legtöbb magyar diák a Bázeli Egye-
temre iratkozott be. A tanári karból ki-
emelkedtek a Bernoulli család tagjai,
akik sok magyar diákot, köztük Teleki
Sámuelt vezették be a kor legmaga-
sabb szintű matematikai és fizikai is-
mereteibe. Genfbe, a reformátusok leg-
fontosabb svájci központjába viszont
meglepően kevesen jutottak el. Ráadá-
sul az ismert 93 személyből sokan nem
is voltak beiratkozva, de ez megszo-

kottnak tekinthető. A 16. század máso-
dik felében még viszonylag sokan –
köztük Szenczi Molnár Albert és Laskai
Csókás Péter – eljutottak Genfbe, a 17.
században azonban mindössze hat
diák. A 18. században Genfbe is többen
látogattak el, de sokkal kevesebben,
mint a német tannyelvű akadémiákra. 

x
Felsorolni is lehetetlen azoknak a ma-
gyarországi tudósoknak, politikusok-
nak és egyházi személyiségeknek a
nevét, akik műveltségük nagy részét
külföldi egyetemeken szerezték. A kor-
szak peregrinusainak 99%-a azonban
hazatért és itthon kamatoztatta a ta-
nultakat. Ezt mintegy erkölcsi köteles-
ségüknek is érezték. A sokfelekezetű

és soknemzetiségű Magyarországról
Európa minden tudományos központ-
jába jutottak el diákok. Felekezeten-
ként máshonnan ugyan, de mindany-
nyian ide hozták haza a legmagasabb
szintű tudást. Ez egyedi jelenség, mert
az európai periféria országai általában
csak egyirányú tudományos és kultu-
rális kapcsolatokkal rendelkeztek. El-
mondható, hogy a peregrinációnak kö-
szönhetően a magyarság a legnehe-
zebb hódoltsági időszakban sem ma-
radt el műveltségben az európai
kultúrától, jóllehet itthon teljes szerke-
zetű univerzitás nem működött.
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