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Bevezetés 
 
Tanulmányomban az 1801 és 1868 között a Debreceni Református 
Kollégiumban tanuló nem magyar nemzetiségő diákokkal kívánok foglalkozni. 
Az itt tanult idegen nyelvő diákok származásának, földrajzi és társadalmi 
hátterének bemutatásával az a célom, hogy rámutassak arra a sokszínőségre, 
amivel a korabeli Magyarországon a színmagyar környezetben lévı Debreceni 
Református Kollégium rendelkezett. 

A magyar oktatástörténetben fontos szerepet betöltı iskola korai történetének 
a diákokra vonatkozó legrégebbi forrása az 1588 óta vezetett diáknévsor (Series 
Studiosorum), amely azonban csak a fıiskolás diákokra terjed ki. Évszázadokig 
egyáltalán nem tartották nyilván sem a vallást sem a nemzetiséget, hisz ez majd 
csak a romantika korszakában lett igazán fontossá. A diáknévsorban a vallást 
1827. május 15-tıl, a nemzetiséget 1832. augusztus 25-tıl jegyezték fel. Így nem 
marad más lehetıség, mint hogy a személy és településnevek alapján 
következtessen az említett idıpontok elıtti korral foglalkozó kutató a vallásra és 
nemzetiségre. Igaz, hogy a vezetéknevek nem adnak minden esetben használható 
információt a származásról. 

A nemzetiségiek vándorlásával azt kívánom bemutatni, hogy szó sem volt 
arról, hogy csak a magyar diákok törekedtek idegen nyelvek elsajátítására. Ez 
más nemzetiségőeknél és felekezetőeknél is megfigyelhetı volt. Németek, 
morvák, románok, szlovákok, szerbek és zsidók is jöttek a Kollégiumba 
gyarapítani ismereteiket. A Kollégiumban 1831-ig még lehetett érvényesülni a 
latin nyelvvel, azonban ettıl az idıponttól fogva az oktatási nyelv a magyar lett. 
Az ezután érkezettek közül mindenki kénytelen magyarul tanulni. Feltétlenül 
meg kell említeni, hogy az ilyen fajta nyelvtanulás nemcsak a magyar vagy a 
német nyelvre vonatkozott. Fényes Elek írja következıket:  

 



 

 210

„A kárpátaljai megyékben a törzsökös németek egyébiránt nagyon 
megfogyatkoztak, s napról napra  fogynak, annyira, hogy az egész 
Szepesség, s a bányavárosok, mellyek hajdan kirekesztıleg németek 
valának, már ma nagyobbára eltótosodtak, s a még német ajkú szepesi 
városok is a tót nyelvben meglehetıs elımenetelt tettek.”1 A németekrıl 
késıbb ezt írja: „minden más idegen ajkú magyarországi lakosok közt a 
magyar nyelvet bevenni vagy tanulni legkészebbek.”2 

 
A Debreceni Református Kollégium diákjai tehát nemcsak a magyarok közül 
kerültek ki. Az itteni tanuló ifjúság német szóra járásához3 hasonlóan a más 
nemzetiségőek körében is elterjedt volt, hogy nyelvi ismeretszerzés céljából 
ideküldték gyermekeiket. Azonban nem biztos, hogy mindenki csak a magyar 
nyelv tanulásáért jött volna ide. Az iskola jó hírneve legalább annyira fontos 
volt, mint ahogy ezt tapasztalhatjuk a magyar diákok iskolaválasztásánál a német 
szóra járás esetén, de a Debrecenben történı tanulás legkésıbb a reformkortól 
már elengedhetetlenül a magyar nyelv elsajátítását is jelenthette. 

Vizsgálódásom során az egyik legnehezebb feladat az egyes személyek 
nemzetiségének a meghatározása volt, tekintve, hogy a családnév és a 
többnemzetiségő települések több esetben csak sejtetni engedik a beiratkozottak 
anyanyelvét. A különbözı kategóriák kialakítása nem volt mindig egyértelmő. 
Elıfordulnak olyan esetek, amikor nem tudtam egyértelmően eldönteni, hogy a 
magyar családnév milyen nemzetiséget takar. Ez döntıen német nyelvő 
szülıhellyel párosítva fordul elı, így például az eperjesi származásúak esetében, 
de ez a probléma fokozottan igaz volt más, több nemzetiségő, vegyes lakosú 
településekre is. Itt a vezetéknév alapján döntöttem el a származás kérdését.4 
 

                                                 
1 FÉNYES Elek: Magyarország statisztikája. Pest, 1842. 74. 
2 FÉNYES E. 1842. 76. 
3 A német szóra járás egy érdekes színfolt a hazai nyelvtanulás történetében. Ez a folyamat 
dokumentálhatóan a 18. században alakult ki, amikor a német nyelv elsajátítása végett magyar 
diákok német nyelvő közegbe mentek, hogy ott a nyelvet a helyszínen sajátítsák el. A Debreceni 
Református Kollégiumra vonatkozó adatokat már korábban, 1937-ben Horvay Róbert a Debreceni 
Szemlében megjelent tanulmányában részletesen ismertette. İ 1800-al bezárólag tárgyalta ezt a 
jelenséget, amely egészen az elsı világháborúig élt tovább. 
4 Szerepel a beiratkozási listán olyan helynév is, Zabrodovitz, amit eddig még nem tudtam 
beazonosítani. 
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2. Nemzetiségiekrıl általában 
 
A Debreceni Református Kollégiumba 1801 és 1868 között 9451 diák járt.5 
Ebbıl 269 volt nem magyar anyanyelvő. Elsı helyen a németek álltak 99 fıvel 
(36,8%), utána másodikként a szerbek következtek 73 fıvel (27,14%), harmadik 
helyet a zsidók foglalták el 33 fıvel (12,27%), majd a szlovákok következtek 26 
fıvel (9,67%), a  románok 24 fıvel (8,92%) és végül a morvák 11 fıvel (4,09%). 
A beiratkozottak között egy-egy angol, francia és olasz diák is elıfordul, ez 
azonban ritkaságnak számított. 
 

 
 

Nemzetiségiek megoszlása a Kollégiumban
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5 Rácz István „Debreceni deákok” címő munkájában 1800-1850 között 7416 subscribált fırıl tud. 
(26-27. p.)  A Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára II. 1. e. 4. alatt lévı 1850-1868 
közötti névsor 2035 diákot tartalmaz. Összesen tehát 9451 felsıbb éves diákról tudunk. 
 

Nemzetiségiek megoszlása a Kollégiumban 

nemzetiség  fı % 

Magyarország 

lakosságának % 

az 1850-51. évi 

népszámlálás 

alapján 

angol 1 0,37  

francia  1 0,37  

morva 11 4,09  

német 99 36,80 10,3 

olasz 1 0,37  

román 24 8,92 17 

szerb 73 27,14 7,4 

szlovák 26 9,67 13,2 

zsidó 33 12,27 1,9 

összesen 269 100,00 49,8 
1. diagram 

1. táblázat 
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Ha az egyes nemzetiségieknek országos arányát vetjük össze a Kollégiumban 
megfordultakéval, a sorrend a következı. Az 1850-51. évi népszámlást alapul 
véve, azt mondhatjuk, hogy elsı helyre a zsidóság került 336,1%-os 
reprezentáltsággal. Ezt követték a szerbek (198,59%), majd szorosan a németek 
(187,99%). A másik két nemzetiség, a szlovák (38,5%) és a román (27%), 
országos jelenlétükhöz képest alulreprezentáltak. Természetesen figyelembe kell 
venni azt a tényt, hogy míg a diákok száma az 1801-1868 közti idıszakból 
származik, addig a népességre vonatkozó adat csak egy idıpontból, jelen esetben 
1850-1851-bıl való. 

A zsidók erıteljes jelenléte a felsıfokú oktatásban általános volt. Meglepı 
azonban az, hogy a jelen felmérésben a szerbek, ha csak kevéssel is, de 
megelızték a németeket, akik csak számszerőleg voltak az elsı helyen. Azt 
mondhatjuk tehát, hogy a Kollégium különösen kedvelt volt a zsidó, a szerb és a 
német lakosság között. Az egyes nemzetiségeket illetı iskolázottsági mutatók 
azonban nem biztos, hogy egybeesnek a jelenleg vázolt adatokkal.  
 
 

A Kollégiumban el ıforduló nemzetiségiek aránya egymáshoz 
viszonyítva százalékban
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2. diagram 

 
Az alábbi táblázatból nyilvánvaló, hogy a Debreceni Református Kollégium 
diákjainak elsöprı többsége nem idegen ajkúakból tevıdött össze. Voltak 
nemzetiségek, amelyek nem képviseltették magukat az intézményben. 
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Nemzetiségek megoszlása a Kollégiumban és Magyarországon 

nemzetiség fı % nemzetiség fı % 
angol 1 0,01 angol   
cigány   cigány 82969 0,63 
francia  1 0,01 francia   
horvát   horvát 1180308 8,95 
magyar 9182 97,15 magyar 4818170 36,52 
morva 11 0,12 morva   
német 99 1,05 német 1356652 10,28 
olasz 1 0,01 olasz   
román 24 0,25 román 2239992 16,98 
ruszin   ruszin 447377 3,39 
szerb 73 0,77 szerb 979952 7,43 
szlovák 26 0,28 szlovák 1739871 13,19 
szlovén   szlovén 44862 0,34 
zsidó 33 0,35 zsidó 252665 1,92 
egyéb   egyéb 48735 0,37 

összesen 9451 100,00 összesen 
1319155

3 100,00 
2. táblázat 

 
A 3. táblázatban szerepel az összes nem magyar anyanyelvő, illetve a 
bizonytalan nemzetiségő diák. Ezek 35 megyébıl és három országból (Dalmácia 
(1), Morvaország (13), Svájc (1)) érkeztek Debrecenbe. Az utóbbiakból az 
igazán jelentıs a morvaországi vándorlás, ami elsısorban a türelmi rendeletnek 
köszönhetı. A másik két eset inkább csak marginális jelentıséggel bír. Egy 
horvát-szlavónországi (Pozsega) és két erdélyi megye (Brassó és Kolozs) van 
még említve, a többi mind magyarországi megye. 

A 269 idegen közül 64-en (23,73%) látogattak ide a Szepesbıl, 26 fı (9,67%) 
Temes,  és 20 fı (67,43%) Bács-Bodrog megyébıl. Ez a sorrend arra hívja fel a 
figyelmet, hogy a Kollégium különösen fontos volt egyrészt a felvidéki ifjak, 
másrészt pedig a délvidékiek számára. A táblázat többi helyét nézve 
megállapítható, hogy az intézmény szerte az országból vonzott tudásszomjas 
diákokat. 

Az idejött nemzetiségieknél egyetlen esetben sincs feljegyezve, hogy a 
magyar nyelv tanulása lett volna ittlétük célja. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
debreceni tartózkodásuk ideje alatt ne tanultak volna meg magyarul tekintve, 
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hogy a 1831-tıl ez volt a tanítás hivatalos nyelve. Ennek alapján azt is meg lehet 
állapítani, hogy valamilyen mértékben ismerhették nyelvünket, hiszen ennek 
hiányában nehéz lehetett követni az egyes tanórák menetét. Ezt figyelembe véve 
azt lehet mondani, hogy a megjelölt idıhatár után ideérkezett nem magyarok 
tanulmányaik befejeztével jelentıs magyar tudással hagyták el a Kollégium 
falait. 

A magyar diákok német szóra járásához hasonlóan nincs tudomásunk arról, 
hogy az idejött nemzetiségiek mennyi ideig tartózkodtak Debrecenben. 
 

A nem magyar diákok származási helye 
megye/ország fı % megye/ország fı % 
Abaúj-Torna 2 0,74 Máramaros 1 0,37 
Arad 9 3,35 Morvaország 12 4,46 
Árva 5 1,86 Nyitra 6 2,23 

Bács-Bodrog 20 7,43 
Pest-Pilis-Solt-
Kiskun 3 1,12 

Bars 1 0,37 Pozsega 1 0,37 
Békés 6 2,23 Pozsony 5 1,86 
Bihar 10 3,72 Sáros 13 4,83 
Borsod 3 1,12 Svájc 1 0,37 
Brassó 1 0,37 Szabolcs 10 3,72 
Csanád 1 0,37 Szatmár 3 1,12 

Csongrád 1 0,37 Szepes 64 
23,7
9 

Dalmácia 1 0,37 Szerém 3 1,12 
Gömör és Kishont 2 0,74 Temes 26 9,67 
Hajdú 5 1,86 Tolna 5 1,86 
Hont 2 0,74 Torontál 15 5,58 
Jászkun kerület 4 1,49 Trencsén 2 0,74 
Kolozs 1 0,37 Ung 1 0,37 
Krassó-Szörény 15 5,58 Zemplén 2 0,74 
Liptó 3 1,12 Zólyom 4 1,49 

   

 

összesen 269 
100,
00 

 

3. táblázat 
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A nem magyar diákok származási helye 

1. térkép6 

 
3. Németek 

 
A német származású diákok döntı többségben (59 fı, 60,20%) Szepes 
vármegyébıl kerültek ki. Ezt követte Sáros 12  (12,24%) és Tolna 5 fıvel 
(5,10%). A többi 14 megye adta a maradékot, amely együttesen nem teszi ki az 
egészet tekintve a 25%-ot. Az erıs felvidéki kapcsolatot tekintve el lehet 
mondani, hogy a magyarokkal szinte azonos százalékban látogatták egymás 
iskoláit. Érdemes még megemlíteni a harmadik helyen álló, Tolna megyében élı 
németséget, amely részben református volt,7 így az ottaniak Debrecenbe 
látogatását az is magyarázhatja, hogy számukra ez a felekezeten belüli 
továbbtanulást is jelenthette. A többi településrıl inkább csak elvétve kerültek 
                                                 
6  104 = Jászkun kerület, 55 = Szerém 
7 LENGYEL Imre: A balmazújvárosi német település. Debrecen, 1936. 4. 
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ide a Kollégiumba. Ha a tárgyalt kor évtizedes lebontását vizsgáljuk, azt 
mondhatjuk el, hogy legnagyobb részben (24 fı) a harmincas években jöttek ide 
tanulni. A többi esetben viszonylag egyenletes a megoszlás: 12-16 fı között 
ingadozott. A kivétel egyedül az ötvenes évek. Ez az akkori politikai 
viszonyokkal magyarázható. Ilyen jellegő visszaesést lehet megfigyelni a német 
szóra menı diákok esetében is, de a többi nemzetiség esetében is kimutatható. 
 

Német diákokat kibocsátó megyék 
megye fı % 
Abaúj 2 2,04 
Árva 1 1,02 
Bács-Bodrog 1 1,02 
Bars 1 1,02 
Békés 2 2,04 
Borsod 1 1,02 
Hont 2 2,04 
Liptó 2 2,04 
Máramaros 1 1,02 
Nyitra 2 2,04 
Pozsony 3 3,06 
Sáros 12 12,24 
Szepes 59 60,20 
Tolna 5 5,10 
Torontál 1 1,02 
Trencsén 1 1,02 
Zólyom 2 2,04 
ismert 98 100,00 
ismeretlen 1  
összesen 99  

 
4. táblázat 
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A német diákokat kibocsátó megyék 

2. térkép 
 
A Kollégium felsıfokú tagozatára beiratkozott 99 hallgató legnagyobb része (21 
fı, 28%) a legjelentısebb felvidéki evangélikus kollégiumnak helyet adó 
Eperjesrıl érkezett. Ezt Lıcse (16 fı, 21,33%) és Késmárk (14 fı, 18,67%) 
követi. A többiek messze leszakadnak ettıl. A táblázatból az is kiderül, hogy 
voltak olyan települések, ahol a tanulók már magyarul tanulhattak. A 
legfontosabb ilyen központ maga Debrecen volt. 
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Honnan jöttek közvetlenül a németek? 

település fı % 
Debrecen 4 5,33 
Eperjes 21 28,00 
Gyönk 3 4,00 
Igló 2 2,67 
Kassa 1 1,33 
Késmárk 14 18,67 
Komárom 1 1,33 
Lıcse 16 21,33 
Nagykırös 2 2,67 
Pozsony 6 8,00 
Rozsnyó 3 4,00 
Selmec 1 1,33 
Szikszó 1 1,33 
ismert 75 100,00 
ismeretlen 24  
összesen 99  

5. táblázat 

 
A szülık foglalkozását 1820. november 1-tıl jegyezték föl, eleinte csak 
szórványosan, majd egyre nagyobb gyakorisággal. A gondviselık sokrétő 
foglalkozása miatt, az összehasonlíthatóság érdekében hat csoportot alakítottam 
ki. Ezek a következık: 1. földmőves, 2. iparos, 3. kereskedı, 4. hivatalnok-
értelmiségi, 5. nemes, 6. egyéb.8 A szülıket tekintve elmondhatjuk, hogy a 99 
esetben mindössze 51-rıl tudjuk a foglalkozást. Ez igen sokféle (27). Hat 
foglalkozás szerepelt több mint kétszer: nemes 7, mester 5, közrendő 4, polgár 4, 
kereskedı 3, lelkész 3. Ez arra utal, hogy széles társadalmi rétegek tartották 
fontosnak, hogy gyermekeik sokoldalú, magas színvonalú képzést kapjanak, 
ugyanakkor több nyelven beszéljenek. Ennek fontosságához a fentiek fényében 
nem fér kétség. A cipszerek különösen nyitottak voltak az asszimilációra. Ahogy 
már korábban láthattuk, hogy szlovákul is készséggel tanultak.  

                                                 
8 Az évek során más és más kifejezéseket használtak ugyanarra a foglalkozásra, hiszen mintegy 
hatvan évrıl van szó, és nem ugyanaz az ember készítette a feljegyzéseket. Természetesen az 
anyagi helyzetet ez nem tükrözi, mivel lehettek szegény bocskoros nemes és gazdag földmőves 
gyerekek is a beiratkozottak között, ezért ezen kategóriákat óvatosan kell kezelni. 
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A német diákok szüleinek foglalkozása 
foglalkozás fı % 
adószedı 1 1,96 
erdım9 1 1,96 
földbirtokos 2 3,92 
gazda 1 1,96 
gazdatiszt 1 1,96 
jegyzı 1 1,96 
kereskedı 3 5,88 
kézmőves 1 1,96 
közrendő 4 7,84 
kuruzsló 1 1,96 
lelkész 3 5,88 
mester 5 9,80 
metallofoss10 1 1,96 
molnár/pék 1 1,96 
nemes 7 13,73 
nemes/orvos 1 1,96 
orvos 1 1,96 
pénzügyi tanácsos 1 1,96 
plebeius11 2 3,92 
polgár 4 7,84 
polgármester 1 1,96 
professzor 1 1,96 
szenátor 2 3,92 
tanító 2 3,92 
ügyvéd 2 3,92 
ülnök 1 1,96 
ismert 51 100,00 
ismeretlen 48  
összesen 99  

6. táblázat 

                                                 
9 Talán erdımérnök? Nem tudtam feloldani. 
10 A szó valószínő feloldása metallifossor: bányász BARTAL Antal: Glossarium mediae et infimae 
latinitatis regni Hungariae. Lipcse-Budapest, 1901. 419. 
11 közrendő 
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A német diákok szüleinek foglalkozása
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3. diagram 

Az idejövı német diákok legnagyobb számban (19 fı, 26,03%) az elsı 
évfolyamra iratkoztak be. A második helyen áll a negyedévesek csoportja (17 fı, 
23,29%), amit a harmadévesek követnek (11 fı, 15,07%). 
 

 

A beiratkozó a német diákok évfolyama
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A 99 német életkora csak 64 esetben (64%) ismert. Ez 14 és 27 év között 
mozgott. Legtöbben a 17 (12 fı, 18,7%), 18 (20 fı, 31,2%), 19 (14, 21,8%) 
évesen kerültek ide, tehát mintegy 77%-ban. Itt is az látszik, hogy ezt találták a 
szülık, tanárok és diákok a legkedvezıbb idıpontnak. Egyetlen 14 éves diák írt 
alá az iskola törvényeinek. Ez azt jelentette, hogy a Kollégium felsı tagozatába 
lépett. Azonban arról sem náluk, sem a többi nemzetiségnél nem tudunk, hogy 
mennyi idıt töltöttek itt, és utána merre távoztak. Erre talán a késıbbi kutatás 
adhat feleletet. Ennek feltárása azért is fontos lenne, mert nyomon lehetne azt 

A beiratkozó német diákok 
évfolyama 

évfolyam fı % 

1. éves 19 26,03 

2. éves 9 12,33 

2.,3. éves 1 1,37 

3. éves 11 15,07 

4. éves 17 23,29 

? 1 1,37 

jogász 9 12,33 

sine certo gradu 6 8,22 

ismert 73 100,00 

ismeretlen 26  

összesen 99  
7. táblázat 

4. diagram 
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követni, hogy az itt megszerzett ismereteket ezek a diákok mennyire tudták 
hasznosítani további pályájukon. Nagy számuk arra enged következtetni, hogy 
nem egy elszórtan meglévı igényrıl lehetett szó. 

Két esetben kérdéses a német anyanyelvőség. Az általam nem talált 
Zabrodovitzról érkezı Matthias Hikl, aki a kecskeméti iskola után, 1801. április 
22-én iratkozott be a Kollégiumba, és a lıcsei születéső Andaházy Konstantin, 
aki ott járt iskolába is, valószínőleg német. 

Három esetben tudunk arról, hogy tógások is voltak köztük. Egy közülük, az 
1865. október 9-én beiratkozott, 19 éves szepesváraljai Fest Arnold, evangélikus 
volt. A másik két esetben nem tudunk a vallási hovatartozásról. İk, a mórágyi 
(Tolna megye) Jacobus Glöckner és a gölnicbányai Michael Breuer, lehet, hogy 
reformátusok voltak. Evangélikusok esetében azért lenne ez figyelemre méltó, 
mert a vallási nyitottságot lehetne ezzel az adattal alátámasztani. 1856-ban 
iratkozott be egy helvét hitvallású diák, Tiefenthäler Fülöp az alföldi Torzsáról. 
Utána még két német evangélikus neve mellett tüntették fel, hogy teológiát 
tanult. A két felekezet között már a 18. században megfigyelhetı volt az egymás 
iránti nyitottság. Különösen a szórvány területeken kellett, hogy 
együttmőködjenek. Ez a szorongattatás végét jelentı Türelmi Rendelet után is 
megmaradt. Az idejövık egyike, Osterlamm Ármin minden valószínőség szerint 
az itt tanító Osterlamm Ernı rokona volt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. diagram 

A beiratkozó német diákok 
életkora 

életkor fı % 

14 éves 1 1,56 

16 éves 3 4,69 

17 éves 12 18,75 

18 éves 20 31,25 

19 éves 14 21,88 

20 éves 8 12,50 

21 éves 1 1,56 

22 éves 2 3,13 

24 éves 1 1,56 

27 éves 2 3,13 

ismert 64 100,00  

ismeretlen 35  

összesen 99  
8. táblázat 
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4. Románok 
 
A Debrecenbe jövı román diákok hét megyébıl kerültek ki. Ezek a 
közigazgatási egységek Brassó kivételével mind Erdélyen kívül találhatóak. Ez 
azért is lényeges, mivel a Kollégiumba ezek szerint nemcsak az erdélyi 
magyarok, hanem a terület más nemzetiségei sem látogattak el. Elsı helyen 
állnak az idelátogatók közül a Krassó-Szörény megyeiek (11 fı, 45,8%). A 
következı Arad és Temes vármegye, ahonnan egyaránt 4-4 fı, azaz (16,7%) 
származott. A többi négy megye együttesen sem tett ki 22%-ot. Igaz, hogy az 
elsı helyen említett megyében élt arányában a legtöbb román. Ez a fajta 
megoszlás tehát arányban állhat a népességgel. 
 
 
 
 

3. térkép: Román diákokat kibocsátó megyék 

A román diákokat kibocsátó 
megyék 

megye fı % 

Arad 4 16,7 

Bihar 2 8,3 

Brassó 1 4,2 

Krassó-Szörény 11 45,8 

Szatmár 1 4,2 

Temes 4 16,7 

Torontál 1 4,2 

összesen 24 100,0 

            9. táblázat 
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A tárgyalt idıszakban 24 román diák iratkozott be. Közülük többen közvetlenül 
olyan településrıl jöttek, ahol már tanulhattak németet. Bécs 1, Eperjes 1, 
Nagyszeben 1, Pest 2, Pozsony 2, Temesvár 1. Tehát a közegbıl kifolyólag mintegy 
harmaduk tanulhatott németet figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy az iskolázás 
keretében már sor kerülhetett német tanulásukra. Ezt azért érdemes megemlíteni, 
mivel kétharmaduk 1862 után került ide, és ekkor már gimnáziumi tantárgy volt a 
német. 
 

Mely településekrıl érkeztek közvetlenül 
a román diákok? 

település fı % 

Arad 3 13,64 

Bécs 1 4,55 

Belényes 3 13,64 

Eperjes 1 4,55 

Lugos 1 4,55 

Nagykırös 2 9,09 

Nagyszeben 1 4,55 

Nagyvárad 2 9,09 

Pest 2 9,09 

Pozsony 2 9,09 

Szarvas 2 9,09 

Szeged 1 4,55 

Temesvár 1 4,55 

ismert 22 100,00 

ismeretlen 2  

összesen 24  

10. táblázat 

 
Húsz esetben ismert a szülık foglalkozása. Itt tizenkét különbözı tevékenységet 
neveztek meg. Tehát itt is a számukhoz mérten nagy szórásra lehet számítani. 
Lelkész, esperes 6 fı, földmőves, földész 4 fı, a többi foglalkozás csak egy-két 
alkalommal került említésre. Az egyházi értelmiség megléte azért is volt fontos, 
mivel a románságnál és az ezután bemutatandó nemzetiségieknél nagy szerepet 
játszott a nemesség  mellett. Itt mindössze csak egy esetben volt kimutatható, 
hogy a gondviselı nemes volt. 
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A román diákok szüleinek foglalkozása

22,73%

4,55%

45,45%

13,64% 4,55%

földmőves

iparos

kereskedı

hivatalnok, értelmiségi

nemes

egyéb

6. diagram 
 
 
 
 
11. táblázat 

 
 
Az idejövı román diákok 54,55%-ban az elsı évfolyamra iratkoztak be. Ezt 
követte a másodév 18,18%-al, majd a negyedév 13,64%-al. A sort a harmadév 
zárja 9,09%-al. Mivel itt viszonylag kis létszámról van szó, messzemenı 
következtetést nem tudok levonni. Az mindenesetre tény, hogy itt az elsı évre 
beiratkozottak aránya csaknem kétszerese a németekének. 

                                                 
12 gazda, sáfár Bartal A. 1901. 452. 
13 földmőves Szily Kálmán: A magyar nyelvújítás szótára. Budapest, 1902. 99. 

A román diákok szüleinek 

foglalkozása 

foglalkozás fı % 

ekonom12 1 5,00 

erdıbíró 1 5,00 

esperes 2 10,00 

földbirtokos 2 10,00 

földész13 1 5,00 

földmőves 3 15,00 

kereskedı 1 5,00 

lelkész 4 20,00 

magánzó 2 10,00 

nemes 1 5,00 

szenátor 1 5,00 

tanító 1 5,00 

ismert 20 100,00 

ismeretlen 4  

összesen 24  
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A beiratkozó román diákok évfolyama

54,55%

18,18%

9,09%

13,64% 4,55% 1. éves

2. éves

3. éves

4. éves

jogász

7. diagram 
 

 
 
Életkor tekintetében a németekhez képest idısebb korban jöttek a román diákok 
Debrecenbe, 17-28 évesen. Legnagyobb létszámban a 18 évesek voltak 
képviselve. İk az összlétszám 25%-ot tették ki. Ez lehet, hogy az ekkor már 
kötelezı érettséginek tudható be, hiszen csak így mehettek felsıbb iskolába, de a 
Debreceni Református Kollégium nem lévén állami intézmény, kivételt képezett 
ez alól. Csak a 21 (3 fı), és a 22 évesek (4 fı) vannak kettınél többen. A többiek 
csak egy-két fıvel vannak jelen. 

A románoknál meg kell említeni, hogy közülük három volt csak uniált 
görögkatolikus, a többi a nem egyesültekhez tartozott. Ebbıl azt lehet levonni, 
hogy a görögkeleti ág korábban látogatta ezt a református iskolaközpontot, míg 
az uniáltakat tárt karokkal fogadták a katolikus iskolákban. Az unitusok közül az 
elsı csak 1863. március 9-én iratkozott be,  mert ık inkább a római katolikus 
intézményeket részesítették elınyben. 

A negyvenes évekbıl három délvidéki diákról nem tudtam eldönteni, hogy 
milyen nemzetiségő. İk görögkeletiek voltak és vegyes területrıl származtak. 
Georgius Malenissza és Theodorovics János Temes megyébıl, Urosevics 
Athanáz pedig Krassóból jött ide. Az utóbbi kettı valószínő inkább szerb volt. 

1832 és 1866 között 24 román tanuló került be a Kollégiumba. Az elsı 
kivételével 1848-ig mindenki Hungarusnak vallotta magát a nyolc közül, illetve 
egy nem jelölte. A szabadságharc után egy hosszabb szünet állt be az 
idelátogatók tekintetében. 1862 és 1868 között 16 diák került ki a hazai 
románságból. Ezek közül hárman részesültek a jótéteménybıl is,  ami a korban 
anyagi vagy természetbeni juttatást jelentett. Ez arra mutat rá, hogy a más 

A beiratkozó román diákok 
évfolyama 

évfolyam fı % 

1. éves 12 54,55 

2. éves 4 18,18 

3. éves 2 9,09 

4. éves 3 13,64 

jogász 1 4,55 

ismert 22 100,00 

ismeretlen 2  

összesen 24  

112. táblázat 
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vallásúakkal szemben sem volt a Kollégium szőkmarkú, ha szükségét látta, 
segítette ıket. 

Aradról 3, Lugosról 1 és Temesvárról 1 fı jött. Ezekben a városokban 
jelentısebb német lakosság élt. Ebben az idıszakban az Entwurf után minden 
bizonnyal tudhattak németül az ide, felsıbb iskolába került diákok. Két fı 
esetében nem tudunk elızı iskoláról. A hatvanas években beiratkozottak 16 diák 
közül öt bölcsész volt, tizenegy pedig jogász. Mivel a bölcsészet ekkor a jog 
elızménye volt, így ide a fiatalabbak iratkoztak be. Az életkor 17-28 év között 
mozgott. 
 

 
 

A beiratkozott román diákok életkori megoszlása

4,17%

25,00%

4,17%

8,33%12,50%
16,67%

8,33%

8,33%
8,33% 4,17%

17 éves

18 éves

19 éves

20 éves

21 éves

22 éves

23 éves

24 éves

25 éves

28 éves

8. diagram 

 
 

             13. táblázat 

 
 

5. Szerbek 
 
Hetvenhárom szerb ifjú került a Debreceni Kollégiumba a tárgyalt korszakban. 
Az elsı beiratkozott 1809. január 7-én a Temes megyébıl érkezı Nikolits 
Dániel. A 11 vármegyébıl legnagyobb számban Temesbıl érkezett szerbek 
szerepelnek: 20 fı, 29%.; ıket követik a Bács-Bodrogban lakók 19 fı, 27,5%; 
majd a Torontálból származók 12 fı, 17,4%. Ez a három megye adja e 
nemzetiségbıl érkezık 75%-át. 

A beiratkozott román 
diákok életkori megoszlása 

életkor fı % 

17. éves 1 4,17 

18. éves 6 25,00 

19. éves 1 4,17 

20. éves 2 8,33 

21. éves 3 12,50 

22. éves 4 16,67 

23. éves 2 8,33 

24. éves 2 8,33 

25. éves 2 8,33 

28. éves 1 4,17 

összesen 24 100,00 
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                                            4. térkép14: A szerb diákokat kibocsátó megyék 

 

                                                 
14 55 = Szerém, 104 = Jászkun kerület 

Szerb diákokat kibocsátó megyék 

megye fı % 

Arad 5 7,2 

Bács-Bodrog 19 27,5 

Bihar 1 1,4 

Csongrád 1 1,4 

Jászkun kerület 3 4,3 

Krassó 3 4,3 

Pest-Pilis-Solt 1 1,4 

Pozsega 1 1,4 

Szerém 3 4,3 

Temes 20 29,0 

Torontál 12 17,4 

ismert 69 100,0 

ismeretlen 4  

összesen 73  

                  14. táblázat 
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Az ország tizennyolc településérıl érkeztek szerbek, hogy a felsı tagozaton 
folytassák tanulmányaikat. Közülük ketten már korábban is itt tanultak, 
vélhetıen az intézmény középiskolájában. Legtöbben (18 fı, 26,87%) Szeged 
érintésével érkeztek ide. Igen kedvelt volt a második helyen álló Mezıberény 
(10 fı, 14,93%) is, amely vegyes lakosú település lévén magyar, német, szlovák 
lakosokkal rendelkezett. A szintén vegyes lakosú Temesvár állt a harmadik 
helyen (6 fı, 8,96%), ezután a hasonló etnikai megoszlású Pozsony (5 fı, 
7,46%), Pest (5 fı, 7,46%) és Késmárk következett (3 fı, 4,48%). Érdemes 
megjegyezni még, hogy Selmecen és Sopronban szintén megfordult egy-egy 
diák. 

Közülük többen voltak olyan helyen, ahol németül tanulhattak. Így 
Pozsonyban 5, Pesten 5, Késmárkon 3, Temesváron 3, Selmecen 1, Sopronban 1 
fı. Leszámítva azt, hogy sokan már a kevert etnikumú déli területekrıl jöttek: 
például Karlócáról, de jelentıs német ajkú népesség élt az igen kedvelt 
Mezıberényben is. Valamint tény az, hogy a Délvidéken sok helyen jellemzı 
volt a vegyes nemzetiségi megoszlás, így azt kell mondani, hogy a nem említett 
helyekrıl érkezık is tudhattak németül. 10-en érkeztek 1860-as években, ık 
tehát bizonyára tudtak németül. Ezek között ketten Temesvárról, egy-egy fı 
pedig Pozsonyból és Sopronból érkezett. Ebbıl is látszik, hogy a szerbek között 
fontosnak tartották az alapos nyelvi készség elsajátítását. Az ı körükben, 
hasonlóan más nemzetiségiekhez szintén fontos szerepet töltött be más nyelvek 
elsajátítása.  
 

Mely településrıl érkeztek ide közvetlenül a szerbek? 
település fı % település fı % 

Arad 3 4,48 Pest 5 7,46 

Becskerek 1 1,49 Pozsony 5 7,46 

Debrecen 2 2,99 Selmec 1 1,49 

Fiume 1 1,49 Sopron 1 1,49 

Kecskemét 2 2,99 Szarvas 3 4,48 

Késmárk 3 4,48 Szeged 18 26,87 

Kisújszállás 1 1,49 Temesvár 6 8,96 

Mezıberény 10 14,93 Újvidék 1 1,49 

Nagykırös 1 1,49 ismert 67 100,00 

Nagyvárad 3 4,48 ismeretlen 6  

   összesen 73  

15. táblázat 
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A szerb szülık foglalkozását tekintve újra láthatjuk a korábban már tapasztalt 
sokszínőséget. A 73-ból 17 esetben nem ismerjük ezt az adatot. 24-féle 
foglakozást őzött az összesen 56 szülı. Toronymagasan kiemelkedik a 
mezınybıl a kereskedık csoportja, akik 16-an vannak (28,5%). Ezt követi a 
nemesek 8 fıs csoportja (14,8%), majd az egyháziak következnek 7-en (több 
mint 12%) a többiek elég színes képet alkotnak a gyermekeiket iskolába járató 
szerbségrıl. A kereskedık kiemelkedı szerepe a románokhoz képest itt 
erıteljesen megnyilvánul. Ennek a rétegnek különösen fontos volt a nyelvi 
képzés. 
 

A szerb diákok szüleinek foglalkozása 
foglalkozás fı % foglalkozás fı % 

foglalkozás fı % polgár 2 3,57 

biblios15 1 1,79 protopresbyter16 1 1,79 

bíró 1 1,79 quaestor 1 1,79 

colonus17 1 1,79 sebész 1 1,79 

esperes 1 1,79 százados 1 1,79 

expedit18 1 1,79 szenátor 2 3,57 

fiscalis19 1 1,79 szőcs 1 1,79 

jegyzı 1 1,79 tanácsnok 1 1,79 

kereskedı 16 28,57 tisztviselı 1 1,79 

lelkész 6 10,71 ügyvéd 1 1,79 

nemes 8 14,29 ülnök 2 3,57 

opifex20 1 1,79 ismert 56 100,00 

orvos 1 1,79 ismeretlen 17  

plebeius21 3 5,36 összesen 73  

16. táblázat 

                                                 
15 Ezt nem találtam meg egyik szótárban sem. Valószínő, hogy könyvárusról lehet szó. 
16 Bartal A. 1901. Budapest. 538. alesperes 
17 földmőves 
18 expeditor: 1. jótálló, 2. kiadó? 
19 ügyvéd 
20 Finály Henrik: A latin nyelv szótára. Budapest, 1991. 1374. kézmőves 
21 közrendő 
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A szerb diákok szüleinek foglalkozása

1,79%

3,57%

32,14%
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14,29%
8,93%

földmőves

iparos

kereskedı
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nemes

egyéb

 
9. diagram 

 
Ami rögtön feltőnı, hogy a beiratkozó szerb diákok szinte egyenletesen vannak 
feltüntetve az elsı három évfolyamon. 12-12 fı (25,53%) az elsı kettın, a 
harmadéven  pedig 11 diák (23,4%) szerepel. Itt sem lehetett szempont, hogy a 
diákok minél hamarabb kerüljenek be az iskolába. 
 

 

A beiratkozó szerb diákok évfolyama

8,51%

17,02%

23,40% 25,53%

25,53% 1. éves

2. éves

3. éves

4. éves

jogász

 
             17. táblázat    10. diagram 

 
Az idelátogató szerbek életkora 13 és 24 év között mozog. 65 esetben ismert ez 
az adat. A sorrend a következıképpen alakul: 18 éves 15 fı, 23%; 19 éves 11 fı 
16,9%; a 17 és 21 évesek 10-10 fıvel 15,3-ot értek el. Itt a többiekhez képest 
nem találunk eltérést a beiratkozás idejét tekintve. 

Mint ahogyan már korábban említettem az 1840-ben beiratkozott Georgius 
Malenissza, az 1845-ben Theodorovics János és 1847-ben Athanáz Urosevics 
nemzetiségét nem tudtam eldönteni. Az egyik Bécsben, a másik Debrecenben 

Mely évfolyamra iratkoztak 
be a szerbek? 

évfolyam fı % 

1. éves 12 25,53 

2. éves 12 25,53 

3. éves 11 23,40 

4. éves 8 17,02 

jogász 4 8,51 

ismert 47 100,00 

ismeretlen 26  

összesen 73  
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tanult, a harmadik Temesvárról jött ide. Theodorovics, akinek apja szőcs volt, 
Csák nevő településrıl származott, ahol a németek voltak többségben, Urosevics 
apja tanító volt. Így mindhárman tudhattak németül. 

A 72 szerbbıl 21-en mondták magukat Hungarusnak. Ez 1848 után már 
elvétve sem fordul elı. Ketten 1832-33-ból illírusnak, 22 szerbnek mondták 
magukat. 27-en nem jelöltek meg semmit. A románokhoz hasonlóan a 
szabadságharcot követı bı egy évtizedben nem jött senki közülük a 
Kollégiumba tanulni. 

Vallási hovatartozásukat tekintve egy kivételével mindannyian görögkeletiek, 
ami megfelel a szerbek általános vallási hovatartozásának. Az uniáltak inkább a 
románok soraiból kerültek ki. 
 

 
 

A beiratkozó szerb diákok életkora

1,54% 3,08 4,62%

15,38%

23,08%
16,92%

12,31%

15,38%

4,62%3,08%

13 éves

15 éves

16 éves

17 éves

18 éves
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20 éves

21 éves

22 éves

24 éves

11. diagram 

 
18. táblázat 
 

 
 

6. Szlovákok 
 
A huszonhat szlovák diák tizenkét megyébıl érkezett. Négyen (15,4%) jöttek 
Árva, Békés, Szepes megyébıl. Nyitrából hárman iratkoztak be (11,5%). 
Érdekes, hogy a szétszórtan élı szlovákság több területérıl érkeztek ide tanulni. 
Így például Békés és Csanád megyékbıl is. 
 

A beiratkozó szerb diákok 

életkora 

életkor fı % 

13 éves 1 1,54 

15 éves 2 3,08 

16 éves 3 4,62 

17 éves 10 15,38 

18 éves 15 23,08 

19 éves 11 16,92 

20 éves 8 12,31 

21 éves 10 15,38 

22 éves 3 4,62 

24 éves 2 3,08 

ismert 65 100,00 

ismeretlen 8  

összesen 73  
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5. térkép: A szlovák diákokat kibocsátó megyék 

 
 
 
 
 
A Kollégiumban megfordult szlovákok 25-en mind olyan településrıl jöttek ide, 
ahol nagy valószínőséggel tudhattak németül. Elsı helyen áll Pozsony 9 fıvel 
39%, majd Eperjes következik 5 fıvel 21,7%, Lıcse 3 fı 13% majd Késmárk 2 
fı 8,75%.  A többi helység Modor, Osgyán, Pest, Selmec, amelyek iskoláiból 
egy-egy fı érkezett. 
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Mely településekrıl jöttek ide 

szlovák diákok tanulni? 

település fı % 

Eperjes 5 20,83 

Késmárk 3 12,50 

Lıcse 4 16,67 

Modor 1 4,17 

Osgyán 1 4,17 

Pest 1 4,17 

Pozsony 8 33,33 

Selmec 1 4,17 

ismert 24 100,00 

ismeretlen 2  

összesen 26  

20. táblázat 

 
A szlovák szülık foglalkozását tekintve itt egy kisebb, mindössze 14 fırıl van 
ismeretünk. Három nemes, két lelkész és két ülnök volt közöttük. Itt jellemzı az 
értelmiségiek és nemesek magas aránya. Mindössze egy gazdát és egy iparost 
találunk közöttük. 
 

12. diagram 
 
 
 
21. táblázat 

A szlovák tanulók 
szüleinek foglalkozása 

foglalkozás fı % 

gazda 1 7,14 

kézmőves 1 7,14 

lelkész 2 14,29 

nemes 3 21,43 

polgár 1 7,14 

postamester 1 7,14 

szenátor 1 7,14 

tanító 1 7,14 

ügyvéd 1 7,14 

ülnök  2 14,29 

ismert 14 100,00 

ismeretlen 12  

összesen 26  

A szlovák tanulók szüleinek foglalkozása

7,14% 7,14%

64,29%

21,43%

földmőves

iparos

hivatalnok, é.rtelmiségei

nemes
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A szlovák diákok közül legtöbben hatan (31,58%) a negyedévre, hárman 
(15,79%) a harmadévre, míg ketten-ketten (10,53%) az elsı és másodévre 
iratkoztak be.  

 

Mely évfolyamra iratkoztak be a szlovák diákok?

10,53%

10,53%

15,73%

31, 58%

21,05%

10,53%
1. éves

2. éves

3. éves

4. éves

jogász

sine certo gradu

13. diagram 
 

               22. táblázat 

 
Az életkort 19 alkalommal jegyezték fel. Itt 19 évesek vezettek 10 fıvel 52,6% 
százalékkal. Ezt követték a 17 évesek (3 fı, 15,7%) majd a 18 és 20 évesek 
egyaránt 2-2 fıvel (10,5%). Érdekes, hogy a Békés és Csanád megyékbıl valók 
elıszeretettel mentek tanulni elıbb Pozsonyba, ahol az evangélikusságnak egy 
fontos kollégiuma volt. 

Közülük 9 esetben jelezték a nációhoz való tartozást. 6 esetben Hungarus, 1 
esetben szlovák, 2 esetben tót. A nemzetiségi tudat kibontakozása, csak úgy, 
mint más nemzetiségeknél az 1840-es évekre esett. 
 
 

Mely évfolyamra iratkoztak 
be a szlovák diákok? 

évfolyam fı % 

1. éves 2 10,53 

2. éves 2 10,53 

3. éves 3 15,79 

4. éves 6 31,58 

jogász 4 21,05 

sine certo gradu 2 10,53 

ismert 19 100,00 

ismeretlen 7  

összesen 26  

A beiratkozó szlovák 
diákok életkora 

életkor fı % 

16 éves 1 5,26 

17 éves 3 15,79 

18 éves 2 10,53 

19 éves 10 52,63 

20 éves 2 10,53 

22 éves 1 5,26 

ismert 19 100,00 

ismeretlen 7  

összesen 26  
23. táblázat 
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7. Zsidók 
 
Ez az idıszak részben a zsidóság emancipációjával esett egybe, így vetették fel 
elsı alkalommal 1832-36-os országgyőlésen jogállásuk megváltoztatását. A 
reformországgyőlésen azonban többek között kifogásolták náluk a német 
nyelvhasználatot.22 Ebbıl következıen sejteni lehet, hogy a Debrecenbe 
látogatók között nagy lehet a németül már tudók aránya. 
Zsidó hallgatók tíz megyébıl, illetve Morvaországból érkeztek.  Legnagyobb 
számban a szabolcsiak voltak 10 fı (30,3%). İket követték a Hajdúból (8 fı, 
24,2%) és a Biharból (4 fı, 12,1%) érkezettek. 
 

                   6. térkép23: Zsidó hallgatókat kibocsátó megyék 
 

                                                 
22 Prepuk Anikó: A zsidóság Közép- és Kelet-Európában. Budapest, 1997. 65. 
23 104 = Jászkun kerület 

Zsidó tanulókat kibocsátó 
megyék 

megye fı % 

Bihar 7 21,2 

Borsod 2 6,1 

Hajdúkerület 5 15,2 

Jászkerület 1 3,0 

Morvaország 1 3,0 

Nyitra 1 3,0 

Pest-Pilis-Solt 2 6,1 

Szabolcs 10 30,3 

Szatmár 1 3,0 

Ung 1 3,0 

Zemplén 2 6,1 

összesen 33 100,0 

24. táblázat 
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Zsidók 1842-tıl tanultak a Kollégium felsı tagozatán. Elsıként a morvaországi 
Austerlitzbıl Koricsáner Jakab érkezett ide Kecskemét érintésével. 1869-ig 33-
an tanultak a Kollégium falain belül. Ezek közül heten tanultak itt a negyvenes 
években. A többiek a 1861-tıl kezdve egyre nagyobb számban látogatták az 
intézményt.  
Kilenc helyrıl érkeztek. Döntı többségük (20 fı, 66,67%) Debrecenbıl került 
ki. Hajdúböszörménybıl és Miskolcról jött még két fı, a többi település egy-egy 
fıvel képviselteti magát.  
 
 

Zsidó tanulókat kibocsátó települések 

település fı % 

Debrecen 20 66,67 

Hajdúböszörmény 2 6,67 

Hajdúnánás 1 3,33 

Kecskemét 1 3,33 

Miskolc 2 6,67 

Nagyvárad 1 3,33 

Pest 1 3,33 

Pest-Losonc 1 3,33 

Ungvár 1 3,33 

ismert 30 100,00 

ismeretlen 3  

összesen 33  

25. táblázat 
 
A szülık foglalkozása 24 esetben ismert. Tíz esetben kereskedı az apa, egy 
esetben még pontosabban is bejegyezték beiratkozási naplóba a szülı 
foglalkozását. Ott a  fakereskedı megjegyzést olvashatjuk. Ez majdnem 50%-ot 
tesz ki. Három orvos és két gazdálkodó volt még a gondviselık között, akik 11-
féle mesterséget őztek.  
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26. táblázat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A zsidó hallgatók elsöprı többsége (24 fı, 72,73%) a fıiskola elsı évfolyamára 
iratkozott be. A másodévesek közé 6 (18,18%),  a harmadévesek közé 3 tanuló 
(9,09%) került. 
 

A beiratkozó zsidó tanulók évfolyama

18,18%

72,73%

9,09%

1. éves

2. éves

3. éves

 27. táblázat    16. diagram 

A beiratkozó zsidó tanulók 

évfolyama 

évfolyam fı % 

1. éves 24 72,73 

2. éves 6 18,18 

3. éves 3 9,09 

összesen 33 100,00 

A zsidó tanulók szüleinek 
foglalkozása 

foglalkozás fı % 

fakereskedı 1 4,17 

földbérlı 1 4,17 

földbirtokos 1 4,17 

földmőves 1 4,17 

gazdálkodó 2 8,33 

haszonbérlı 2 8,33 

kereskedı 9 37,50 

órás 1 4,17 

orvos 3 12,50 

pékmester 1 4,17 

szabómester 1 4,17 

tanító 1 4,17 

ismert 24 100,00 

ismeretlen 9  

összesen 33  
26. táblázat 

15. diagram 
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Itt a 15-27 év közötti korosztály képviseltette magát. A beiratkozottak zöme, 27 
fı (83%) tizenhat és tizenkilenc év közötti. Ezek az adatok nem térnek el 
lényegesen a többi nemzetiség hasonló adataitól.  A zsidóság ebbıl a 
szempontból sincs eltérı helyzetben. 

22-en vallják magukat Hungarusnak, ketten pedig izraelitának. Hat esetben 
hagyják üresen a rovatot. 20 bölcsész és 1 jogász van közöttük. A többi 
ismeretlen. 
 

 
 

A zsidó tanulók életkora beiratkozáskor

6,06%

21,21%

24,24%21,21%

15,15%

3,03%

3,03%

3,03%

3,03%
15 éves

16 éves

17 éves

18 éves

19 éves

20 éves

21 éves

22 éves

27 éves

17. diagram 
           28. táblázat 
 
 

8. Nemzettudat a beiratkozott idegen anyanyelvőeknél 
 
Érdekes adatokat tudhatunk meg az idelátogató összesen kilenc nemzetiségrıl 
abban a tekintetben, hogy miként gondolkodtak önmagukról. Mednyászky 
Alajos „Hazafiúi gondolatok a’ Magyar nyelv kiterjesztése dolgában” a 
következıket írja még 1822-ben „[Magyarország], a’ mellynek minden Lakosa 
akar Tót, Német, Görög vagy Oláh legyen az büszkeséggel Magyarnak mondja 
magát, – honni nyelve eránt elég szeretettel nem viseltetik.”24 Azaz nem 
beszéli.  

                                                 
24 Mednyászky Alajos: Hazafiúi gondolatok a’ Magyar nyelv kiterjesztése dolgában. /Tudományos 
Győjtemény/ Pest, 1822.  3. 
 

A zsidó tanulók életkora 
beiratkozáskor 

életkor fı % 

15 éves 2 6,06 

16 éves 7 21,21 

17 éves 8 24,24 

18 éves 7 21,21 

19 éves 5 15,15 

20 éves 1 3,03 

21 éves 1 3,03 

22 éves 1 3,03 

27 éves 1 3,03 

összesen 33 100,00 
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Ilyen szempontból érdekes, hogy az egyik diák, Erford Gibbon magyarnak 
vallotta magát, jóllehet apja, mint ismert nyelvmester angol volt. İ bizonyára 
hosszabb ideje élt Magyarországon, mivel Kolozsvárt adja meg születése 
helyéül. Bizonyára ez alakíthatta ki benne a magyar nemzethez való tartozás 
tényét, tekintve, hogy a Habsburg Birodalmon belül nem voltak angol 
anyanyelvőek. 

Igaz ez az egyetlen francia anyanyelvő diákra Les Cambes Henrikre, aki 
számomra teljesen ismeretlen okból került a kiegyezés évében a messzi Genfbıl 
ide. Nála nemzethez tartozásnál azt olvassuk, hogy helvétiai. Itt egyfajta svájci 
azonosságtudattal találkozhatunk. 

Szintén kivételt képez a többiekhez hasonlóan a konszolidáltabb hatvanas 
években beiratkozó Gabrovitz Ede, aki spalatóiként olasznak tartotta magát. Ez a 
nemzetiség az Adriai-tenger térségében nagy számban volt megtalálható, a 
birodalmon belül. 

A morvák közül senki nem vallotta magát Hungarusnak. A németeknél 
majdnem teljesen fordítva volt. Az 52 beiratkozott neve mellett mindössze egy-
egy esetben szerepel germán (1833-ból), ill. német (1866-ból).  

A románok 24 fıbıl 6-an (26,09%) mondták magukat Hungarusnak 18-en 
pedig nem (73,91%). Ebben jelentıs változást hoz 1848-1849. Míg addig csak 1 
ember vallotta magát románnak és a többi Hungarusnak, ezután már mindenki 
román nemzetiségőnek tüntette fel magát. 

A 73 szerb közül 22 (47,83%) vallotta magát Hungarusnak, 24 (52,17%) 
pedig szerbnek. Ezek közül 1832-33-ból egy-egy ember vallotta illírusnak 
magát. Itt is fordulópontot jelentett a szabadságharc idıszaka. Ezután senki nem 
nevezte magát Hungarusnak. 

Szlovákok 26-an tanultak itt és 11 : 3 (78,57% : 21,43%) arányban mondták 
magukat magyar ill. szlovák nemzetiségőnek. A negyvenes években jelent meg 
két alkalommal a tót megjelölés. A kiegyezés évtizedében beiratkozott két tanuló 
közül az egyik magyarnak vallotta magát, a másik pedig szlováknak. 

A zsidók közül a nemzetiséget jelölı 30 esetbıl 22-ben vallották magukat 
Hungarusnak. Ebben a rovatban, nyolc esetben szerepel az izraelita megnevezés, 
két esetben nincs megjelölés. Egy diák, a már említett Koricsáner Jakab 
morvának mondta magát, ami nem meglepı, hiszen a morvaországi 
Austerlitzbıl származott. Összességében megállapíthatjuk, hogy a hazánkban élı 
nemzetiségiek közül a német és a zsidók vallották magukat leggyakrabban 
magyaroknak. İket követték a szlovákok, szerbek és a románok. 
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Nemzettudat a beiratkozott idegen anyanyelvőeknél 

nemzetiség fı 

Hungarusnak 
vallja magát hun % nem hun nem hun % nem jelölt 

angol 1 1 100  0  

helvétiai 1   1 0,00  

morva 11  0,00 6 100,00 5 

német 99 50 96,15 2 3,85 47 

olasz 1  0,00 1 100,00  

román 24 6 26,09 17 73,91 1 

szerb 73 22 47,83 24 52,17 27 

szlovák 26 11 78,57 3 21,43 12 

zsidó 33 22 70,97 9 29,03 2 

összesen 269 112 64,00 63 36,00 94 

29. táblázat 
 
 

9. Morvák 
 
Morvaországból szép számmal jöttek ide református diákok tanulni. Ez a 
diákvándorlás a türelmi rendelet következtében jött létre. Az ottani hátrányos 
helyzető közösség lelkészhiányának megoldásában a magyar reformátusok 
segítettek azzal, hogy többen vállaltak ott hivatalt.25 Így a cseh-morva testvérek 
lelkészei között nagy számban voltak magyarok. Az idelátogatók közül négynek 
volt magyar családneve, ami arra enged következtetni, hogy ık a magyar 
nyelvvel nem idegen nyelvként ismerkedtek meg. Több esetben nem egybıl 
jöttek Debrecenben, hanem útba ejtik hazánk valamely más iskoláját így 
Losoncot 1, Nagykıröst 4, Pozsonyt 5, Kecskemétet 1 fı. A többiekrıl annyit 
tudunk még, hogy közülük  Glogaut 1, Prágát 1 látogatta, kettı pedig nem jelölt 
meg iskolát. 1805 és 1855 között szám szerint 16 morvaországit találtam. 
Közöttük szerepel a már említett Koricsáner Jakab nevő izraelita is, aki 1842. 
november 7-én iratkozott be a Kollégiumba. A szoros kapcsolat nemcsak az 
egyházi értelmiség képzésében nyilvánult meg. Csak hat esetben említik meg 
kifejezetten, hogy az itt lévık teológiát tanultak. Két esetben jelölték, hogy nem 
teológusok. A többi alkalommal nem ismert tanulmányuk jellege. Érdekes, hogy 
azok, akik 1843 után iratkoztak be, kivétel nélkül mindnyájan szerepeltek a 

                                                 
25 Lásd ehhez még: Hrejsa, Ferdinand: A csehek magyar apostola; Végh János élete (1755-1830), 
Debrecen, 2002. 
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jótéteményesek között, míg a többi hallgató közül csak kevesen részesültek 
ebben a támogatásban. Négy esetben tudunk arról, hogy az apa lelkész, de akadt 
a gondviselık között földmőves, takács és gazda is.  
 
 

10. A nemzetiségiek némettudása 
 
Kérdésként vetıdhet fel, hogy az ideérkezı nemzetiségiek mennyire tudhattak 
németül. Tekintve, hogy a birodalmi rendeletek minden lakosra vonatkoztak, 
ezen a téren is joggal feltételezhetı, hogy ebben a kérdésben a közép- és 
felsıfokú képzésben résztvevık mindnyájan érintve voltak. Több közülük eleve 
úgy érkezett ide, hogy vagy már járt német szón, vagy abban a korban, 1850 
után került ide, amikor már minden államilag elismert középiskolában kellett 
tanulni ezt a nyelvet. 

Az angol Gibbon Erford másodéves bölcsészetre 1864. október 12-én 
iratkozott be, tehát már tudhatott németül. A svájci Les Cambes Henrik lehet, 
hogy már hazájában ismerkedett meg elıször a német nyelvvel, de Eperjesi 
tartózkodása ezt bizonyára elısegíthette. Debrecenbe jöttekor bizonyára már az 
ott magyarul is tanuló diákot nem érte váratlanul az, hogy itt a tanítási nyelv a 
magyar, ennek elsajátítására Eperjesen már alkalma lehetett. Az ide közvetlenül 
vagy közvetve érkezı morvák is tudtak németül. A katolikus vallású, magát 
olasznak valló Gabrovitz Ede 1861. november 1-én iratkozott be az elsı éves 
bölcsészek közzé, tehát már rá is vonatkoztak az Entwurf elıírásai. A románok 
közül 24-bıl 7 járt német tannyelvő oktatási intézménnyel rendelkezı 
településen. Ebbıl azt a következtetést lehet levonni, hogy legalább 29%-ban 
valamilyen szinten bírták a nyelvet. Szerbek 73-ból 18  (24,7%) volt hasonló 
helyzetben, mint az elıbb említettek. Igen nagy arányban a szlovákok tudtak 
németül. 26-ból 24-en azaz 92%-ban. A zsidók német tudása is igen valószínő. 
Itt figyelembe kell venni, hogy akik 1850 után iratkoztak be, azoknak németül is 
kellett tanulniuk, mivel az kötelezı tantárgy volt. 
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A nemzetiségiek némettudása 

nemzetiség összesen fı % 
angol 1 1 100 
francia 1 1 100 
morva 11 11 100 
olasz 1 1 100 
román 24 7 29,2 
szerb 73 18 24,7 
szlovák 26 24 92,3 
zsidók 33 28 84,85 
összesen 170 91 53,53 

30. táblázat 
 
 

11. Összevetés Eperjessel 
 
Az evangélikus oktatási intézményekkel élénk kapcsolata volt a Debreceni 
Református Kollégiumnak. A felvidékiek közül ekkor a legjelentısebb az 
eperjesi iskola volt. Eperjesi Evangélikus Kollégiumba beiratkozottak 1840-
1870 közötti névsorát vizsgáltam.26 Ettıl korábbi feljegyzést mostanáig nem 
találtam az eperjesi levéltárban. 

Az 1840/41-es tanévben a 130 beiratkozott közül hat jött Debrecenbıl. İk 
mindnyájan magyar anyanyelvőek voltak, de kettı közülük evangélikus. 
Közülük azonban eddig még csak kettıt találtam meg a debreceni névsorokban. 
Az a továbbiakban is jellemzı, hogy nehéz visszakeresni a diákokat. Az eperjesi 
névsorokban feltüntetett debreceni diákok nagy részét még nem sikerült a 
debreceni névsorokból beazonosítani. Ez arra is inthet bennünket, hogy óvatosan 
bánjunk a német szóra menı diákok számának felbecsülésével. Pontosabb 
választ csak abban az esetben kapnánk, ha legalább a nagyobb német 
iskolaközpontok névsorait át tudnánk nézni. Ez azonban abba a nehézségbe 
ütközik, hogy – mint Eperjes esetében – nem állnak rendelkezésre a vizsgált 
idıszakból névsorok. 

A Sárospataki Református Kollégiumból tizenketten jöttek, közülük 2 német 
anyanyelvő és evangélikus vallású volt, akik nyilván a magyar nyelv kedvéért 
voltak a Bodrog-parti iskolában. A felvidéki települések közül legtöbben 

                                                 
26 Az eperjesi egyházkerületi Collegium Anyakönyve EKP 248 jelzet alatt található meg az 
Eperjesi Levéltárban. 
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Rozsnyóról 12 jöttek, majd ez követte Késmárk 11 fıvel. Ugyanennyien 
iratkoztak be Miskolcról. 

Nemcsak magyarok mentek oda német nyelvet tanulni. Ebben az évben 9 
szerb ortodox diák tanult ott, akik közül három ment Szegedrıl, kettı 
Nagyváradról, egy pedig Pestrıl. A másik három korábbi tanulmányi helye 
ismeretlen. Egy zsidó diák is található a névsorban. Látható, hogy nagyon sok 
helyrıl kerültek oda diákok. Ez a sokrétőség a többi kollégiumban is megvolt. 
Sárospatakon az erdélyi és bánsági ortodox diákok számára külön ösztöndíj 
volt.27 

Az 1840/41-es tanévben a nem evangélikusokat és a református 
kollégiumokban tanulókat vettem figyelembe. Azonban mindkét esetben meg 
kell jegyezni, hogy ez sem azt nem vonta maga után, hogy az illetı református, 
sem pedig azt, hogy magyar anyanyelvő. 

Ha az elsı feldolgozott tanévet figyelembe vesszük, kiderül, hogy a 
legtöbben – a 130 beiratkozottból 12-en – Sárospatakról jöttek. Ezek közül 
ketten voltak német anyanyelvőek. Egyik bártfai, a másik gölnicbányai 
származású. İk minden bizonnyal már magyar nyelvtudással érkeztek Eperjesre. 

Természetesen voltak olyanok is, akik német anyanyelvő iskolából érkeztek 
és magyarok vagy egyéb nemzetiségőek. (Pl. a két Komlósy testvér már 
Késmárkon is volt.) Szeged érintésével 3 szerb diák érkezett 18, 19 és 20 évesen. 
Arról, hogy mennyi idıt töltöttek itt a különbözı helyrıl érkezett diákok 
gyakran semmilyen adatot sem tudunk. Ahol adatközléssel találkozunk, ott azt 
állapíthatjuk meg, hogy 1-2 év között mozgott a Kollégiumban eltöltött idı. Ami 
a nyelvtanulás szempontjából elegendınek is bizonyult.  

A 42 vizsgált tanuló közül 30 volt magyar, 9 szerb és 1 zsidó. Kettı, mint 
ahogy már említettem, német származású volt.  

A beiratkozottak közül a legtöbb jogászként folytatta tanulmányait. İket 
követték a physicusok (6), rhetorok (5), syntaxisták (4), logicusok (3), 
filozófusok (2), donatisták (1). 

Sárospatak mellett Debrecenbıl jöttek a legtöbben, 6 fı. Utána Kecskemét 
(4), Nagykırös (3) és Máramarossziget (1) következik. 

Voltak, akik a pesti egyetem után jöttek ide. Pozsonyiak is megfordultak itt, 
illetve ott tanuló Bács megyeiek. Úgy tőnik, hogy a diákok igyekeztek minél 
több helyen beszerezni tudásukat, ami megfelelt a sok évszázados 
hagyománynak. 

                                                 
27 Szabó Miklós: Erdélyiek magyarországi egyetemeken és akadémiákon (fıiskolákon) 1848 elıtt 
In: Emlékkönyv Kiss András nyolcvanadik születésnapjára. Kolozsvár, EME 2003. 541. 
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Egy debreceni evangélikus diákról tudjuk, hogy anyja Jaeger Julianna volt. İ 
lehet, hogy már tudhatott valamelyest németül. 

A vizsgált idıszakról el lehet mondani, hogy a sárospataki diákok a 
debrecenieknél nagyobb létszámban látogatták a felvidéki iskolaközpontot, ami 
részben magyarázható a földrajzi közelséggel is. 

Az 1841/42-es tanévre 125-en iratkoztak be, közülük 6-an voltak Patakról, és 
4-en jöttek Debrecenbıl. A következı, 1842/43-as tanévtıl kezdıdıen az addig 
latin nyelvő anyakönyv magyar nyelvő lett. 1845-ból találunk példát arra, hogy 
egy eperjesi diák Debrecenbıl tért vissza. 

A forradalom és szabadságharc hatása itt is, Debrecenhez hasonlóan 
meglátszik a diákok létszámának alakulásában. Az 1848/49-es és az 1849/50-es 
tanévben, a korábbi években beiratkozottak létszámának harmadát (38, ill. 37 fı) 
sem érik el a frissen subscribáltak, akik közül sem egy pataki, sem egy debreceni 
sincs. Ez majd megváltozik 1850/51-ben. 76 fı az új diákok száma, ebbıl egy 
pataki és két debreceni. 

Az Eperjesi Evangélikus Kollégium anyagából a szőkös adatok miatt 
messzemenı következtetést nem lehet levonni. A diákvándorlás már 
Debrecenben bemutatott jelenségét azonban jól meg lehet ragadni még ebbıl az 
egyetlen névsorból is. A névsorok összevetése azonban nagy óvatosságra és 
további kutatásokra int. 
 
 

12. Összegzés 
 
A Kollégium beiratkozási jegyzıkönyve alapján több fontos információt 
tudhattunk meg az általunk vizsgált célcsoportról. A reformkor idején jelentıs 
változás következett be a diákok összetételében. Ekkor már nemcsak az esetek 
többségében evangélikus németek jöttek ide tanulni, hanem megjelentek hazánk 
más nemzetiségei is, akik vallási szempontból is új színt jelentettek a 
Kollégiumban. Ennek ellenzésére eddig semmi nyomot nem találtam, sıt a 
jótéteményesek között találunk a reformátusok mellett evangélikusokat, 
görögkeletieket, görög katolikusokat, római katolikusokat is. Ez arra vall, hogy 
az intézményben nem bántak szőkkeblően az arra érdemes más felekezető 
diákokkal. Ez, mint láttuk, Sárospatakon és Eperjesen is így volt. 

Az itt tanult idegen nyelvő diákok hátterének bemutatásával az volt a célom, 
hogy rámutassak arra a sokszínőségre, amivel a korabeli Magyarország a 
színmagyar környezetben lévı Debreceni Református Kollégium rendelkezett. 
Ezen keresztül lehetett látni azt, hogy a magyar szóra járás miként valósult meg 



 

 245

Debrecenben, felhívva egy kölcsönösen meglévı tanulmányi és nyelvtanulási 
jelenségre a figyelmet. 

A magyar diákokhoz hasonlóan, a nemzetiségiek az ország számos 
megyéjébıl érkeztek ide tanulás céljából, gyakran más intézményeket is útba 
ejtve. Ez a tendencia általánosnak mondható az országon belüli diákvándorlást 
nézve, de a peregrinus diákoknál is meg lehetett ezt figyelni. A nyelvi ismeretek 
szerzését minden hazai nemzetiség fontosnak tartotta. Ezt – mint láttuk – 
nemcsak a németre vonatkozva lehet kijelenteni. A magyar nyelv elsajátítását is 
igen fontosnak tartották. 

Arra vonatkozóan azonban nem találtam adatot arra, hogy magyarok a német 
és a szlovák mellett tanultak-e szerbet és románt a vegyes lakosú területek 
lakóitól eltekintve. 

A magyar diákok szüleihez hasonlóan a szülık foglalkozásának sokfélesége 
jelzi, hogy minden nációban lényegesnek ítélték a különbözı rétegek 
gyermekeik sokoldalú képzését. Igaz, a Kollégiumban mindig is lehetıség volt a 
szegényebb diákok képzésére. 

Külföldrıl, Morvaországot leszámítva, csak elvétve érkeztek. Az ı esetükben 
nem tudjuk, hogy mi miatt kerültek Debrecenbe. 1866. november 15-én Ruttkay 
Károly iratkozott be, aki Lembergben tanult. A kiegyezés évében érkezett 
Debrecenben Les Cambes Henrik Genfbıl, aki elıtte Eperjesen fordult meg, ott 
nyilván németül tanulhatott és lehetısége lehetett a magyar elsajátítására is. 

Az életkor és az évfolyamok tekintetében elég nagy a szórás a beiratkozottak 
között. Nem lehet azt mondani, hogy csak egy bizonyos korban lett volna fontos 
az idelátogatás. Igaz, hogy a 18 év körüliek döntı többséget alkotnak minden 
kategóriában. Ez szintén hasonlít a magyar sajátosságokra. 

A további kutatások fényt deríthetnek ennek a folyamatnak a továbbélésére 
és más iskolák hasonló anyagainak felhasználásával értékes összevetést lehet 
készíteni. Jelenleg azonban nem állnak rendelkezésre sem a kollégium egész 
diákságára, sem pedig más intézményekre vonatkozó hasonló kutatások. 
Összegezve megállapíthatjuk, hogy az intézmény teljes mértékig nyitott volt 
mind nemzeti, mind pedig felekezeti hovatartozást illetıen. 
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Teofil Kovács 
 

Národnosti v Reformovanom kolégiu v Debrecíne 
 
Tento príspevok sa zaoberá študentmi nemaďarských národností, ktorí v období 
rokov 1801-1868 študovali v Reformovanom kolégiu v Debrecíne. Autor skúma 
pôvod týchto študentov, ako aj zemepisné a spoločenské pomery, z ktorých 
vyšli, a tým si kladie za cieľ oboznámiť čitateľa s pestrým zložením študentstva 
tohto školského zariadenia, ktoré v podmienkach vtedajších Uhier fungovalo 
v čisto maďarskom prostredí. Zápisová kniha Kolégia svedčí o značnej zmene 
v zložení študentstva, ktorá nastala v čase reforiem. Vtedy Kolégium už 
nevyhľadávali len Nemci evanjelického vyznania, ale prichádzali i študenti 
iných národností, ktorí obohatili taktiež náboženskú paletu Kolégia. Z údajov 
dobrodincov okrem toho vyplýva, že v tomto zariadení sa so študentmi iných 
vierovyznaní, ktorí si to zaslúžili, nezaobchádzalo úzkoprso. Pramene nás 
upozorňujú na vtedajšiu prax posielať deti „na maďarské slovo“, t.j. na tú 
skutočnosť, že z národnostných území vtedy posielali deti do Debrecínu, aby si 
osvojili vedu i jazyk. Rozmanitosť profesionálnej štruktúry rodičov poukazuje 
na ten fakt, že každá národnosť považovala za dôležitú možnosť 
mnohostranného vzdelávania mládeže z rôznych spoločenských vrstiev. A 
debrecínske kolégium skutočne umožňovalo štúdium žiakom z chudobnejších 
pomerov. Súhrnne možno konštatovať, že zariadenie bolo v plnej miere otvorené 
pre všetkých ako z hľadiska národnostnej, tak i náboženskej príslušnosti. 
 
 
Teofil Kovács 
 

Ethnic Students in the Reformed College of Debrecen 
 
This paper studies non-Hungarian students enrolled at the Reformed College of 
Debrecen between 1801 and 1868. With the presentation of the origins, 
geographical-social backgrounds of the foreign students, the author aims at point 
out the variegation that characterized the College located in an all-Hungarian 
region of contemporary Hungary. Based on the enrollment forms of the College, 
a considerable change can be observed in the composition of the students during 
the Reform Age. Then not only the evangelical Germans came here to study, but 
students of other ethnicities as well bringing religious variegation to the 
institution. Moreover, as it appears from the statistics of the alumni, worthy 
students of other denominations were not at all ill-treated at the College. The 
sources called the attention to  the phenomenon of ”learning Hungarian word”, 
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which meant that children from ethnic regions were sent to Debrecen to gain 
knowledge as well as learn the language. The wideranging occupational pattern 
of the parents indicates that the various social layers in each ethnic group 
deemed it essential to provide the youth quality schooling. It is true that at the 
College there had been a long tradition of educating students from poor families. 
Tha author concludes that the College was fully open both as ethnic and 
religious belonging was concerned. 



 

 




