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A kutatási és oktatási tevékenységre sohasem valamiféle társadalmi, politikai és gazdasági vákuumban 
kerül sor, hanem számos tényező befolyása mellett, melyek lokális kölcsönhatása egyfajta térbeli közeget, 
miliőt hoz létre. Habár a gondolkodás nincs helyhez kötve, az empirikus kutatás, bizonyos akadémiai esz-
mecserék, valamint az új tudás legitimációja igen. A térben nem egyenletesen oszlik el annak lehetősége, 
hogy vitatott nézetek megvitatásra kerüljenek, hogy valaki fontos hálózatokba kapcsolódjon be, hogy 
gyorsan értesüljön alapvető eredményekről, hogy bizalmas adatokhoz férjen hozzá, vagy hogy új gondola-
tai egyetértésre találjanak, esetleg kritikával szembesüljenek. A fiatal kutatók szellemi kibontakozása és 
tudományos pályafutása nemcsak az egyén céljaitól, tehetségétől és kreativitásától függ, hanem a lokális 
szellemi környezettől is. Utóbbi komoly befolyást gyakorol arra, hogy az új tudományos koncepciók és 
gyakorlatok, illetve technikai innovációk milyen reakciót váltanak ki; elfogadják-e őket, és ha igen, milyen 
gyorsan; valamint hogy a fiatal kutató számára milyen lehetőség kínálkozik a szakmai fejlődésre.

Milyen alkotóelemei vannak az akadémiai miliőnek?

A miliő (vagy cselekvési közeg) az adott helyszínen egymással kölcsönhatásban álló szereplők, valamint a 
kutatási infrastruktúra (könyvtárak, laboratóriumok), a kutatási feltételek, szabályok, szervezeti struktú-
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Köszöntő

Folyóiratunk ezúttal tematikus számmal jelentkezik, amelynek gerincét a 2013 tavaszán tartott Mandula-
virágzási Tudományos Napok egyik előadássora inspirálta. A Pécsi Tudományegyetem immár hagyományos-
sá vált rendezvényének fő szervezőelve az interdiszciplinaritás, a különböző tudományterületek együtt-
gondolkodásából fakadó szinergiák kihasználása. Lapszámunk alapját a szerkesztőbizottságunk tagja, M. 
Császár Zsuzsanna által szervezett „A felsőoktatás területi dimenziói, avagy oktatásföldrajzi vizsgálatok a 
hazai és a nemzetközi térben” című szekció adta, ahol, a szervező megfogalmazásában az előadások „azt 
a célt szolgálják, hogy a PTE-nek a városi, a regionális, az országos és a nemzetközi térben betöltött sze-
repét értelmezzék és segítsék kijelölni az új irányokat”. 

A megjelenésre kiválogatott négy tanulmány szerzői között üdvözölhetjük Peter Meusburger profesz-
szort, a Heidelbergi Egyetem korábbi tanszékvezetőjét, lapunk eddigi történetének kétségkívül legneve-
sebb szereplőjét. Szerzőtársával, Gyuris Ferenccel, az ELTE tanársegédével a tudásmiliő kérdését járják 
körül a heidelbergi példa segítségével. Füzesi Zsuzsanna és Tistyán László írásának alapját a PTE-re érkező 
külföldi diákok körében végzett kiterjedt empirikus felmérések képezik. Kuráth Gabriella és Sipos Norbert 
munkájukban a Diplomás Pályakövető Rendszer adataiból leszűrhető tanulságok egy részét mutatják be. 
Míg Gyüre Judit, Makkai Bernadett és Trócsányi András az egyetemvárosiasodás egy lokális aspektusát tár-
ják olvasóink elé. 

Ahogy eddig, továbbra is várjuk megjelentetni kívánt írásaikat a lasmaria@gamma.ttk.pte.hu vagy a 
pirisig@gamma.ttk.pte.hu címre. 

Kellemes olvasást, és hasznos időtöltést kívánnak mindenkinek:
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mailto:szebenyi@gamma.ttk.pte.hu
mailto:pirisig@gamma.ttk.pte.hu


�

Az egyetemvárosok tudásmiliője a Heidelbergi Egyetem példáján

rák és informális elvárások összességéből tevődik össze. E tényezők mindegyike alakítja azt a társadalmi 
közeget, amelyben a szereplők céljaik elérésére törekednek.

A félreértések elkerülése érdekében hangsúlyoznunk kell, hogy a miliő és a cselekvés közötti kapcsolat 
nem determinisztikus. A miliő komoly befolyást gyakorol a cselekvésre, mégsem tekinthetjük valamiféle 
független változónak, amely minden szereplőre azonos módon hatna. Egyes szereplők felismerik és saját 
hasznukra fordítják az adott közeg kínálta lehetőségeket, ingereket, valamint kihívásokat, miközben má-
sok észre sem veszik ezeket, vagy nem tulajdonítanak jelentőséget nekik. Azt, hogy egy kutató vagy hall-
gató milyen mértékben képes kihasználni a miliő kínálta lehetőségeket, egyéni céljai, kognitív képességei, 
valamint társadalmi kapcsolatrendszere határozza meg.

A tudományos miliő hatása

A tudományos intézmények többek között épületeik, laboratóriumaik, könyvtáraik, pénzügyi forrásaik és 
személyi állományuk rendelkezésre bocsátásával, illetve intézményi szabályaik, szervezeti struktúrájuk 
és kommunikációs tevékenységük révén teremtik meg az interakció tereit, valamint segítenek a tudósok 
által eltervezett tennivalók koordinációjában. Minden tudományterületen elmondható, hogy a különbö-
ző egyetemek eltérő pénzügyi lehetőségeket, felszerelést és személyi állományt biztosítanak; különböző 
mértékben jutalmazzák tudósaikat; és másféle ösztönzőket, valamint előmeneteli lehetőségeket kínálnak. 
Helyről helyre változik a kutatók országos és nemzetközi tudományos hálózatokba való beágyazottságának 
mértéke, a hallgatók képzettsége és motiváltsága, valamint a fennálló politikai viszonyrendszer. Ugyanak-
kor minden egyetem kiemelkedik környezetéből azon képességének köszönhetően, hogy rendkívül eltérő 
diszciplínák kreatív tudósai számára teszi lehetővé az egymással való találkozást és a spontán személyes 
eszmecserét.

A hallgatók és fiatal kutatók – Knoblauch, h. (1995, p. 15) szavaival élve – az „előszervezett tudás” kö-
zegében mozognak. Legtöbbjükre – legalábbis tudományos szocializációjuk korai szakaszában – hatást gya-
korol, hogy tudományterületük befolyásos képviselői mit tekintenek megalapozott tudásnak, elfogadott 
módszereknek és kívánatos publikációs formáknak, valamint milyen kísérleteket engedélyeznek a saját 
tanszékükön. Kevés leendő kutató képes figyelmen kívül hagyni a környezete elvárásait. Az intézményi, 
kulturális és társadalmi közeg, amelyben egy ifjú ember a tanulmányait folytatja, vagy egy fiatal tudós ok-
tat és kutat, alapvetően meghatározhatja, hogy mely kutatási témák iránt fog érdeklődést mutatni, milyen 
módszertani képességekre tesz szert, milyen tudományos hálózatokhoz fog tudni kapcsolódni, és milyen 
érdekfeszítő megoldatlan problémák fogják megragadni a figyelmét.

Az adott tudományterület kiemelkedő egyéniségeitől kapott támogatás befolyásolja a fiatal kutatók 
kezdeményezőkészségét, elszántságát, valamint azt, hogy milyen képük alakul ki az oktatói, professzori 
szerepről. A mindennapi interakció során látott pozitív (vagy negatív) minták, illetve a személyes kapcsola-
tok az internet korában sem vesztették el jelentőségüket. Az egyetem és környezete a tapasztalatszerzés, 
a felismerés vagy kísérletezés tereként megadhatja a tudományos programok beindulásához szükséges 
tudományos ösztönzést, különösen azokban a diszciplínákban, ahol a terepmunka, a térbeli adatok vagy a 
költséges kísérletek nélkülözhetetlenek. Nem véletlen, hogy az innsbrucki és a grenoble-i egyetem az Al-
pok kutatásának kiemelkedő színhelyévé vált, miként az sem, hogy a kieli és a brémai egyetem kulcsszere-
pet tölt be az oceanográfiában, valamint a tengerpartok morfológiájának kutatásában. Minden egyes miliő 
és kulturális közeg, ahol a tudós hosszabb időt tölt el, tanulási folyamatokat indíthat el, és benyomásokat, 
emlékeket, érzelmeket, nézeteket, vagy speciális tudást hagyhat hátra.

 Kétségtelen, hogy a miliő hatása személyenként változó és nem előrejelezhető, de egy közeg fel-
tárása jellemzően – legalább részben – lehetővé teszi annak megértését, hogy egyes tudományos eredmé-
nyek és megállapítások hogyan fogalmazódhattak meg bizonyos helyeken korábban vagy gyorsabban, mint 
máshol, hogy a Nobel-díjasok zöme miért összpontosul olyan kevés egyetemen, hogy egyes kutatók miért 
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fogadtak el vagy utasítottak vissza bizonyos pozíciókat, vagy hogy egy adott tanszék fiatal kutatói miért 
sikeresebbek más tanszékeken lévő társaiknál.

A tudományos intézmény elismertségének jelentősége

A világban való eligazodás összetettségét és bizonytalanságát nagymértékben csökkenti, ha különböző in-
tézményekhez, munkahelyekhez és helyszínekhez aszerint rendelünk jellemzőket, hogy az ottani tudósok 
milyen eredményeket értek el a múltban, illetve ha az egyes helyek elismertsége és szimbolikus jelentése 
alapján tervezzük meg saját lépéseinket. A hosszú időn keresztül sikeresnek bizonyuló tudósok eredményei 
az őket befogadó intézményre, munkájuk és életük színhelyére, az őket körülvevő közegre, valamint a 
történelmi korszakra is átruházódnak. A Berkeley-hez, Cambridge-hez vagy Heidelberghez hasonló helyek 
neve egyfajta címszóként szolgál a tudományos gyakorlat és a tudományos színvonal bonyolult és titokza-
tos körülményeinek megragadására. Az ilyesféle leegyszerűsítések talán igazságtalanok, tévesek vagy el-
lentmondásosak, mégis komolyan kell vennünk őket, hiszen az emberek a mindennapi élet összes területén 
ezt teszik. A tudományos presztízs helyekre, intézményekre, akár egész egyetemekre történő kivetítésével 
azt feltételezzük, hogy az adott helyen a múltban tapasztalthoz hasonlóan napjainkban is rendkívüli szín-
vonalú tudományos tevékenység zajlik, és ez a jövőben sem lesz másként. Ez a feltételezés pedig vonzza 
a kiemelkedő tudósokat. Mindez érdekes módon fordítva is működik: a hely presztízse is visszaszáll az ott 
dolgozó kutatókra. Egy intézmény és a hozzá kötődő tudósok tudományos presztízse tehát kölcsönös.

A fenti társadalmi mechanizmusok révén egy tudós képességeinek megítélése szoros kapcsolatban áll 
azzal, hogy az illető hol doktorált, hol dolgozott tanársegédként vagy posztdoktorként, hová pályázott 
tanszékvezetőnek, illetve hol nevezték ki professzorrá. Az emberek akkor is megbíznak a kitűnő egyete-
mek és tanszékek tudományos hírnevében, ha maguk egyébként nem ismerik az ottani kutatókat. Az egyes 
egyetemekhez és intézetekhez különböző imázs és értékítélet kapcsolódik. Minden egyetemnek, minden 
tudományos létesítménynek megvan a maga története, tapasztalata, viselkedésmintája, legitimációs rend-
szere, különleges tudása, nagy narratívája, és a maga legendáriuma is.

A jelentős tudósok által egy-egy tudományos központhoz társított tudományos, kulturális, sőt akár 
spirituális jelentések metaforákban, narratívákban és nyelvi kategóriákban köszönnek vissza, melyek meg-
lehetős hatékonysággal működnek – akár tökéletes marketingeszköznek is tekinthetők –, és elősegítik új 
legendák kialakulását. Jó példát jelentenek erre a következő kifejezések: „Heidelberg mint szellemi lét-
forma” (Jaspers, K. 1961, pp. 4–6), illetve – az 1920-as évekből – „Heidelberg mint Németország szellemi 
centruma” (sauerland, K. 1995).

Az egyetem mint az interakció tere

Egy tudós fejéből gyakorlatilag bárhol kipattanhat új ötlet, akár a vakáció kellős közepén is, és a világ 
szinte bármely részén lévő kollégáival folyamatosan kommunikálhat. Az egyetem szerepe abban rejlik, 
hogy különböző korosztályhoz tartozó, eltérő térségből származó, más-más tudományterületet képviselő 
és különböző érdeklődési körrel rendelkező tudósok pályafutásának hosszabb periódusait kösse össze egy-
mással. Ennek során az egyetem a kommunikáció és az interakció tereit hozza létre, melyek erősítik az 
emberi kapcsolatokon, barátságokon és társadalmi kapcsolati hálókon belüli bizalmat. 

Az egyéni életpályák és az ezekhez kapcsolódó kommunikáció a nézetek, kritikák, tudományos kultúrák 
és módszerek, valamint tudáshalmazok széles spektrumát fogja össze egy sajátos miliőbe, ahol mindennek 
ki kell állnia a diskurzus és a kutatási gyakorlat próbáját, és meg kell felelnie az uralkodó tudományos elő-
írásoknak. A személyes kötődések, hálózatok és társadalmi viszonyok, melyek nagy részben meghatározzák 
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az előmeneteli lehetőségeket és az egyén fejlődési pályáját, az interakció ezen tereiben, vagy másképpen 
– Knoblauch, h. (1995, p. 9, pp. 57–63) szavaival – „kommunikatív létvilágokban” alakulnak ki.

A kiemelkedő professzorok kétségkívül jelentős szerepet játszanak tehetséges tanítványaik fejlődésé-
nek és pályafutásának alakításában. A különböző egyetemek azonban nem egyforma lehetőséget nyújta-
nak a tudományterület társadalmi tőkéjéhez való hozzáférésre. A tudomány története rengeteg példával 
szolgál arra, hogy a kezdeti előny egy kutató későbbi pályafutása során miként válhat döntő fölénnyé, és 
hogyan vezethet útfüggőséghez. 

A jeles és globális kapcsolati hálóval rendelkező tudósok adott helyen megfigyelhető tömörülése azon-
ban nem jelent szükségszerűen egyet a tudás kicserélődésével, a tudományos együttműködéssel, a disz-
ciplínákon átívelő kölcsönös inspirációval, és még kevésbé a kreatív környezettel. Ennél sokkal fontosabb, 
hogy egy egyetemen a különböző tudományterületek „létvilágai” között kialakul-e a kölcsönös kommuni-
katív kapcsolat, hogy az egyetem kutatói folytatnak-e a diszciplináris határokon átnyúló eszmecserét és 
együttműködést, és ha igen, milyen intenzitással, hogy miként kezelik helyi társadalmi kapcsolataikat az 
adott környezetben, és hogy az adott területen rendelkezésre álló kreatív potenciál mennyiben mozgósít-
ható különböző célokra.

A helyi interakció személyes barátságokon is alapulhat, ugyanakkor az ötletek kicserélődésére többé-
kevésbé intézményesült keretek között is alkalom nyílhat, például „vitakörök”, összejövetelek, vagy a 
rendszeres kommunikáció egyéb formái révén. Heidelberg történetében mindkét lehetőségre találunk szép 
példákat. A 20. század első évtizedeiben a Max, Marianne és Alfred Weber; Stefan George; Henry Theode; 
Hans Walter Gruhle körül létrejövő csoportok, valamint a Janus- és az Eranos-kör keretében interdiszcip-
lináris diskurzus valósult meg, amelynek célja a különböző tudományos kultúrák között már akkoriban is 
létező szakadék áthidalása volt. Ezek a csoportok éveken át alapvető szerepet játszottak az egyetem szel-
lemi közegének alakításában, és nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy Heidelberg a tolerancia és a szellemi 
aktivitás egyik vezető németországi központjaként szerezzen hírnevet.

Annak hangsúlyozása, hogy az akadémiai miliő mindig sajátos és az adott helyre jellemző, könnyen fél-
reértésre adhat okot, mivel azt sugallhatja, hogy stabil és tartós is. Valójában azonban a tanszékeik körét 
állandóan bővítő vagy átalakító, az új kutatási módszerekhez szükséges új berendezéseket beszerző, szer-
vezeti struktúrájukat újból és újból átgondoló, időben változó külső kényszerekhez és elvárásokhoz igazod-
ni kénytelen egyetemek mellett a helyi miliő és a kommunikációs struktúrák is folyamatosan változnak.

A következő részben áttekintjük a Heidelbergi Egyetem akadémiai megítélésének történelmi léptékű 
fénykoraihoz és mélypontjaihoz vezető okokat.

Heidelberg mint politikai hatalmi központ

A Heidelbergi Egyetem, a „Ruperto Carola” 1386-os megalapítása mellett történetének számos tetőpontját 
és tragédiáját is annak köszönheti, hogy a város hosszú időn keresztül jelentős politikai hatalmi centrum 
volt. A tudás és hatalom szoros kapcsolata számos ország uralkodóit késztette arra, hogy az oktatási intéz-
ményeket irányításuk alá vonják, és hogy politikai, vallási, gazdasági hatalmukat a tudás centrumai által 
biztosítsák és legitimáltassák. Nem véletlen, hogy Közép-Európa első három egyeteme – a prágai (1347/48), 
a bécsi (1365) és a heidelbergi (1386) – a kor politikai hatalmi központjaiban létesült.

Heidelberg a 16. században jelentős vallási viták helyszínévé vált, amelyek a lutheránusok, kálvinis-
ták és római katolikusok között folytak a „helyes” vallási tudás átadásának jogáról. Különösen fontos ese-
mény volt a Heidelbergi Katekizmus kiadása 1563-ban. A kátét hamarosan több mint 40 nyelvre fordították 
le, és Európa szerte számos alkalommal újranyomták (ezen belül csak Magyarországon több mint 150 alka-
lommal; Zach, K. 2004, p. 163). Jelentősége akkora volt, hogy a kálvinizmusnak és a kései humanizmusnak 
Heidelberg vált az európai központjává.
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Az egyetem rendkívüli szellemi jelentőségének köszönhetően a 16. század második felében, valamint a 
17. század első két évtizedében Európa legkülönbözőbb részeiről áramlottak Heidelbergbe a professzorok 
és a hallgatók. Ekkoriban számos fejedelem udvari elitje a Neckar-parti városban nevelődött ki. A heidel-
bergi professzorok között számos európai állam elismert tanácsosai, szakértői és diplomatái kaptak helyet. 
Közülük többen kiemelkedő hatást gyakoroltak a tudás földrajzi terjedésére, mind levelezési kapcsolat-
rendszerükön, mind tanítványaikon keresztül.

E helyütt mindenképpen említést érdemel David Pareus (1548–1622), aki 1598 és 1621 között volt a 
Heidelbergi Egyetem professzora. Pareust a Kárpát-medencében a maga korában a kálvinizmus legnagyobb 
tekintélyének tartották, így óriási hatással volt Magyarország és Erdély szellemi, kulturális és politikai 
fejlődésére. A harmincéves háborút megelőző mintegy húsz esztendőben Erdély politikai, vallási és kultu-
rális elitjének java részét Pareus egykori tanítványai képezték; a neves hittudós összesen 293 alkalommal 
vezette magyar és erdélyi diákok disputációit. Megjegyzendő, hogy a kor disputációi nem voltak azonosak 
napjaink szóbeli doktori védéseivel, inkább szemináriumnak tekinthetjük őket. Összességében a 16. szá-
zad végén és a 17. század elején a magyar és erdélyi protestánsok számára Heidelberg jelentette „Európa 
kapuját” (heltai J. 2006). Miként Wolgast, e. (1996, p. 293) írja, „a [heidelbergi] egyetem sohasem volt 
annyira nyitott a világra, mint a 16. század második felében”.

Heidelbergnek komoly tudományos, kulturális és gazdasági haszna származott abból, hogy a helyi vá-
lasztófejedelem több időszakban vezető szerepet játszott a Német-római Birodalom politikai életében. 
Ugyanez azonban a politikai konfliktusok idején komoly hátránynak bizonyult. A Neckar-parti várost köz-
ponti politikai jelentősége és stratégiai fekvése miatt többször vették ostrom alá, többször lerombolták, 
továbbá a kényszerű migráció és a helyi elitcserék hatása is számos alkalommal sújtotta. A 17. század 
elején a heidelbergi választófejedelem állt a protestáns fejedelmek Habsburg-ellenes szövetségének élé-
re, ami a választófejedelemséget az európai léptékű konfliktus sűrűjébe sodorta. Ennek következtében a 
harmincéves háború idején a fejedelemség és maga a város is a Katolikus Liga támadásainak elsődleges 
célpontjává vált.

A Heidelbergben található híres Bibliotheca Palatinát, Wolgast, e. (1986, p. 52) szavaival élve „a német 
könyvtárak mindegyikének ősanyját” 1623-ban hadisarcként Rómába, a Vatikánba hurcolták. Heidelberg 
a harcok során többször is gazdát cserélt, és védtelennek bizonyult I. Maximilián bajor választófejedelem 
csapatainak 1634-es rombolásával és fosztogatásával szemben. A harmincéves háború során kevés német 
terület szenvedett el olyan súlyos pusztítást és veszteséget, mint a Heidelberget magában foglaló Rajnai 
Választófejedelemség.

A választófejedelemség még fel sem ocsúdott a harmincéves háború után, amikor kirobbant a konfliktus 
XIV. Lajos francia királlyal. A visszavonuló francia csapatok a felperzselt föld taktikáját alkalmazták, így 
a választófejedelemség területén 1689-ben falvak százait rombolták porig. 1689 márciusában Heidelberg 
felégetését is parancsba adták, ezt pedig 1693-ban szinte tökéletesen végre is hajtották. A háborús idők-
ben az egyetemen több alkalommal is félbe szakadt az oktatás, számos professzor elmenekült Heidelberg-
ből, a hallgatók zöme pedig más egyetemekre távozott.

A heidelbergi egyetem a 18. században a szellemi stagnálás szakaszába lépett. Ennek több oka volt. 
Az oktatás egyre szigorúbbá vált, az egyetem vonzáskörzete mind a professzorok, mind a hallgatók tekin-
tetében zsugorodásnak indult, a hallgatói mobilitás visszaesett. A 18. század végén Franciaország annektál-
ta a Pfalz Rajnától nyugatra eső területeit. A heidelbergi egyetem ezzel elvesztette tulajdonának zömét, 
és nemcsak súlyos anyagi, illetve egzisztenciális válságba került, de tudományos megítélése is mélypontra 
süllyedt.
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Az egyetem akadémiai újjászületése a 19. században

Az egyetem a 19. század elején az akadémiai újjászületés esztendeit élte, ami számos eseménynek és ha-
tásnak volt köszönhető. Rendkívül fontos fejlemény volt, hogy Napóleon 1802–1803-ban feloszlatta a Pfalzi 
Választófejedelemséget, Heidelberget és környékét pedig a megnövelt területű Badenhez csatolták. Baden 
megreformálta és modernizálta egyetemeit, amelyeket egyúttal igen nagyvonalú finanszírozásban része-
sített. Az államalakulat a 19. század második felében tudatosan használta föl egyetemeit az ipari fejlődés 
beindítására, és a tudományra támaszkodott az állam gazdasági erejének és státuszának megteremtése 
érdekében.

A 19. század második részében Baden állami költségvetésének mintegy 4%-át költötte egyetemeire, az 
e célra szánt egy lakosra jutó kiadásai pedig meghaladták bármely más német államét. Annak érdekében, 
hogy a híres vegyészt, Robert Bunsent (1811–1899) Heidelbergbe csábítsa, a badeni kormányzat magára 
vállalta egy világszínvonalú kémiai laboratórium létrehozását, amely a maga nemében az egész világon a 
legmodernebbnek és a legköltségesebbnek számított. Bunsen 1852-ben érkezett a városba, és legfőképpen 
az ő jelenlétének volt köszönhető, hogy további kiemelkedő tudósok, mások mellett például Hermann 
Helmholtz (1821–1894) és Gustav Kirchhoff (1824–1887) is a heidelbergi egyetem állományába léptek, ahol 
egy világszerte elismert tudományos központot hoztak létre. A 19. század második felében az orvostudo-
mány, a bölcsészettudományok és a társadalomtudományok berkein belül is világraszóló befolyással bíró 
kutatókat sikerült a városba csábítani.

Heidelberget azonban nem pusztán rendkívüli pénzügyi erőforrásai tették ennyire vonzóvá. Ugyanilyen 
jelentőséggel bírt a város szellemi légköre, valamint az egyetem személyzeti politikája. Az intézmény 
vonzereje jelentős részben annak a bámulatos mértékű autonómiának volt köszönhető, melyet a badeni 
államigazgatás az egyetemei számára biztosított. Baden oktatási minisztere, Sigismund von Reitzenstein 
azt vallotta, hogy az egyetem elsődleges feladata nem lojális közalkalmazottak kinevelése, hanem egy 
olyan közeg megteremtése, ahol szabad utat engednek a tudományos kutatásnak. Ellenezte a masszív ál-
lami felügyeletet, amely felfogása szerint megölte volna a kutatás szabad, eleven szellemét. A heidelbergi 
professzorok fő feladata tehát a tudás gyarapítása és az eredeti kutatómunka volt. Jellemző információ, 
hogy sok más európai egyetemmel szemben Heidelbergben a professzorok tevékenysége 1799-től fogva 
nem állt szigorú egyházi felügyelet alatt.

Az 1830-as,1840-es évek folyamán Heidelberg nyitott szellemiségű kozmopolita egyetemmé vált. A pro-
fesszorok és a hallgatók, különösen pedig a baráti társaságok aktívan támogatták a demokráciára, a polgári 
jogokra, a sajtó- és szólásszabadságra, valamint a német nemzeti egységre vonatkozó követeléseket. 1832-
ben mintegy háromszáz heidelbergi hallgató és professzor vett részt a hambachi fesztiválon (Pfalz), amely 
a maga több mint 30 000 résztvevőjével az 1848. márciusi elbukott forradalmat megelőző legnagyobb és 
legfontosabb demokratikus gyűlés volt német területen. A heidelbergi egyetem olyan erős hatást gyakorolt 
a demokráciát és polgári jogokat követelő politikai mozgalmakra, hogy 1848–49-ben az első német nem-
zetgyűlés küldötteinek 18%-át az egyetem professzorai és egykori diákjai tették ki, míg a badeni és pfalzi 
küldöttek között arányuk meghaladta az 50%-ot (engehausen, F. 2011).

A heidelbergi egyetem nyitottságát és demokratikus szellemiségét jól tükrözi az a tény is, hogy James 
W. C. Penningtont (1807–1870), a szökött amerikai rabszolgát, kovácsot, a Yale Egyetem diákját és későbbi 
presbiteriánus prédikátort Heidelbergben 1849-ben díszdoktorrá avatták. Ekkoriban Alabamában, Louisia-
nában, Mississippi és Észak-Karolina államban még bűncselekménynek számított, ha valaki írni és olvasni 
tanított egy rabszolgát.

A 19. század második felétől az I. világháborúig terjedő időszakban a heidelbergi egyetem újfent meg-
szilárdította helyét a vezető német egyetemek között, és számos tudományterületen világraszóló hírnevet 
szerzett. Természetesen minél elismertebb egy egyetem, annál nagyobb területről verbuválja hallgatóit. 
A 19. század második részében egyetlen német egyetemen sem volt olyan nagy a külföldi diákok aránya, 
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mint Heidelbergben, ahová számos európai országból, Oroszországból és az Egyesült Államokból is rendkí-
vül nagy számban érkeztek hallgatók.

Heidelberg még az 1920-as években is izgalmas, kreatív miliővel, híres professzorokkal és értelmisé-
giekkel, valamint a világ minden részéről érkező hallgatókkal büszkélkedhetett, így „Németország legha-
ladóbb és szellemileg legtöbbet nyújtó egyetemeként” méltatták (ZucKmayer, c. 1966, p. 286). A gazdasági 
világválság, az egekbe szökő infláció, a megugró munkanélküliség, valamint a helyi diákság erősödő politi-
kai radikalizálódása révén azonban sokat veszített vonzerejéből. A nemzetiszocialisták 1933-as hatalomra 
jutásukat követően a heidelbergi professzorok közel harmadát bocsátották el faji vagy politikai okból 
(mussgnug, d. 2011). Ennek a hatalmas szellemi veszteségnek a feldolgozása, az egykori tudományos vonz-
erő és hírnév visszaszerzése a II. világháború után még hosszú évekbe telt.

A tudományos miliő visszacsatolási mechanizmusai a 21. század kezdetén

Az egyetemvárosok tudásmiliőjének vizsgálata kapcsán joggal vetődhet föl a kérdés: milyen hatásmecha-
nizmusokon keresztül befolyásolja a tudományos miliő egy egyetem, illetve egy egyetemi város fejlődési 
lehetőségeit a 21. században? Miként ragadható meg a helyi cselekvési közeg jelentősége egy olyan világ-
ban, ahol a globális folyamatok egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert, és a kutatótársadalom számos 
tagjának szemében fokozódó érdeklődésre tartanak számot a lokális hatásokkal szemben? 

Ahhoz, hogy a fenti kérdésekre választ adhassunk, elsőként figyelembe kell vennünk a tudásmiliő hatá-
sát azokra a szereplőkre, akik nem kötődnek közvetlenül az egyetemhez kutatóként, oktatóként, hallga-
tóként. Heidelberg esetében markánsan megmutatkozik annak jelentősége, hogy az egyetemvárosi lét egy 
régi egyetemváros helyi közössége számára az évszázadok során természetes adottságként megélt ténye-
zővé válhat, amelynek révén a köztudatban az egyetem értékes intézményként, az oktatók és a hallgatók 
a társadalom rendkívül fontos tagjaiként, az egyetemhez kapcsolódó társadalmi gyakorlatok (kutatás, 
oktatás, tanulás) pedig értéket teremtő tevékenységként képeződnek le. Így tehát a tudásmiliőbe újonnan 
belépő cselekvők, legyenek akár vendégoktatók vagy külföldi hallgatók, nem az idegenekkel szembeni 
zártság vagy akár elutasítás falaiba ütköznek, hanem egy olyan közeg részeseivé válnak, amely az általuk 
megteremtett sokszínűséget és nyitottságot alapvető értéknek tekinti. Miként sok jeles gondolkodó pél-
dája mutatja, ez az adottság nagymértékben befolyásolhatja, hogy egy fiatal kutató későbbi pályafutása 
során szívesen visszatér-e tanulmányai vagy kezdeti szakmai szárnybontogatásai helyszínére, és elismert 
tudósként mennyiben törekszik majd az adott intézménnyel fennálló szakmai kapcsolatainak fenntartására 
és erősítésére, illetve ezeknek az új generációk számára való továbbadására.

Fontos szempont emellett, hogy az egyetem nemcsak Heidelberg imázsára, hanem a város gazdasá-
gi életére is tekintélyes hatással bír. A pfalzi örökösödési háborút követően a rekatolizációs törekvések-
kel szemben meglehetős ellenállást tanúsító Neckar-parti város a 18. század elején elvesztette politikai 
centrum jellegét az új uralkodói székhellyel, Mannheimmel szemben, és kiszorult a kereskedelmi élet fő 
vérkeringéséből. A 19. században aztán a város vezetése tudatosan törekedett a patinás egyetemvárosi 
arculat erősítésére, miáltal jelentős ipari üzemek betelepülésére nem került sor, és Heidelberg gazdasági 
szerkezete mindmáig nem változott jelentősen. Az egyetem éppen ezért vitathatatlanul a település gaz-
dasági életének legfontosabb szereplője, amely ráadásul igen tekintélyes mértékben járul hozzá a térség 
gazdasági teljesítményéhez. Jellemző, hogy a 2008-ban összesen 18 200 főt foglalkoztató, 27 600 hallga-
tót kiszolgáló intézmény 948 millió eurós (mai árfolyamon közel 285 milliárd forintnak megfelelő) kiadást 
produkált, amelynek közel háromötöde a városrégión belül csapódott le, és a kapcsolódó becslések szerint 
7-800 millió eurós további kibocsátást generált, ezáltal a legóvatosabb számítások szerint is 3400 pótló-
lagos munkahelyet hozva létre (glücKler, J.– König, K. 2011). Ez a rendkívüli helyzet lehetőséget teremt 
arra, hogy az egyetem és a város tudományos miliőjének fenntartása és fejlesztése a település és az egész 
városrégió életén belül kiemelt hangsúlyt kapjon.
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A „Ruperto Carola” aktuális sikereiben komoly szerepet játszanak azok a mikroszintű hatásmechaniz-
musok is, amelyek révén a tudományos miliő egyes emberekre gyakorolt befolyása hat vissza pozitívan 
magának a miliőnek az állapotára. Az intézmény kutatói és oktatói révén rendkívül erős beágyazottsággal 
büszkélkedhet a városi és a regionális döntéshozó grémiumokban csakúgy, mint a tudományos munka fi-
nanszírozásában komoly szerepet játszó alapítványokban. Ez jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a 
városrégióban a 2006–2010 közötti időszak adatai alapján éves szinten mintegy 30 millió euróra (közelítő-
leg 9 milliárd forintra) tehető adományok fele tudományos-kutatási tevékenységekbe áramlik, miközben 
ez az érték Németországban 13%, Európában pedig mindössze 3% (glücKler, J.– ries, m.– schmid, h. 2010). Az 
ilyen módon rendelkezésre álló többletforrások ráadásul jelentős részben kockázatos megtérülésű induló 
projektekbe áramlanak, amelyek ugyanakkor a legnagyobb valószínűséggel válnak érdemi innovációs fej-
lesztések bölcsőivé. A heidelbergi mecénások ilyetén filozófiája nem véletlen: sokuk maga is az egyetem 
innovatív hallgatójaként, fiatal kutatójaként vágott bele azokba a vállalkozásaiba, amelyek aztán a gazda-
sági élet befolyásos szereplőivé tették őket. 

Végezetül említést érdemel az egyetem globális léptékű alumni-hálózata, amely a nagy múltra vissza-
tekintő csereprogramok mellett az intézmény három földrész hat országában (Egyesült Államok, Chile, 
India, Pakisztán, Srí Lanka, Nepál) működő kihelyezett tagozatainak is köszönhetően 131 országra terjed ki 
(rodenberg, s. 2011). Ez a kapcsolatrendszer alapvető fontossággal bír Heidelberg nemzetközi tudományos 
beágyazottságának elmélyítésében éppúgy, mint azoknak a gazdasági, intézményi és szervezeti feltételek-
nek a biztosításában, amelyek elemi feltételét képezik a helyi tudományos miliő fejlesztésének. A nagy 
gazdasági világválság idején, 1931-ben például a hagyományosan sok amerikai hallgatót fogadó egyetem 
félmillió akkori dollárra rúgó, 68%-ban az Egyesült Államokból származó magánadományok révén tudta 
finanszírozni annak az „Új Egyetemnek” (új egyetemépületnek) a kialakítását, amely a gyorsan bővülő ok-
tatói és hallgatói állomány mellett lehetővé tette az épületállomány túlzsúfoltságának elkerülését (Freihö-
Fer, J. 2011). Látható tehát, hogy az egyetemvárosok tudásmiliője komplex áttételeken keresztül jelentős 
mértékben befolyásolja azokat a tényezőket, amelyek a miliő későbbi alakulását meghatározzák.

Összegzés

Az egyetemvárosok és egyetemeik sohasem valamiféle társadalmi, politikai és gazdasági vákuumban jön-
nek létre és működnek, hanem számos tényező befolyása mellett, melyek lokális kölcsönhatása egyfajta 
térbeli közeget, miliőt hoz létre. Ennek a miliőnek a hatása sohasem determinisztikus, ebből kifolyólag 
pontosan előrejelezni sem lehet. Az események utólagos vizsgálata során azonban a sajátos közeg elem-
zése alapvető fontosságú összefüggéseket tárhat fel egy intézmény pályafutásának hátterében. Ahogy a 
Heidelbergi Egyetem példáján megfigyelhettük, a sajátos makroszociális közegnek jelentős szerepe volt az 
intézmény létrejöttében éppúgy, mint történelmi aranykorainak, vagy éppen kevésbé dicső korszakainak 
bekövetkeztében, miközben az intézmény fejlődése maga is hatást gyakorolt a helyi miliő formálódására. 
Habár a tudományos miliőnek az egyetemek és egyetemvárosok életére gyakorolt hatásai különböző törté-
nelmi korokban, eltérő társadalmi, politikai és gazdasági viszonyok mellett nem feltétlenül azonos formá-
ban érvényesülnek, az alapvető hatásmechanizmusok lényegileg hasonlóak, jelentőségük pedig napjainkra, 
a 21. század kezdetére sem csökkent.

Irodalom

engehausen, F. 2011: Die Universität Heidelberg im Vormärz und in der Revolution von 1848/49. In: meus-
burger, p. – schuch, t. (Hg.): Wissenschaftsatlas der Universität Heidelberg. Verlag Bibliotheca Palatina, 
Knittlingen. pp. 90–91.

7. évfolyam 3. szám   2013. november 25. �



10

Az egyetemvárosok tudásmiliője a Heidelbergi Egyetem példáján

FreihöFer, J. 2011: Amerikanische Spenden für den Bau der „Neuen Universität”. In: meusburger, p.–schuch, 
t. (Hg.): Wissenschaftsatlas der Universität Heidelberg. Verlag Bibliotheca Palatina, Knittlingen. pp. 
130–131.

glücKler, J.– König, K. 2011: Die regionalwirtschaftliche Bedeutung der Universität Heidelberg. In: meus-
burger, p.–schuch, t. (Hg.): Wissenschaftsatlas der Universität Heidelberg. Verlag Bibliotheca Palatina, 
Knittlingen. pp. 344–347.

glücKler, J.– ries, m.– schmid, h. 2010: Kreative Ökonomie. Perspektiven schöpferischer Arbeit in der Stadt 
Heidelberg (Heidelberger Geographische Arbeiten 131). Geographisches Institut der Universität Heidel-
berg, Heidelberg. 204 p.

heltai, J. 2006: Die Heidelberger Peregrination calvinistischer Studenten aus Ungarn und Siebenbürgen 
1597–1621. Ihr Verlauf im Spiegel der Zahlen und ihre Auswirkung. In: Fata, m.–KurucZ, g.–schindling, a. 
(Hg.): Peregrinatio Hungarica. Studenten aus Ungarn an deutschen und österreichischen Hochschulen 
vom 16. bis zum 20. Jahrhundert (Contubernium–Tübinger Beiträge zur Universitäts- und Wissenschafts-
geschichte 64), Franz Steiner Verlag, Stuttgart. pp. 65–80.

Jaspers, K. 1961: Heidelberger Erinnerungen. In: Heidelberger Jahrbücher, 5. Universitäts-Gesellschaft 
Heidelberg. Springer, Berlin–Göttingen–Heidelberg. pp. 1–10.

Knoblauch, h. 1995: Kommunikationskultur. Die kommunikative Konstruktion kultureller Kontexte. De Gruy-
ter, Berlin–New York. 338 p.

mussgnug, d. 2011: Entlassung und Verfolgung von Dozenten im Nationalsozialismus. In: meusburger, p.–
schuch, t. (Hg.): Wissenschaftsatlas der Universität Heidelberg. Verlag Bibliotheca Palatina, Knittlingen. 
pp. 136–137.

rodenberg, s. 2011: Heidelberg Alumni International – Botschafter für die Ruperto Carola. In: meusburger, 
p.–schuch, t. (Hg.): Wissenschaftsatlas der Universität Heidelberg. Verlag Bibliotheca Palatina, Knittlin-
gen. pp. 324–325.

sauerland, K. 1995: Heidelberg als intellektuelles Zentrum. In: treiber, h.–sauerland, K. (Hg.): Heidelberg im 
Schnittpunkt intellektueller Kreise. Zur Topographie der „geistigen Gesellschaft” eines „Weltdorfes”. 
Westdeutscher Verlag, Opladen. pp. 12–30.

Wolgast, e. 1986: Die Universität Heidelberg 1386-1986. Springer, Berlin–Heidelberg. 219 p.

Wolgast, e. 1996: Die Universität Heidelberg. Historische Entwicklung. In: mittler, e. (Hg.): Heidelberg. 
Geschichte und Gestalt. Universitätsverlag Winter, Heidelberg. pp. 23–50.

Zach, K. 2004: „Eine kleine Biblia” – Rezeption und Resonanz des reformationszeitlichen Katechismus im 
historischen Ungarn (1530–1640). In: Kühlmann, W.–schindling, a. (Hg.): Deutschland und Ungarn in ihren 
Bildungs- und Wissenschaftsbeziehungen während der Renaissance. (Contubernium – Tübinger Beiträge 
zur Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte 62). Franz Steiner Verlag, Stuttgart. pp. 151–183.

ZucKmayer, c. 1966: Als wär’s ein Stück von mir. – S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main. 692 p.

7. évfolyam 3. szám   2013. november 25. 10


