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A Dunántúl legnagyobb, legjelentısebb református tanintézete, a Pápai Református Kollégium a 2006.
évben ünnepelte fennállása 475. évfordulóját. Az egykor volt „egyszemélyes” kutatóhelybıl immáron
pár éve a térség egyik tiszteletet parancsoló tudományos mőhelyévé vált Dunántúli Református
Egyházkerület Tudományos Győjteményei erre az alkalomra nem egy újabb Kollégium-történeti
összefoglalást, hanem – a recenzens megítélése szerint – egy ennél is nagyobb szakmai hozadékkal bíró,
további kutatásokra serkentı munkát jelentettek meg. Köblös József és Hudi József bevezetı
tanulmányukban az eddigi kutatások eredményeit összegezték, a kiterjedt forrásfeltárások alapján
azokat tovább pontosították, illetve újabb kutatási súlypontokat jelöltek meg. E két szerzı, továbbá
Kránitz Zsolt és Mezei Zsolt a Tudományos Győjtemények teljes körő feltárása révén a Kollégium
1585–1861 közötti, különbözı célból készült diáknévsorait tárták fel és közölték.

A Pápai Református Kollégium történetérıl eddig három tudományos igényő feldolgozás született. Kis
Ernı gimnáziumi igazgató primer forrásokon alapulva, azokból többet közölve 1896-ban jelentette meg
az 1531–1895 közötti idıszakot tárgyaló fıiskolatörténetét. Jelentıs részben e munkán alapul Lampért
Géza 1931. évi, jól megszerkesztett összefoglalója. 1981-ben Trócsányi Zsolt szerkesztésében, nagyon
jeles szerzıi kör munkájaként (Bodolay Géza, Kiss József, Pölöskei Ferenc, Ruzsás Lajos, Trócsányi
Zsolt) látott napvilágot az új, immáron társadalomtörténeti elemzéseket is hozó, az oktatási intézményt
a kor társadalmi, mővelıdési viszonyaiba beágyazottan tárgyaló Kollégium-történeti összefoglalás. E
három összegzı munka mellett máig is kevés ismerettel rendelkezünk a nagyhírő alma mater
diákságáról. Thury Etele 1904. évi, a fıiskola rektorait, „felsıbb” tanulóit 1752-ig bemutató munkáján
kívül szinte csak a neves diákokkal kapcsolatos feldolgozások (pl. Kövi Zsolt Jókai Mór, Petıfi Sándor
pápai iskoláztatására vonatkozó kutatásai) állnak az érdeklıdık, kutatók rendelkezésére. 

A bevezetı tanulmány a historiográfiát, a források bemutatását követıen két nagy szerkezeti
egységben, a kezdetektıl az 1797. évi anyaiskolává válásig, illetve 1797-tıl 1861-ig, azaz az
anyaiskolává válástól a tárgyidıszak végéig tekinti át az intézmény szervezetét, az intézményen belül
megvalósult oktatás történetét, annak fıbb irányait, a súlypontok változásait. Más vizsgálati oldalról
pedig gazdagon adatolva szól az alma materben tanító rektorokról, tanárokról, sokoldalúan vizsgálja a
diákság társadalmát (származási helyek, iskolázás utáni újabb társadalmi integráció). Míg a második
szakasz intézménytörténet szempontjából egységes, úgy az elsı több alperiódusból tevıdik össze. Tán’
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nem érdemtelen ezekre egy pillantást vetni. A máig is 108legkevésbé adatolt a virágkor, az 1585–1662
közötti idıszak. Ezt II. József felekezeti politikájáig konfliktusoktól terhelt idıszakok követik: a
zaklatások kora 1663–1710; a viszonylagos gyarapodás ideje 1711–1717; a „templom nélküli”
vallásgyakorlat kora 1718–1752; a kisgimnáziummá degradálódottság kényszerő adászteveli korszaka
1753–1784; majd az újólagos virágzás kezdetét hozva: az újjáéledés kora 1785–1797. Az
oktatástörténeti feldolgozások számára módszertani szempontból is sok tanulsággal szolgáló,
differenciált elemzési szempontokat tartalmazó bevezetıbıl itt és most csak egy kevéssé ismert soproni
vonatkozásra szeretném a figyelmet felhívni. Ez pedig a soproni evangélikus oktatás és a pápai
reformátusok közötti kapcsolat egyik momentuma. A magánszemélyek alapítványaival támogatott
Kollégium és diákság esetében „lokálspecifikus” a Telekesi Török Istvánné, Komáromi Kata-féle 1732.
évi fundáció (fundatio Törökiana). Ugyanis ez az országhatárokon belüli peregrináció egyik
segítıjeként a Pápáról a soproni Evangélikus Lyceumban tanulni szándékozók számára biztosított
ösztöndíjat. Jelentısége az adászteveli korszakban különösen megnıtt, amikor a kisgimnáziummá vált
oktatási intézménybıl a lelkészi pályán továbbtanulni szándékozók Sárospatakra, vagy Debrecenbe,
míg a jogi tanulmányaikat folytatni kívánók Sopronba vagy Pozsonyba mentek.

A Református Kollégium 1732–1847 közötti vonzáskörzetét 13 térkép mutatja be (120–142. p.),
melyeken a 18. század végétıl (1797) szerepelnek Sopron vármegyei, alapvetıen a Bakonyalja,
Kisalföld találkozása alkotta kisrégióhoz kötıdı rábaközi települések (Szilsárkány, Mihályi). A 19.
század elsı felében az alma mater térségi iskoláztatási szerepe jelentısen növekedett. Ez legjobban a
Rábaköz, Répce-vidék nemesi közösségei (nemesi falvai) kapcsán ragadható meg (pl. Alsószopor,
Beled, Középbük, Nemeskér, Nemesládony stb.). Engedtessék meg, hogy itt a nominális adatok
fontosságának, a további kutatások lehetıségének alátámasztására az e térségbıl származó birtokos
család, az alsókáldi Káldy egyik tagjának, az ifjú Káldy Gyulának, pápai iskoláztatásával kapcsolatban
fennmaradt, a Soproni Levéltárban ırzött dokumentumaira utaljak. (Soproni Levéltár, XIII. 8.
alsókáldi Káldy család levéltára, 17. doboz.)

A Pápai Református Kollégium esetében külön ki kell emelni: már a forrásgyőjtés sem volt egyszerő!
Ugyanis a Kollégium nem rendelkezett egy, az egész idıszakot, vagy annak legalább nagy részét lefedı

anyakönyvi iratsorozattal. Így a diáknévsorok összeállítása a legkülönbözıbb iskolai,
egyházkormányzati iratanyag, kéziratos győjtemények feltárásával készült el. A legkorábbi adatokat
Hollósi Péter rektor 1585-ben megfogalmazott – késıbb folyamatosan kiegészített – törvényei, és az
ahhoz tartozó aláírási ívek jelentették. E forrástípus jelentısége a késıbbiekben sem szőnt meg (1797.
évi megerısített törvények), de 1797-tıl 1850/51-ig immáron felvételi naplóként funkcionáló matrikula,
a kezdı esztendıbıl pedig teljes diáknévsor is található. A részletekbe itt nem menve specialitásként
kell jelezni: a mai kutatás számára a nyomtatott értesítık viszonylag késıi idıszaktól állnak
rendelkezésre: 1798–1816 között csak szórványok ismertek (1798, 1799, 1800, 1808, 1816), a
nyomtatott értesítık klasszikus formája az 1837/38. tanévtıl jelenik meg.

A kötet gerincét a hagyományos levéltári forrásfeltárás letisztult módszertana alapján a kollégium
diákságáról információt nyújtó „Források 1585–1860/61” rész alkotja. (I. Évenkénti diáknévsorok: A./
1718-tól a legrégibb diáknévsorok, B./ Az adászteveli periódus diáknévsorai 1752–1783; C./ Az
újjáalakult Pápai Kollégium diáknévsorai 1783–1861; II. Beiratkozott tanulók; III. Aláíró tanulók; IV.
Alumnus diákok; 109V. Testgyakorló tanulók; VI. Magánvizsgát tett diákok.) A forrásfeltárás több
szempontból túlmutat a primer diákságkutatáson. 1732–1752 között publikálták az osztálytanítók
névsorát (VIII. egység), ezzel kiegészítették Mokos Gyula 1794-tıl indult dualizmus-kori praeceptor
archontológiáját.  Immáron az alma mater hatásvizsgálatának részét is képezheti az az adattár, amely a
1799–1850 között a kollégiumból kibocsátott iskolamestereket, segédtanítókat adatolja (IX. egység).

A kötetnek egy különlegesen hasznos specialitása is van. Míg a fenti diáknévsorok a hagyományos
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levéltári forrásközlések módszertanával, apparátusával készültek, a forráskötethez egy CD-ROM is
tartozik. Ez a CD-ROM egyrészt tartalmazza a nyomtatott kötet teljes szövegét (bevezetı tanulmány,
diáknévsorok), másrészt egy-egy diák, kibocsátó hely, vagy tanár adatainak azonosítására, azaz több
szempontú keresésre modern adatbázisként is használható. A CD-ROM ugyancsak jelentıs többlete,
hogy további új információkkal is bıvíti az eddigi, könyvben olvasható ismereteket. Ez azon alapszik,
hogy a M. Kir. Helytartótanács a katolikus iskolák korábbi gyakorlata nyomán az 1819. január 19-én
kibocsátott, 1656. sz. leirata alapján az 1819/20-as tanévtıl a más felekezető oktatási intézményektıl,
így a Pápai Református Kollégiumtól is megkövetelte egységes szempontok szerint, félévenként a
diákságról és a tanárokról elkészített táblázatos jelentést. Ez a csaknem 47.000 adatot jelentı

forrásbázis éppen a nagyszámú standardizált információ miatt csak itt, a Bene András keresı
programjával ellátott CD-ROM-on érhetı el. 

A Pápai Református Kollégium diákjai 1583–1861 címő forráskiadvány a hazai oktatástörténet, az
oktatás társadalomtörténetének bizton állítható egyik olyan alapvetı kiadványa, amely a tradicionális
forráskutatás és -feltárás eredményeit, módszertanát, kitőnıen egybehangolja a modern adatbázisokkal
szemben támasztott kutatói igényekkel. Nem túlzás azt állítani: a kötet nem csak a hazai
iskoláztatástörténeti kutatások fontos állomása, de az a késıbbi, hasonló tematikájú forráskiadások
egyik mintájaként is szolgálhat.
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Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2006.

A Kárpát-medence lakosai számára a legmagasabb szintő tudományos ismeretek elsajátítása
évszázadokon keresztül csak külföldön volt lehetséges – vagy azért, mert még egyáltalán nem mőködött
hazánkban egyetem, vagy a felekezeti ellentétekbıl fakadó tényezık miatt, késıbb pedig a hazai
felsıoktatási intézmények mennyiségi és minıségi elégtelensége okán. Ezért a magyarországi tanulni
vágyó ifjak századokon keresztül arra kényszerültek, hogy külföldi egyetemeket látogassanak. Már a
14. század közepétıl, de különösen a 16. századtól egészen a 20. századig, a történeti Magyarország
területérıl kiinduló peregrináció legfıbb célállomásai a német nyelvterületen található egyetemek és
fıiskolák voltak. 

110Az Európa középsı és keleti felén élı kisebb-nagyobb népek (többek között a lengyelek, szlovákok,
románok, szerbek) történészei számára a külföldi egyetemjárás kutatása napjainkra kedvelt témává vált.
A nyolcvanas évek közepénvégén feléledt érdeklıdést a térség egyes országai számára kilátásba
helyezett uniós csatlakozás, illetve annak tényleges bekövetkezése csak tovább fokozta. A kilencvenes
évek eleje óta számos hazai kutató is intenzíven foglalkozik a Magyarországról kiinduló kora-újkori és
újkori peregrináció feltárásával. Németországban pedig hagyományosan nagy figyelmet szentelnek az
egyetemtörténeti, azon belül pedig a hallgatók migrációjával kapcsolatos kutatásoknak. Amint azonban
az általam most bemutatott kötet bevezetı tanulmányának szerzıpárosa is említi, a nemzetközi
tudományos konferenciák hiányában a német és a magyar, illetve a többi nép történészei sokáig nem
tudták megosztani egymással eredményeiket, és nem tudták tisztázni a módszertani problémákat. Ezen
a helyzeten kívántak változtatni a 2003. október 17-18-án, a tübingeni Eberhard-Karls Egyetemen
lezajlott nemzetközi egyetemtörténeti konferencia szervezıi. A német és magyar elıadók
(egyetemtörténészek, levéltárosok, könyvtárosok) a német és osztrák fıiskolákra irányuló,


