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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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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,
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Magyarországról kiinduló koraújkori és újkori peregrináció különbözı aspektusait vizsgálták. Az ott
elhangzott elıadások képezik a Peregrinatio Hungarica tanulmánykötet magvát.

A bevezetı fejezetbıl megtudjuk, hogy a kiadvány több egyszerő konferencia-kötetnél. A szerkesztık a
tanácskozáson a téma iránt tapasztalt nagy érdeklıdés miatt olyan tanulmányokat is felvettek a kötetbe,
amelyek ott nem hangzottak el. A kötet több szerzıje is a tanulmányában vizsgált kérdéskör elsırangú
szaktekintélye. A tanulmányok mindegyike komoly, nemritkán évtizedes kutatómunka eredményeként
született, amelyet terjedelmes jegyzetapparátusuk is bizonyít. A jelentıs részproblémákkal foglalkozó
tanulmányok mellett több olyan is szerepel, mely egy-egy nagyobb idıszak, illetve térség
Magyarországról kiinduló peregrinációját tekinti át. Ez a mő minden bizonnyal a téma kutatóinak
alapvetı kézikönyve lesz, hasonlatosan a még a nyolcvanas években kiadott „Wegenetz”
kötetekhez.352(339)

A szerkesztık a kötetben szereplı tanulmányokat három fıcím alá rendezték. A mő elsı részében a
koraújkori peregrinációt tárgyaló tanulmányok kaptak helyet. Többek között olvashatunk a
magyarországiak 16. századi wittenbergi tanulmányairól, a kálvinisták heidelbergi, a katolikusok
altdorfi egyetemjárásáról. Több tanulmány foglakozik a 18. századdal is, amikor a felekezeti
meghatározottságok mellett már az egyes egyetemek bizonyos területeken kivívott tudományos rangja is
döntıen befolyásolta a magyarországi diákok egyetem-választását. A fıfejezet egyik tanulmánya a 17.,
egy másik pedig a 18. század vonatkozásában tárgyalja a korabeli katolikus szellemiségő egyetemekre
irányuló peregrináció kérdéskörét. Úgy vélem, hogy ez a két dolgozat különös figyelmet érdemel, hiszen
a legutóbbi idıkig a magyar kutatók elsısorban a protestáns diákok külföldi egyetemjárásának
szenteltek figyelmet. A legújabb kutatási eredmények alapján bátran mondhatjuk, hogy nagyon jelentıs
volt a koraújkori katolikus peregrináció is, ami elsısorban éppen a katolikus szellemiségő német és
osztrák egyetemekre irányult. 

111„A találkozás színterei” (Orte der Begegnung) fejezetben szereplı tanulmányok olyan egyetemeket,
szemináriumokat mutatnak be, amelyek évszázadokon keresztül a magyarországi diákok meghatározó
tanulmányi helyszínei voltak. Itt többek között olvashatunk a magyarországi evangélikusok számára oly
jelentıs tübingeni egyetemrıl és a katolikus szellemi elit képzését szolgáló bécsi Pázmáneumról. Az
utolsó fıfejezet tanulmányai a 19. és 20. századokkal foglakoznak. A fıbb peregrinációs célállomások
(Berlin, Heidelberg, Mainz) mellett az izraelita felekezethez tartozók berlini egyetemjárásának és a 19.
század végi diákszervezetek kérdéskörének is szenteltek egy-egy dolgozatot. 

Igaz ugyan, hogy kifejezetten soproni témájú dolgozat nem szerepel a kötetben, mégis úgy vélem, hogy
helytörténeti szempontból sem érdektelen a könyv tanulmányozása. Különösen a kötet azon írásai
érdemelnek figyelmet, amelyek a koraújkori hazai protestáns diákok németországi stúdiumaival
foglalkoznak. Hiszen közismert, hogy a soproni születéső, vagy a soproni evangélikus líceumban tanult
diákok, hacsak tehették, akkor német egyetemeken folytatták tanulmányaikat. Szinte minden ilyen
témájú tanulmányban találtam valamiféle utalást soproni születéső, vagy késıbb a város szellemi
életében jelentıs szerepet játszó személyekre. Mégis kiemelkedik a sorból Fata Mártának a tübingeni
egyetemen tanuló magyarországi diákokkal foglakozó dolgozata, amely kifejezetten sok soproni
vonatkozású információval szolgál (Studenten aus Ungarn und Siebenbürgen an der Universität
Tübingen. Eine 500 Jahre lange Beziehungs- und Wirkungsgeschichte).
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