
 

 

Magyarok tanulmányai külföldön – történeti áttekintés 

 

„Ó, kedves Bölcsesség! Te érted szokott menni 

Sok messze országban, ki tudós akar lenni, 

Te érted bujdosik sok jámbor ember fia, 

Hogy egykor lehessen hazának tanítója…” 

(Graff Gáspár) 

A pedagógia történetében nem volt olyan korszak, amely oktatási-nevelési 

filozófiájában ne tartalmazta volna a világ megismerésének, külföldi kultúrák 

felfedezésének, a külföldön való tanulás lehetőségének igényét. Minden kor – hol 

erősebben, hol kevésbé hangsúlyosan – fontosnak tartotta arra bíztatni fiataljait, hogy 

lássanak világot. Ez a szemlélet megjelent – az egyetemes viszonyokhoz igazodva – a 

magyar oktatás irányelvei között is. Ebben a tanulmányban időrendi sorrendben 

haladva tekintjük át Szent István államalapításától kezdve a magyar fiatalok külföldi 

tanulási lehetőségeinek változásait. 

Az államalapítástól a középkor végéig1 

A középkori nevelésre és oktatásra egyfajta kettősség volt jellemző. 

Intézményesítették a klerikus műveltség átadását: kolostori, plébániai, székesegyházi 

iskolák jöttek létre. Ugyanakkor szerepet kapott a világi (lovagi és polgári) nevelés is; 

ennek elsősorban főúri udvarok, paloták voltak a színterei. Ekkor jelentek meg a 

felsőfokú képzést biztosító egyetemek. 

Az egyházi ismeretek átadásához igen jelentős mértékben járultak hozzá a 

különböző szerzetesrendek. A legismertebbek és legmeghatározóbbak között 

említhetjük meg a Nursiai Benedek által alapított bencés rendet, amelynek 

szerzetesei újabb és újabb kolostorokat hoztak létre egész Európában. 

Magyarországra a X. század végén jutottak el. Egy-egy kolostor életét szigorú 

 
1 http://mek.oszk.hu/01800/01893/html/03.htm (Pukánszky Béla - Németh András: Neveléstörténet. 

Középkor) (A letöltés dátuma: 2012.11.11.) 

http://mek.oszk.hu/01800/01893/html/03.htm
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szabályok határozták meg, a tanuláson, a szent könyvek olvasásán túl fizikai munkát 

is kellett végezniük az ott élőknek. Minden kolostorban folyt olvasástanítás, és 

általában kétféle iskola is működött. A „belső” iskolában a leendő szerzetesek 

tanultak, a „külső” iskolában pedig azok a gyermekek, akiket szüleik nem egyházi 

pályára szántak. Őket is szerzetesek tanították. 

A szerzetesek egy részének volt lehetősége arra, hogy kiemelkedjenek a 

kolostorok zárt közösségéből. Ehhez viszont magasabb szintű tanulmányokat kellett 

folytatniuk. Így válhattak egyházi vezetőkké vagy világi tisztségviselőkké. A nagyobb 

műveltség elsajátítására egész Európában lehetőség mutatkozott a szerzetesek 

számára. Dél-Itáliában a VI. század közepétől a Vivarium kolostorban2 

tanulmányozhatták az ókori történészek és természettudósok munkáit, míg az angol 

területeken Canterbury, Wearmouth és York kolostoraiban voltak olyan gazdag 

könyvtárak, ahol a keresztény és az antik klasszikus szerzők műveivel is 

találkozhattak a tanulni vágyók. A VIII. század kiemelkedő tudósa, matematikusa, a 

frankföldi Tours kolostori iskolájának vezetője, Alcuin3 is Yorkban tanult. A 

kolostorokban működő szerzetesrendek tagjai mindenkit maguk közé fogadtak: az 

előkelő családok gyermekeit éppúgy, mint a társadalom alsóbb rétegeiből származó 

fiúkat. Külföldi fiatalok, vándorok is lehetőséget kaptak arra, hogy a kolostorok falain 

belül tanulhassanak.4 

A plébániai iskolák elsődleges feladata a pappá való nevelés volt. 

Összegyűjtötték (a társadalom minden rétegéből) azokat a fiatalokat, akiket 

alkalmasnak találtak a papi hivatásra, hogy alapvető ismereteket, gyakorlati tudást 

sajátítsanak el. Az olvasás és az éneklés volt a tananyag. A kolostori és a plébániai 

iskolák mellett a székesegyházi iskolákban is folyt tanítás – itt már magasabb szinten, 

magasabb műveltségű, tudós tanárok közreműködésével. 

Szent István államalapító tevékenységében ez az oktatáspolitika szerepet 

kapott. A kereszténység felvétele, az egyház szervezetének kiépítése magával hozta az 

egyházi iskolák megjelenését. I. István király több kolostort is alapított bencés 

szerzetesek számára, ezek közül a legkiemelkedőbb a Szent Márton hegyi kolostor 

 
2 http://hu.wikipedia.org/wiki/Vivarium (A letöltés dátuma: 2012.11.11.) 
3 Filep László: A tudományok királynője. Budapest: Typotex Kiadó,  20012. 127. p. 
4 http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/respublica_christiana_europai_kozosseg_a_kozepkorban/ (Katus 

László: Respublica Christiana. Európai közösség a középkorban) (A letöltés dátuma: 2012.11.11.) 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Vivarium
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/respublica_christiana_europai_kozosseg_a_kozepkorban/
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(1810-től Pannonhalma), amelynek első szerzetesei csehországi és lengyelországi 

térítőútjaikról érkeztek. István király érsekségeket és püspökségeket is alapított, 

ezeken a helyeken székesegyházi iskolák működtek. 

A tanulás fontosságát igazolja a Szent Gellért püspök nagy legendájában 

olvasható alábbi részlet: „Egy napon apátja, Vilmos, mikor a konventben volt, így szólt: 

»Drágalátos testvérek! Közületek néhányat, akiket alkalmasabbnak találtok a 

tudomány gyümölcseinek megszerzésére, tanulni kell küldenünk, hogy Szent Benedek 

apát rendje a szabad tudományokban kárt ne valljon.« Tetszett e szó a testvéreknek, és 

Gellértben meg Sirdianusban állapodtak meg; a szükséges költségekkel ellátva 

Bolognába küldték őket, s itt a nyelvtan, a bölcsészet, a zene és az egyházi jogszabályok 

tudományában és minden szabad tudomány ágazataiban kiváló és jeles oktatást 

nyertek.”5 

A magasabb szintű oktatás helyszínei a XII. századtól kezdve az egyetemek 

lettek. Igen gyakran „az első európai egyetemként” is szokták emlegetni a Salernóban6 

létrejött iskolát, amely elsősorban az orvosi tudományok ismereteinek átadásában 

jeleskedett. A Bolognai Egyetemet7 1088-ban alapították, amely a jogi tudományok 

fellegvárának számított. A leghíresebb párizsi egyetem, a Sorbonne8 pedig a Notre 

Dame székesegyház és a Szent Genovéva kolostor iskolájának összeolvadásából jött 

létre a XII. század elején. A kontinens első számú tudományos központja lett, a 

teológia és a filozófia oktatása vált a legfontosabbá. Angliában Oxford és Cambridge 

városokban alapítottak egyetemeket. Oxford9 volt az első egyetem az angol 

nyelvterületen, alapításának pontos dátuma nem ismert, de a XII. századra tehető. A 

Cambridge-i Egyetem10 pedig az 1209-ben letelepülő, Oxfordot elhagyó tudósok 

 
5 Árpád-kori legendák és intelmek. Szerk.: Érszegi Géza Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1983. 75. p. 
6 http://web.t-online.hu/sferencz/A_kozepkori_egyetem.pdf (Ferencz Sándor: A középkori egyetem) (A 

letöltés dátuma: 2012.11.11.) 
7 http://www.eng.unibo.it/PortaleEn/University/Our+History/default.htm (A Bolognai Egyetem honlapján 

olvasható angolul is az egyetem története) (A letöltés dátuma: 2012.11.11.) 
8 http://www.sorbonne.fr/moyen-age.html (A Sorbonne alapításának története megtalálható az egyetem 

honlapján angolul) (A letöltés dátuma: 2012.11.11.) 
9 

http://www.ox.ac.uk/about_the_university/introducing_oxford/a_brief_history_of_the_university/index.html 

(Az egyetem rövid története az egyetem honlapján) (A letöltés dátuma: 2012.11.11.) 
10 http://www.cam.ac.uk/univ/history/records.html (A Cambridge egyetem indulásának rövid története az 

egyetem honlapján) (A letöltés dátuma: 2012.11.11.) 

http://web.t-online.hu/sferencz/A_kozepkori_egyetem.pdf
http://www.eng.unibo.it/PortaleEn/University/Our+History/default.htm
http://www.sorbonne.fr/moyen-age.html
http://www.ox.ac.uk/about_the_university/introducing_oxford/a_brief_history_of_the_university/index.html
http://www.cam.ac.uk/univ/history/records.html
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társulatából nőtte ki magát, és Oxford egyeteme után a második legjelentősebb lett 

Angliában.11 

A külföldi tanulmányokra pályázó magyar diákok számára a távoli angol, 

francia vagy itáliai egyetemek sokszor elérhetetlennek bizonyultak. Csak kevés 

vagyonos értelmiséginek adatott meg, hogy ezeken a helyeken tanulhasson. 

Ugyanakkor népszerűek voltak az egyetemek képzései, hiszen a jogi stúdiumokat 

végzett fiatalok sikerrel pályázhattak egyházi hivatalokra, illetve a királyi kancellária 

különböző tisztségeire. Áttörést jelentett, amikor Közép-Európában is megalapították 

az első egyetemeket: Prágában 1347-ben, Krakkóban 1364-ban és Bécsben 1365-ben. 

A magyar fiatalok a bolognai és a párizsi egyetemek mellett elsősorban ezekre 

jártak.12  

Érdemes külön kiemelni az itáliai egyetemek szerepét a magyar diákok 

képzésében. Kutatások igazolják, hogy Bologna, Padova és Ferrara voltak a magyarok 

által leginkább látogatott egyetemek a középkorban. A Ferrarában tanuló magyar 

diákok számát száz főre teszik, míg Padovában 205 fő, Bolognában 187 fő tanult a XV. 

század végéig. Az utóbbi egyetemen 13 nemzet diákjai tanultak, és ebben a 

sorrendben a magyarok a nyolcadik legnépesebb csoportot adták. Bolognába 1221-

ben érkezett az első magyar diák, Paulus de Hungaria, aki domonkosrendi szerzetes 

volt, és később a kánonjog professzora lett. Más, kisebb itáliai egyetemeket is 

felkerestek magyar diákok (Vicenza, Perugia, Firenze, Siena, Pavia és Napoli), de ezek 

– éppúgy, mint az 1303-ban Rómában alapított La Sapienza – kevésbé játszottak 

fontos szerepet a magyar diákok külföldi tanulmányaiban.13 

Magyar területen először Nagy Lajos király alapított egyetemet, 1367-ben 

Pécsett, amely néhány évtizeden át működött. Később, 1395-ben Zsigmond király 

Óbudán hozott létre egyetemet, amely szoros kapcsolatot ápolt a bécsi intézménnyel. 

A XV. század első felében az óbudai egyetem is megszűnt. 

 
11 http://web.t-online.hu/sferencz/A_kozepkori_egyetem.pdf (Ferencz Sándor: A középkori egyetem) (A 

letöltés dátuma: 2012.11.11.) 
12 Tonk Sándor – Szabó Miklós: Erdélyiek egyetemjárása a középkor és a koraújkor folyamán. In: Régi és új 

peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. Szerk.: Békési Imre – Jankovics József – 

Kósa László – Nyerges Judit Budapest – Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság – Scriptum Kft., 

1993. 495. p. 
13 Bitskey István: Magyarországi diákok Rómában a középkor végén. In: Régi és új peregrináció. Magyarok 

külföldön, külföldiek Magyarországon. Szerk.: Békési Imre – Jankovics József – Kósa László – Nyerges 

Judit Budapest – Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság – Scriptum Kft., 1993. 501. p. 

http://web.t-online.hu/sferencz/A_kozepkori_egyetem.pdf
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 Az egyházi nevelés mellett fontos szerepet kapott a világi nevelés is. A XI. 

századtól kezdve a főúri, fejedelmi udvarok lettek a kultúra és a művészetek 

központjai. A nemesi kastélyokba, várakba sokan küldték fiúgyermekeiket 

(elsősorban a nemesek), hogy ők ott – miután már elsajátították a legfontosabb vallási 

ismereteket, erkölcsi szabályokat, a fegyverforgatás gyakorlatát – lovagi tornák, 

vadászatok során tanulják meg mindazt, amire később szükségük lehet. 

A XIII. századtól kezdve egyre nagyobb befolyásra tett szert a városi polgárság. 

és így a kereskedők, iparosok, hivatalnokok képzése is megjelent. A fiatalok a 

kézműves-mesterségek ismereteit a céhekben sajátították el, és a mesterek gyakran 

küldték a fiatalokat, a „legényeket” külföldi tapasztalatszerzésre. Egy céh maga 

dönthette el, hogy milyen útvonalon és mennyi időre küldi a fiatalt külföldre. Ez akár 

három év is lehetett. Így a céhlegények az otthon befejezett tanulmányok után 

külföldi vándorútra indultak, és oda vándorkönyvet vittek magukkal, amely 

személyazonosító okirat (egyfajta útlevél) és ajánlólevél is volt. A legények azon túl, 

hogy kapcsolatokat is szereztek, idegen nyelveket is tanultak, megismerték és 

elsajátították a külföldi technikákat, technológiákat. Ezek után kellett elkészíteniük a 

„vizsgamunkájukat”.14 

A reneszánsz és a humanizmus15 

A XIV. századra jellemző polgáriasodás, a világi nevelés, a lovagi kultúra 

megjelenése és fontossá válása átvezet már a reneszánsz és a humanizmus korába. Új 

művelődéstörténeti korszak jött létre, amely az embert helyezte a középpontba. A 

tudományok szemlélete is átalakult. A világegyetem működéséről, a heliocentrikus 

világképről gondolkodott többek között Kopernikusz és Galilei, hogy megteremtsék 

az alapokat Kepler, Descartes, Newton munkásságához. Fejlődtek és meghatározóak 

lettek az észak-itáliai (Bologna, Milánó) és közép-európai (Nürnberg, Krakkó, Prága) 

egyetemek, és Guttenbergnek köszönhetően a könyvek elkészítése és terjesztése is 

egyre egyszerűbb lett. A XVI. század elejétől a katolikus egyház is változásokon ment 

át a reformációnak köszönhetően. 

 
14 http://www.mult-kor.hu/20101006_cehek_es_cehlevelek (A letöltés dátuma: 2012.11.17.) 
15 http://mek.oszk.hu/01800/01893/html/04.htm (Pukánszky Béla - Németh András: Neveléstörténet. 

Reneszánsz és humanizmus) (A letöltés dátuma: 2012.11.17.) 

http://www.mult-kor.hu/20101006_cehek_es_cehlevelek
http://mek.oszk.hu/01800/01893/html/04.htm
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A változások a nevelésben és az oktatásban is érezhetőek voltak. Nem 

feltétlenül a szervezeti keretekben, hanem a tananyagok tartalmában. A középkori 

plébániai iskolában először írni, valamint olvasni tanultak meg a gyermekek, és a 

kommunikáció anyanyelven folyt. Utána tanultak meg latinul, és az ügyesebbek egyéb 

tudományok (elsősorban a teológia és a csillagászat) alapjait is megismerhették. A 

reneszánsz kori plébániai iskolák – a reneszánsz és a humanizmus szellemiségéhez 

igazodva – az antik klasszikus szerzők műveinek feldolgozásával foglalkozó humán 

tudományok elsajátítását is fontosnak tartották. Így a XV. század végére egész 

Európában egy új típusú iskola, a humanista városi iskola jelentette az oktatás 

elsődleges színterét. 

 A főúri, nemesi udvarok életében is helyet kapott a reneszánsz és a humanista 

világnézet. Sőt azt mondhatjuk, hogy a reneszánsz és a humanista embereszménynek 

megfelelő nevelés a nemesi származású fiatalok életében jelent meg a legerősebben. 

 Az egyetemek életében nehezebben következett be a humanista változás. Az 

egyetemeken való tanulás igénye, a külföldi egyetemek felkeresése is részben 

visszaszorult, és ennek elsődleges okaként az iskolák szerkezetében és az oktatás 

szellemében bekövetkezett változások említhetők. A plébániai iskolákból kinőtt 

városi iskolákban ugyanis a középkori egyetemeken oktatott hét szabad művészetet 

tanították. Így az – elsősorban polgári származású – fiatalok nem kérték olyan 

gyakran az egyetemekre való felvételüket.16 

Magyarországon az európaihoz hasonló változásokon ment keresztül az 

oktatás. Elsősorban városi plébániai és káptalani (székesegyházi) iskolákban tanultak 

a fiatalok. Az ott vezetővé vált reneszánsz szemléletmód közel egy évszázaddal 

korábban megjelent már a főúri várakban, kastélyokban, amelyre igen jó példa 

Hunyadi Mátyás magyar király udvara. Új egyetem alapítására is sor került ekkor (a 

korábban Pécsett és Budán alapítottak megszűntek). Mátyás király II. Pál pápától 

1465-ben kapott alapító levelet, és Vitéz János esztergomi érsek irányításával meg is 

kezdődött az egyetem megszervezése, amely végül 1467-ben Pozsonyban kapott 

helyet. 

 
16 Tonk Sándor – Szabó Miklós: Erdélyiek egyetemjárása a középkor és a koraújkor folyamán. In: Régi és új 

peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. Szerk.: Békési Imre – Jankovics József – 

Kósa László – Nyerges Judit Budapest – Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság – Scriptum Kft., 

1993. 493. p. 
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A magyar diákok külföldi egyetemjárására is jellemző volt a visszaesés, bár 

még így is sok fiatal végezte tanulmányait külföldi egyetemeken, esetenként külföldi 

magániskolákban. Janus Pannonius reneszánsz magyar költő például 1447 és 1454 

között Ferrarában, Guarino da Verona magániskolájában tanult Vetési Lászlóval, a 

későbbi pápai kamarással együtt. A Dicsőítő ének a Veronai Guarinóhoz című 

versében így ír Janus Pannonius: „Ifjú, hagyj föl a kétséggel, bízzál a jövőben,/semmi 

nehézségtől ne riadj meg, nagy jutalom vár!/Úgy rendelte atyám: ne legyen lehetetlen 

előtted,/megtanulod majd, s megmagyarázod a múlt hagyományát./Itthon azonban 

nem válhatna valóra a vágyad:/szállj a habos tengerre, keresd föl a messzi 

Göröghont,/ott sikerül teljessé tenni korábbi tudásod!/Rengetegen járták meg már 

ilyenért a világot.”17 A ferrarai tanulmányok után Janus Pannonius Padovában jogi 

tanulmányokat is folytatott.18 

 A magyar diákok külföldi egyetemi tanulmányait – a már említett tényezőkön 

túl – a politikai-háborús viszonyok (török támadások, az ország három részre 

szakadása) és a különböző járványok is gátolták, hiszen így a közlekedés is 

nehézkesebbé vált. (Pestisjárvány miatt a bécsi egyetem 1481-ben szinte teljesen 

elnéptelenedett.) A változásokat jól szemléltetik az akkori Erdélyre jellemző 

számadatok. A XV. század utolsó évtizedében 290 erdélyi fiatal tanult valamilyen 

külföldi egyetemen, majd 1501 és 1510 között 251, 1511 és 1520 között 279. A 

létszámcsökkenés ekkor következett be. 1521 és 1530 között 153, 1531 és 1540 

között 81, végül 1541 és 1550 között 88 erdélyi fiatal iratkozott be valamilyen 

egyetemre külföldön. Az egyetemjárás „népszerűtlenségét” az is mutatja, hogy az 

ilyen fiatalokat akkoriban „bujdosóknak” vagy „bujdosó zarándokoknak” nevezték.19 

 A legismertebb itáliai egyetemeken (Bologna, Padova) is csökkent a magyar 

diákok száma. Ezzel szemben Rómában egyre több fiatal tanult, a XVI. század 

közepétől egyre erősödött a római egyetem vonzása. A XV. században elsősorban 

királyi követek, diplomaták, szerzetesek, zarándokok érkeztek a magyar területekről 

Rómába, és mindösszesen 8-10 személyről mondhatjuk biztosan, hogy ekkor 

 
17 http://mek.oszk.hu/06700/06722/06722.pdf (Janus Pannonius összes munkái) (A letöltés dátuma: 

2012.11.17.) 
18 http://hu.wikipedia.org/wiki/Janus_Pannonius (Janus Pannonius élete) (A letöltés dátuma: 2012.11.17.) 
19 Holl Béla: „Budosso zarandok”. In: Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek 

Magyarországon. Szerk.: Békési Imre – Jankovics József – Kósa László – Nyerges Judit Budapest – Szeged: 

Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság – Scriptum Kft., 1993. 533-539. p. 

http://mek.oszk.hu/06700/06722/06722.pdf
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janus_Pannonius
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egyetemi tanulmányokat folytatott itt – valamennyien jogi tanulmányokat. Vetési 

Albert (Albertus de Wetes) volt az első magyar, aki Rómában tanult. A bécsi 

egyetemen kezdett 1430-ban, majd két év elteltével Sienában folytatta tanulmányait, 

és egy év múlva már Rómában élt. Az egyetem elvégzése után egyházi és diplomáciai 

feladatokat is kapott, és a Rómában eltöltött egyetemi évek, valamint az egyéb itáliai 

utazások a művészetek szeretetét is erősítették benne. Az 1470-es évektől kezdve 

egyre több magyarországi klerikus tanult Rómában jogot (például Budai András 

veszprémi, Vitus György győri kanonok és több erdélyi egyházi tisztségviselő). Vitéz 

Mihály (Vitéz János unokaöccse) először Padovában szerzett doktori címet, majd 

1487-től Rómában tanult, hogy klasszikus irodalmi műveltségét fejlessze. Nádasdy 

Tamás fiatal főnemes pedig Bolognából érkezett Rómába 1522-ben, hogy jogi 

tanulmányokat folytasson.20 

 Bolognában 1553-ban hozták létre a Collegium Hungaricum-Illyricumot azzal 

a céllal, hogy az itt tanult fiatalok később Magyarországon egyházi tisztségeket 

tölthessenek be. Itt tanult Szegedi Pál későbbi csanádi püspök is. A XVI. század 

második felében a német egyetemek is egyre népszerűbbé váltak. Ezt igazolja, hogy 

egy másik Szegedi Pál, aki később Sárospatakon lett tanár, Wittenbergben tanult.21 

 A wittenbergi egyetemnek különösen nagy szerepe lett a magyar diákok 

külföldi tanulmányaiban, hiszen a reformáció évszázadában a legjelentősebb német 

egyetem Wittenbergben volt. A magyar diákok nem kollégiumban laktak, oda csak 

ösztöndíjasok kerülhettek be, így szállást és étkezést magánszemélyek biztosítottak 

számukra. Leginkább csillagászatot, természettudományokat, orvostudományt 

tanultak, de az egyetem – a reformációhoz köthető – történelem- és 

társadalomszemlélete is hatott rájuk. Az ellenreformáció megpecsételte a wittenbergi 

egyetem sorsát, és a XVI. század utolsó éveiben elvesztette vezető szerepét. A haladó 

 
20 Bitskey István: Magyarországi diákok Rómában a középkor végén. In: Régi és új peregrináció. Magyarok 

külföldön, külföldiek Magyarországon. Szerk.: Békési Imre – Jankovics József – Kósa László – Nyerges 

Judit Budapest – Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság – Scriptum Kft., 1993. 502-504. p. 
21 Kovács Zsuzsa: Szegedi Pál(ok) Itáliában. In: Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek 

Magyarországon. Szerk.: Békési Imre – Jankovics József – Kósa László – Nyerges Judit Budapest – Szeged: 

Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság – Scriptum Kft., 1993. 605-606. p. 
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szellemiségű professzorainak zömét elüldözték, és az egyetem elindult azon az úton, 

amely végül az 1817-es feloszlatásához vezetett.22 

A XVI. század végétől ismét egyre népszerűbbek lettek az egyetemek. Ez 

részben hazai és az európai változásoknak, átrendeződéseknek, átalakulásoknak is 

köszönhető. Az viszont egyértelműen látszik, hogy a külföldön végzett fiatalok 

meghatározó tisztségeket kaphattak, és világszemléletükben jelentősen észrevehető 

az európai gondolkodásmód. Debreceni Ember Pál (†1710) református lelkész 

fogalmazott úgy, hogy „a peregrinusaink évszázadokon át úgy tértek haza európai 

körútjukról, tudással és tapasztalással telten, mint Iászon Kolkhiszból az 

aranygyapjúval. Mert a gyérszámú kereskedő és diplomata mellett tömegesen ők voltak 

azok, akik vásárolt vagy írt könyveik, disszertációik, megélt tapasztalataik révén 

fejükben és tarsolyukban hazahozták Európát, kialakították és ránkhagyományozták 

azt az Európa képet, amelyet a korabeli magyar társadalom értelmiségijei: tanárai, 

jogászai, lelkészei és orvosai közvetítésével elsajátított.”23 

Az ellenreformáció kora és a XVII. század24 

 A XVI. század pedagógiájára a humanizmus és a reformáció volt nagy hatással. 

A katolikus egyház ezeket a nézeteket egyre kevésbé tolerálta az 1500-as évek 

közepétől. Az 1542-es tridenti zsinattól kezdve az ellenreformáció szellemiségében 

kívánták az oktatást is átalakítani, ennek megfelelően az egyház ismét egyre nagyobb 

szerepet kapott (Jézus Szíve Társaság, orsolyiták, angolkisasszonyok stb.), de a 

vallásos nevelés ekkor sem vált kizárólagossá. A természettudományos és a 

gyakorlati ismeretek átadása is fontos szerepet játszott.25 

 Kiemelkedő pedagógusegyéniségekkel is találkozhatunk. Ekkor élt és alkotott 

Johannes Amos Comenius (1592-1670) és Apáczai Csere János (1625-1659). Valamint 

 
22 Szabó András: Magyarok Wittenbergben. In: Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek 

Magyarországon. Szerk.: Békési Imre – Jankovics József – Kósa László – Nyerges Judit Budapest – Szeged: 

Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság – Scriptum Kft., 1993. 626-638. p. 
23 Jankovics József: A magyar peregrinusok Európa-képe. In: Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, 

külföldiek Magyarországon. Szerk.: Békési Imre – Jankovics József – Kósa László – Nyerges Judit Budapest 

– Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság – Scriptum Kft., 1993. 556. p. 
24 Fata Márta: Peregrináció. A külföldi egyetemjárás századai. In: Rubicon, 2013. 1. 58-61. p. 
25 http://mek.oszk.hu/01800/01893/html/05.htm (Pukánszky Béla - Németh András: Neveléstörténet. 

Reformáció és ellenreformáció) (A letöltés dátuma: 2012.11.25.) 

http://mek.oszk.hu/01800/01893/html/05.htm
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meghatározó Pázmány Péter (1570-1637) oktatáspolitikai tevékenysége is – elméleti 

és gyakorlati téren egyaránt.26 

 Apáczai Csere János életútjában fő szerepet játszottak külföldi tanulmányai. A 

református egyház ösztöndíjasaként Bethlen Gábor alapítványának köszönhetően 

hollandiai egyetemeken tanulhatott 1648-tól (Franeker, Leiden, Utrecht, Harderwijk). 

Itt voltak nagy hatással rá (mint ahogy akkoriban minden egyetemistára) René 

Descartes filozófiai tanai. Ezekben az években teológiát tanult, és megismerkedet 

keleti nyelvekkel, valamint eljutott angol, francia és belga területekre egyaránt.27 

1656-ban a kolozsvári kollégium vezetője lett, és a leégett kollégium felújítását 

követően mondta el beszédét „Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról és a 

magyaroknál való barbár állapotuk okairól” címmel. Az egyetemi képzés javítását is 

indokoltnak látta, de elismerte a külföldi egyetemek szerepét a magyar értelmiségiek 

életében. Így fogalmazott: „De hiszen mostanában közszájon forog, hogy apáink 

idejében is éltek minden tekintetben nagy tudású férfiak, akikkel a ma élők össze sem 

hasonlíthatók; és hogy ezek – mint valami trójai falóból – a saját korukbeli iskolákból 

kerültek ki, márpedig ezek az iskolák külső kényelem szempontjából meg sem 

közelítették a mostaniak színvonalát. Ámde szeretném, ha válaszolnának nekem, és ama 

férfiak közül, akiknek ragyogó tudása oly nagy csodálatot érdemel, csak egyet is 

mutatnának olyat, akit magyar iskolák külföldi akadémiák nélkül neveltek volna fel.”28 

 A diákok körében ebben az időben ismét népszerűvé vált az egyetemjárás, 

ismét egyre többen tanultak külföldön. Bár Magyarország politikai helyzete nem volt 

kiegyensúlyozott, de az Európában végbemenő változások elősegítették a fiatalok 

külföldi tanulmányait. A hagyományosnak nevezhető itáliai egyetemjárás mellett 

egyre többen jutottak el németalföldi (holland és belga), angol, valamint német 

területekre is. 

  Az itáliai egyetemek népszerűségéről több fennmaradt levél, dokumentum is 

tanúskodik. Több esetben az egyetemi tanulmányok a művészetek és a zene, az 

operák világának megismerésével is párosultak.  Verancsics Antal egri érsek és 

 
26 http://mek.oszk.hu/01800/01893/html/06.htm (Pukánszky Béla - Németh András: Neveléstörténet. Az 

átmenet korszaka: XVII. század) (A letöltés dátuma: 2012.11.25.) 
27 http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/a/a00380.htm (Szinyei József: Magyar írók élete és munkái I.) (A 

letöltés dátuma: 2012.11.25.) 
28 http://mek.oszk.hu/07300/07334/07334.pdf (Apáczai Csere János válogatott pedagógiai művei, 

összeállította Orosz Lajos, 79. oldal) (A letöltés dátuma: 2012.11.25.) 

http://mek.oszk.hu/01800/01893/html/06.htm
http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/a/a00380.htm
http://mek.oszk.hu/07300/07334/07334.pdf
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főkancellár egy 1569-ben kelt levelében arra bíztatja a Padovában tanuló 18 éves 

unokaöccsét, Faustust, hogy tanuljon zenét, és ismerkedjen meg a lantjátékkal. Egy 

erdélyi szász diák, Georg Kraus, aki Bethlen Péter (az ismert erdélyi fejedelem 

unokaöccse) kíséretében jutott el olasz egyetemekre, Padovában 1630-ban lantozni 

tanult. Ugyancsak Padovában tanult Árkosi Gelei Benedek, aki később Kolozsváron 

unitárius professzor lett.29 

 Egyre népszerűbbek lettek a német egyetemek a régi magyarországi és erdélyi 

hallgatók körében. Ebben az időben a nagyobb egyetemeken (Wittenberg, Jena, 

Göttingen, Heidelberg) kívül egyre több kisebb egyetemen vagy akadémiai 

gimnáziumban (Coburg, Duisburg, Erfurt, Freiburg, Helmstedt, Ingolstadt, Würzburg) 

tanultak magyar fiatalok.30 A reformáció kezdetén a wittenbergi egyetem volt a 

legnépszerűbb, de a XVII. század kezdetén egyre inkább a heidelbergi intézményt 

keresték a magyar diákok. Ennek egyik fő oka az, hogy Wittenbergből kitiltották a 

helvét hitvallású magyarokat, akiket Heidelbergben örömmel fogadtak. Az 1600-as 

évek elején évente 6-7 diák tanult itt, később viszont a számuk megduplázódott.31  

Szenczi Molnár Albert (1574-1634) egyetemi tanulmányaiban is megfigyelhető 

ez a sorrend. 1590 és 1612 között a német reformáció meghatározó városaiban 

tanult: először Drezdában és Wittenbergben, majd később Strassburgban és 

Heidelbergben. Teológiát, filozófiát, logikát, nyelvészetet, irodalmat hallgatott, de 

foglalkozott irodalomelmélettel és színházzal kapcsolatos kérdésekkel is. Külföldi 

tanulmányai meghatározóak voltak a számára, egész életében folyamatosan „úton 

volt”. Naplójában svájci, itáliai, németalföldi és angliai útjairól, élményeiről is 

olvashatunk.32 

 
29 Király Péter: A XVI-XVII. században külföldi egyetemeken járt magyarországi diákok és a zene. In: Régi 

és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. Szerk.: Békési Imre – Jankovics József 

– Kósa László – Nyerges Judit Budapest – Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság – Scriptum Kft., 

1993. 590-593. p. 
30 Futaky István: Magyarországi és erdélyi diákok a kisebb német egyetemeken (16-19. század). In: Régi és 

új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. Szerk.: Békési Imre – Jankovics József – 

Kósa László – Nyerges Judit Budapest – Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság – Scriptum Kft., 

1993. 517. p. 
31 Heltai János: A heidelbergi egyetemjárás (1595-1621). In: Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, 

külföldiek Magyarországon. Szerk.: Békési Imre – Jankovics József – Kósa László – Nyerges Judit Budapest 

– Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság – Scriptum Kft., 1993. 540-541. p. 
32 Szathmári István: Szenczi Molnár Albert német földön. In: Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, 

külföldiek Magyarországon. Szerk.: Békési Imre – Jankovics József – Kósa László – Nyerges Judit Budapest 

– Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság – Scriptum Kft., 1993. 640-641. p. 
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A königsbergi és a rostocki egyetem is látogatott volt ebben az időben, többen 

az előbbi intézmény falai között eltöltött évek után az utóbbiban folytatták 

tanulmányaikat. Függetlenül attól, hogy az időjárási viszonyok szokatlanok voltak a 

magyar diákoknak, ösztöndíjban sem részesültek, és a rostocki polgárok sem 

fogadták mindig szívesen őket. Az 1600-es évektől kezdve minden évben megfordult 

magyar, illetve erdélyi diák ezen az egyetemen is. (Volt, amikor a számuk a tízet is 

meghaladta.)33 

 A magyar diákok külföldi tanulmányait alapítványok is támogatták. A soproni 

diákokat a város két alapítványa segítette. Az egyik Mietler Jakab tímár és felesége, 

Gering Lucia által létrehozott volt, akik végrendeletükben is megerősítették a diákok 

támogatására vonatkozó szándékukat. Ezt egy korabeli feljegyzés így rögzítette: 

„Anno 1585 Ebben az időben az Istenben megboldogult matróna Lucia Mietlerin 

ösztöndíjat létesített és 1200 dénártallért pénzben és szőlőskertet a város közösségének 

alapítványozott örökös kamatra, melyből két soproni ifjú evangélikus iskolákban és 

egyetemeken öt éven át tanuljon, a száz tallér után öt tallér kamatot kell adniok.” A 

másik alapítványozó, Lakner Kristóf vagyonát három részre osztotta, és mindegyiket 

más és más célra kellett felhasználni. Ezt írta végrendeletében: „Harmadik része is, 

szegény polgárok gyermekeinek (adassék), akik egyetemeken hasznosan és 

szorgalmasan tanulnak.” Ezek a diákok leginkább német területen (Bécs, Wittenberg) 

tanultak.34 

 Találkozunk „ismertebb” magyar diákokkal németalföldi (holland és belga) 

egyetemeken is. Bethlen Miklós, erdélyi emlékiratszerző a hollandiai Utrechtben 

tanult zenét 1662-től.35 Zrínyi Ádám, Zrínyi Miklós fia pedig a belga területen lévő 

 
33 Jügelt, Karl-Heinz: Die ungarländischen Studenten an der Universität Rostock. In: Régi és új peregrináció. 

Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. Szerk.: Békési Imre – Jankovics József – Kósa László – 

Nyerges Judit Budapest – Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság – Scriptum Kft., 1993. 567-573. 

p. 
34 Kovács József László: Nyugat-magyarországi (soproni) diákok peregrinációja XVI-XVII. századi német 

egyetemeken. In: Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. Szerk.: Békési 

Imre – Jankovics József – Kósa László – Nyerges Judit Budapest – Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai 

Társaság – Scriptum Kft., 1993. 597-598. p. 
35 Király Péter: A XVI-XVII. században külföldi egyetemeken járt magyarországi diákok és a zene. In: Régi 

és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. Szerk.: Békési Imre – Jankovics József 

– Kósa László – Nyerges Judit Budapest – Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság – Scriptum Kft., 

1993. 591. p. 
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Leuven egyetemén tanult jogot 1680-tól egy éven át. Az akkoriban tiltott 

kopernikuszi és descartes-i gondolatok itt elfogadottak voltak.36 

 Anglia a XVI. század elején még nem feltétlenül a tanulás miatt volt népszerű a 

magyar diákok körében. Sokan, akik Németalföldön tanultak, kíváncsiak voltak a 

szigetországra, és ezért keltek át a csatornán. Ez az érv később is fellelhető a külföldi 

tanulmányok helyének meghatározásánál. Nadányi János 1647-ben az egyetemre 

készülő unokaöccsének ezt írta: „Mikor már Belgiomban jól megszoktad az lakást… egy 

olykor rándulj be Angliába, járd meg azt az országot is… ott mindazonáltal, hogy sokáig 

lakjál, nem javalhatom, mivel az stúdiumok úgy nem floreálnak mint Belgiomban.”37 A 

XVII. században ettől függetlenül egyre inkább nőtt az Angliában tanulni vágyók 

száma.38 Elsősorban a protestánsok körében, hiszen már I. Erzsébet királynő (1533-

1603) idejében is az angol királyság az európai protestantizmus meghatározó ereje 

volt. 1600 és 1700 között mintegy 235 magyarról és erdélyiről tudjuk, hogy 

megfordult Angliában. (Ez nem feltétlenül csak a diákokat jelenti, de például 1663-ból 

22 magyar lelkészjelöltről tudunk, és több magyarnak is nyújtottak segélyt a 

cambridge-i egyetem kollégiumai, ami mindenképpen számottevő a külföldön tanulók 

számát tekintve.) A két legnépszerűbb angol egyetem ekkor is Oxford és Cambridge 

volt.39 

A felvilágosodás kora40 

 A felvilágosodás korát a XVII. század végétől a francia forradalomig számítjuk, 

azaz nagyjából a XVIII. század a felvilágosodás százada. Előbb Angliában és 

Franciaországban, majd a német területeken jelent meg, valamint vált 

meghatározóvá, és végül egész Európában elterjedt. Megjelenését elsősorban a 

 
36 Hausner Gábor: Zrínyi Ádám leuveni peregrinációja. In: Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, 

külföldiek Magyarországon. Szerk.: Békési Imre – Jankovics József – Kósa László – Nyerges Judit Budapest 

– Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság – Scriptum Kft., 1993. 529-531. p. 
37Tonk Sándor – Szabó Miklós: Erdélyiek egyetemjárása a középkor és a koraújkor folyamán. In: Régi és új 

peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. Szerk.: Békési Imre – Jankovics József – 

Kósa László – Nyerges Judit Budapest – Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság – Scriptum Kft., 

1993. 496. p. 
38 http://en.wikipedia.org/wiki/Hungarians_in_the_United_Kingdom (A letöltés dátuma: 2012.12.01.) 
39 Gömöri György: Magyar peregrinusok a XVII. századi Angliában. . In: Régi és új peregrináció. Magyarok 

külföldön, külföldiek Magyarországon. Szerk.: Békési Imre – Jankovics József – Kósa László – Nyerges 

Judit Budapest – Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság – Scriptum Kft., 1993. 522-524. p. 
40 http://mek.oszk.hu/01800/01893/html/07.htm (Pukánszky Béla - Németh András: Neveléstörténet. A 

felvilágosodás győzelme) (A letöltés dátuma: 2012.12.01.) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hungarians_in_the_United_Kingdom
http://mek.oszk.hu/01800/01893/html/07.htm
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természettudományok (matematika, fizika és azon belül a mechanika) fejlődésének 

köszönhette, amely erősen összefüggött Newton és Descartes munkásságával. Ehhez 

kapcsolódtak újabb filozófiai elméletek is. A technikai fejlődés, a tudományok 

előretörése, a művészetek fontosságának kiemelése szintén jellemzi ezt a kort.41  

A kor jelmondatát Immanuel Kant német filozófus és természettudós 

fogalmazta meg: „Sapare aude!”, azaz „Merj tudni!”. Az ész, az értelem, a tapasztalat a 

világ és az ember megismerésének elsődleges eszköze lett.42 Fontos lett az ismeretek 

összegyűjtése is. Ephraim Chambers 1728-ban adta ki „Cyclopaedis” (alcíme: A 

művészetek és a tudományok egyetemes szótára) című lexikonját angol nyelven. 

Elkészült a francia Enciklopédia (teljes nevén: Enciklopédia, avagy a 

természettudományok, a bölcselet és a mesterségek magyarázó szótára) is, amelynek 

28 kötete, majd 5 kiegészítő kötete és két képkötete jelent meg. Összesen 142 

szerzője volt, köztük Diderot, D’Alambert, Montesquieu, Voltaire és Rousseau. Ez az új 

irány, világnézet nagyban befolyásolta az európai iskolák, egyetemek szellemiségét, 

meghatározta a kor pedagógiájának alapjait.43 

 Ezek a hatások Magyarországon is érezhetők voltak. A változásokhoz 

hozzájárult az is, hogy 1686-ban felszabadult Buda, amely nemcsak az ország 

életében jelentett fordulópontot, hanem a hazai oktatásügyben is. A főnemesek és a 

köznemesek körében egyre értékesebb lett a tudás, kiemelkedett egy művelt réteg, 

amely egyre fontosabbnak tartotta a nemzeti nyelv és irodalom ügyét. A felvilágosult 

abszolutizmus uralkodói mindezt támogatták. A városi polgárság saját iskolájában 

tanulhatott, és a falusi gyermekek rendszeres nevelése és oktatása is hangsúlyt 

kapott. Mária Terézia 1777-ban hagyta jóvá a Ratio Educationis szövegét, amely első 

ízben kísérelte meg egy olyan egységes nevelési-oktatási rendszer kiépítését, amely 

az állam, illetve az uralkodó felügyelete alatt állt. A korra jellemző változásként 

említhető az is, hogy az iskolákban oktatott tananyag bővült. 

 Az európai és a hazai változások elősegítették a fiatalok külföldön való 

tanulmányait. Ugyanakkor az is motiválta a vezető politikai szereppel bíró családokat 

 
41 http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_felvilagosodas_europaja/ (Köpeczi Béla: A felvilágosodás 

Európája) (A letöltés dátuma: 2012.12.01.) 
42 http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/mi_a_felvilagosodas/ (Ludassy Mária: Mi a felvilágosodás?) (A 

letöltés dátuma: 2012.12.01.) 
43 Világtörténet. Szerk.: Salamon Konrád Budapest: Akadémiai Kiadó, 2006. 543-552. p. 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_felvilagosodas_europaja/
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/mi_a_felvilagosodas/
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arra, hogy gyermekeiket külföldön is tanítassák, hogy a magyar fiatalok tudása és 

nyelvismerete alkalmassá tegye őket az osztrák főúri udvarokban való megjelenésre. 

Ennek okán tanult többek között a Bethlen, a Teleki és a Wesselényi családból is több 

fiatal külföldön. Bécs, Berlin, Halle, Drezda, Lipcse – azaz elsősorban a német 

nyelvterületen lévő egyetemek – voltak a legnépszerűbb célállomások (gyakran 

ebben a sorrendben). Legtöbbször jogot és filozófiát (ritkábban teológiát) hallgattak, 

de foglalkoztak művészetekkel is.44 

 A németországi egyetemeket elsősorban protestánsok látogatták, de a XVIII. 

század második felében megjelentek a katolikus vallásúak is. Ezek a diákok nagy 

szerepet játszottak a német felvilágosodás közvetítésében, segítettek a felvilágosult 

abszolutizmus birodalmi és magyarországi érvényesítésében. (Bár a Habsburg-udvar 

sokszor igyekezett a protestánsok külföldi tanulmányait nehezíteni – a kiutazóknak 

útlevelet kellett kérniük, amelyet Bécs hagyott jóvá, és a külföldi tanulmányokhoz 

szükséges pénzösszeg meglétét igazolni kellet –, hiszen az nem szolgálta a katolikus 

egyház érdekeit, és inkább a birodalmon belül szerették volna a fiatalokat tartani.) A 

külföldre utazók támogatást a városuktól, az egyházuktól, jó módú polgároktól és 

alapítványoktól kaphattak.45 

A németországi Helmstedt városának egyeteme is vonzotta ekkor a magyar 

fiatalokat. Egy korabeli feljegyzés szerint 54 helmstedti diák között 12 magyarországi 

és 4 erdélyi volt. A magyar tudományos vagy irodalmi élet kiemelkedő alakjai ugyan 

nem ide jártak, de sok olyan lelkész, jogász vagy orvos végzett itt, aki hazatérvén 

hivatását „európaibb” szellemiségben végezte, szélesebb látókörrel rendelkezett a 

hétköznapokban is.46 

 
44 Font Zsuzsa: Wesselényi István egyetem- és udvarjárása (1729-1732). In: Régi és új peregrináció. 

Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. Szerk.: Békési Imre – Jankovics József – Kósa László – 

Nyerges Judit Budapest – Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság – Scriptum Kft., 1993. 508-

515. p. 
45 

http://www.bdtf.hu/btk/Hatrsvok%20a%20BTK%20ves%20kiadvnya/TANULM%C3%81NYOK%202009_

10/Polg%C3%A1r%20Marianna%20Hungarus%20%C3%A9s%20transylvanus%20di%C3%A1kok%20%E

2%80%93%20peregrin%C3%A1ci%C3%B3%20a%2018_%20sz%C3%A1zadban.pdf (Polgár Marianna: 

Hungarus és transylvanus diákok – peregrináció a 18. században) (A letöltés dátuma: 2012.12.01.) 
46 Futaky István: Magyarországi és erdélyi diákok a kisebb német egyetemeken (16-19. század). In: Régi és 

új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. Szerk.: Békési Imre – Jankovics József – 

Kósa László – Nyerges Judit Budapest – Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság – Scriptum Kft., 

1993. 517-520. p. 

http://www.bdtf.hu/btk/Hatrsvok%20a%20BTK%20ves%20kiadvnya/TANULM%C3%81NYOK%202009_10/Polg%C3%A1r%20Marianna%20Hungarus%20%C3%A9s%20transylvanus%20di%C3%A1kok%20%E2%80%93%20peregrin%C3%A1ci%C3%B3%20a%2018_%20sz%C3%A1zadban.pdf
http://www.bdtf.hu/btk/Hatrsvok%20a%20BTK%20ves%20kiadvnya/TANULM%C3%81NYOK%202009_10/Polg%C3%A1r%20Marianna%20Hungarus%20%C3%A9s%20transylvanus%20di%C3%A1kok%20%E2%80%93%20peregrin%C3%A1ci%C3%B3%20a%2018_%20sz%C3%A1zadban.pdf
http://www.bdtf.hu/btk/Hatrsvok%20a%20BTK%20ves%20kiadvnya/TANULM%C3%81NYOK%202009_10/Polg%C3%A1r%20Marianna%20Hungarus%20%C3%A9s%20transylvanus%20di%C3%A1kok%20%E2%80%93%20peregrin%C3%A1ci%C3%B3%20a%2018_%20sz%C3%A1zadban.pdf
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 Kazinczy Ferencre (1758-1831) egy 1777-es bécsi utazás volt nagy hatással. 

Nagybátyja a Zemplén vármegye Bécsbe utazó küldöttségének tagja volt, és vele 

utazhatott Kazinczy is.47 „Pályám emlékezete” című önéletrajzi művében részletesen 

ír az őt ért hatásokról és az utazás fontosságáról is: „Kimondhatatlan a haszon, melyet 

ránk ez az egyholnapnyi utazás hozott. Lelkeink szikrát kapának előretörekedni s 

érdemleni a nagyok figyelmét…”48 Kazinczy lelkes szabadkőműves volt, és ilyen 

minőségében is fontosnak tartotta a világ megismerését. Abafi Lajos „A 

szabadkőművesség története Magyarországon” című könyvében így fogalmaz: 

„Kazinczy ez elméletet nem helyeselhette, a világpolgárságot, a demokratia eszméjét 

megtestesülve látta a szki szövetségben, minden páholyban, sőt minden páholy-munkán, 

úgy, mint itt különféle rangú s állású férfiak vannak, kik individualitásuk fel nem adása 

mellett mégis egyenjogúak, és lényegében és azon czélukban egyek, hogy az emberiség 

haladását individuális hajlamaikkal és meggyőződéseinkkel egyezőleg egy közös terv 

szerint és vállvetett erővel mozdítsák elé: úgy a kosmopolitismus eszményképét is abban 

látta, hogy a kisebb számú népek nem nemzetiségük feladásával, hanem éppen 

fokozásával és lehetőleg kiművelésével emeltessenek a cultura azon magaslatára, hogy 

e tekintetben a leghatalmasabb nemzetekkel egyenjogúak lehessenek, és az emberiség 

nagy eszméinek harczosaival egyenlő fényes fegyverekkel vitézkedhessenek.”49 

 A szabadkőműves társaságok szívesen támogatták a fiatalokat abban, hogy 

külföldi tanulmányokat (is) folytassanak. Gyakran finanszírozták a külföldi 

tanulmányutakat, és adományokat is gyűjtöttek. A kinti tartózkodás 

megszervezésében többször a külföldi páholyokkal való együttműködés segítette 

őket. Ismert hamburgi, brünni és prágai páholyokkal való együttműködés is.50 

 

 

 
47 Z. Szabó László: Így élt Kazinczy Ferenc. Budapest: Móra Könyvkiadó, 1977. 24-25. p. 
48 Kazinczy Ferenc: Pályám emlékezete. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 23. p. 
49 Abafi Lajos: A szabadkőművesség története Magyarországon. Győr: Tarandus Kiadó, 2012. 208-209. p. 
50 Abafi Lajos: A szabadkőművesség története Magyarországon. Győr: Tarandus Kiadó, 2012. 272-293. p. 



17 

 
A XIX. század és a dualizmus kora 

A XIX. századot gyakran emlegetik „hosszú évszázadként”, hiszen a XVIII. 

század végén, a francia forradalommal kezdődött, és a XX. század elején, az I. 

világháborúval ért véget. Az 1770-es évek végén Európa sok szempontból középkori 

vonásokat mutatott, de az 1910-es évekre kibontakoztak mai világunk körvonalai. 

Európa ekkor ért politikai, gazdasági és kulturális befolyásának csúcsára. Felgyorsult 

és megújult az ipari és a technikai fejlődés, a művészeti és a filozófiai-ideológiai 

irányzatok egyre gyorsabb ütemben váltották egymást. A háborúk rövidebbek lettek, 

és megjelent a remény, hogy az államközi konfliktusok nemzetközi 

együttműködésekkel elkerülhetők.51 

A XIX. századra jellemző volt a nemzeti tudat erősödése (ezt mutatják az 

önállósodási törekvések, a nemzeti forradalmak), amely az egyes országok pedagógiai 

törekvésében is megjelent. Angliában a század elején a népiskolák zöme 

magánvállalkozásként működött, csak a XIX. század végén jelent meg erőteljesebben 

az állami szerepvállalás. Az angol arisztokrácia középiskolái (Eton, Winchester, 

Harrow kollégiumai) a gentleman-nevelést, a kifinomult jellem, az akaraterő, az 

önuralom elsajátítását tartották szem előtt. Franciaországban is az állam vette kézbe 

az oktatásügy irányítását. A középiskolák tantervében a klasszikus tanulmányok 

domináltak, de egyre fontosabb szerepet kaptak a természettudományok. A német 

egység előtt az egyes fejedelemségek oktatási irányelvei különböztek, de a német 

középiskolák (a gimnázium és a reáliskola) mindenhol fejlődtek. Később egyre 

nagyobb hatással voltak a pedagógiára a német filozófusok (Kant, Fichte, Hegel, 

Herbart, Schopenhauer, Nietzsche) eszméi. Oroszországban az iskolák alacsony 

színvonala egyre javult, de az oktatáshoz való hozzájutás erősen a társadalmi 

rendekbe való tartozástól függött.52 

Az európai államokban a kormányok és uralkodók elsődlegesen a középfokú 

oktatás fejlesztésére ügyeltek. A legszegényebb gyermekek az egyház és más 

jótékonykodó szervezetek támogatásával tanulhattak meg – eléggé rendszertelenül – 

írni, olvasni. A kor legfiatalabb országában, az Amerikai Egyesült Államokban viszont 

 
51 Hahner Péter: Epizódok a 19. század történetéből. In: Rubicon. 2011, 3-4. 4-5. p. 
52 http://mek.oszk.hu/01800/01893/html/08.htm (Pukánszky Béla - Németh András: Neveléstörténet. 

Iskoláztatás és pedagógia a XIX. században) (A letöltés dátuma: 2012.12.09.) 

http://mek.oszk.hu/01800/01893/html/08.htm
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jelentősen támogatták az alsó szintű oktatást, olyannyira, hogy az 1850-es évekre a 

lakosság (beleértve a rabszolgákat is) négyötöde volt írástudó, míg Nagy-

Britanniában csak a lakosság kétharmada. Aztán Európában is felismerték, hogy a 

társadalmi rend megszilárdításához elengedhetetlen az elemi oktatás fejlesztése. Míg 

a XVIII. században – a katolikus egyház miatt – több államban (így Magyarországon is) 

a latin volt a hivatalos nyelv, és a diplomaták, valamint a művelt európaiak francia 

nyelven leveleztek, addig a XIX. században előtérbe került a nemzeti nyelv kérdése, és 

az anyanyelv, az anyanyelven való tanulás és kommunikáció vált fontossá.53 

Magyarországon is jelentős változásokon esett át az oktatásügy. A gazdasági és 

a társadalmi fejlődés eredményeként igény mutatkozott óvodák létesítésére. Az 

egyháznak továbbra is fontos, meghatározó szerepe volt a falusi kisiskolák életében, a 

városi elemi oktatás ettől viszont eltért. Az alsó elemi két osztályának elvégzése 

kötelező lett. A gimnáziumok feladata a hivatalnoki pályára és az egyetemi 

tanulmányokra való felkészítés volt. A magyar liberális középnemesség kitartó 

munkájának eredménye volt, hogy a magyar lett az állam hivatalos nyelve, így a 

közép- és felsőoktatás is magyarul folyhatott. Eötvös József vallás- és közoktatásügyi 

miniszter 1848-tól próbálta elérni (rendeletek segítségével), hogy az iskolák 

fenntartásában (finanszírozásában és ellenőrzésében) az állami szerepvállalás 

érvényesüljön. Végül a kiegyezés után, 1868-ban lett a törvényjavaslatból törvény. 

(Az ilyen típusú, az általános tankötelezettséget is tartalmazó törvényünk az elsők 

között volt Európában. Angliában 1870-ben, Olaszországban 1871-ben fogadták el az 

ezt tartalmazó törvényt.) Eredménye gyorsan megmutatkozott: a törvény 

megjelenésének idejében a tanköteles gyerekek 48%-a járt iskolába, míg 1913-ban a 

93%-uk. A dualizmus időszakában a felsőoktatás is jelentős változásokon ment 

keresztül. A polgárosodás és az ezzel párhuzamosan kibővülő államapparátus sok jól 

képzett értelmiségit követelt. A már meglévő pesti tudományegyetem mellett az 

újonnan alapított kolozsvári (1872), debreceni és pozsonyi (1914) egyetemeken 

képezték őket.54 

 
53 http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/vallas_es_tudomany_a_19_szazad_elso_feleben/ (Hahner Péter: 

Vallás és tudomány a 19. század első felében) (A letöltés dátuma: 2012.12.09.) 
54 http://mek.oszk.hu/01800/01893/html/09.htm (Pukánszky Béla - Németh András: Neveléstörténet. Magyar 

neveléstörténet 1849-1919) (A letöltés dátuma: 2012.12.09.) 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/vallas_es_tudomany_a_19_szazad_elso_feleben/
http://mek.oszk.hu/01800/01893/html/09.htm
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 A külföldön való tanulás ebben az időben elsősorban a főúri osztályokból 

származó fiataloknak volt a kiváltsága, hiszen az ő családjuk tudta ezt finanszírozni. 

(Bár sok esetben őket otthon házitanítók nevelték, és külföldre tapasztalatszerzés 

céljából indultak.) Gróf Széchenyi István gyermekkorát Nagycenken és Bécsben 

töltötte, majd fiatalon katonai pályára lépett, így tanulmányait meg kellett szakítania. 

Katonáskodása mellett szabadidejét önképzésre és utazásokra fordította, így jutott el 

Franciaországba, Olaszországba és Angliába is, ahová Wesselényi Miklós is elkísérte. 

Figyelemmel kísérte az ottani kultúra és technika eredményeit, hogy ezeket 

hazájában megmutathassa és alkalmazhassa. Járt Görögországban is, ahol az 

irodalom, a kultúra és a régészet tanulmányozása is érdekelte. Úti rajzaiban így ír 

franciaországi – különösen párizsi – élményeiről: „Itt dőlt el jövő sorsom. (…) Itt láttam 

csak, mily kevéssé ismertem a világot, mi s mindenre van szükségünk, hogy a nagy 

világban előre juthassunk.”55 

 Hrabowszky Dávid, magyar író tanulmányait Sopronban és Pozsonyban 

végezte, majd 24 évesen, 1828-ban Németországba ment, ahol Jénában és Halléban 

teológiai és jogi előadásokat hallgatott 1832-ig. Több híres személyiség is vendégül 

látta (Lafontaine és Goethe), és élményeit meg is jelentette 1837-ben „Utazási rajzok 

Némethonban, ’s keleti tenger körül látott, ’s érzett életképek szerint” címmel. 

Hrabowszky életrajzi visszaemlékezéseiben fontos tényező a nevelés meghatározó 

szerepének kiemelése. Külföldi útjain ő maga is érdeklődéssel fordult a különböző 

iskolatípusok felé, és ez inspirálta arra, hogy bemutassa a magyarországi lutheránus 

iskolákat egy publikációjában.56 

 A világ megismerésének fontossága, a tapasztalatok gyűjtése és ezek 

emberformáló szerepe megjelenik Kölcsey Ferenc 1830-as években keletkezett 

„Parainesis Kölcsey Kálmánhoz” című művében is: „Minden ismeret kútfeje a 

tapasztalás. Nem elég tudni: Athenében s Rómában, Angliában vagy Amerikában mi és 

miképpen volt vagy van? Ugyanazon idea különböző fejekben, különböző helyben, 

korban és környületben, különböző foganattal, munkálhat. Tapasztaláson épült 

vizsgálat fog megtanítani; hol a hiány? Hol a tennivaló? S mi a különféle eszközek közt 

 
55 http://mek.oszk.hu/07900/07911/pdf/szechenyi1.pdf (Gróf Széchenyi István munkáiból, I. kötet: Hitel. 

Világ. Stádium. Úti rajzok) (A letöltés dátuma: 2012.12.09.) 
56 Hubert Ildikó: Hrabowszky Dávid Naplója (1848-1852). In: Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, 

külföldiek Magyarországon. Szerk.: Békési Imre – Jankovics József – Kósa László – Nyerges Judit Budapest 

– Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság – Scriptum Kft., 1993. 775-780. p. 

http://mek.oszk.hu/07900/07911/pdf/szechenyi1.pdf
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választásra érdemes? Fordíts a népek kifejlése történeteikre mély figyelmet. Egész nép, 

mint egyes ember születhetett s nevelkedhetett oly meghatározó körülmények közt, 

melyek neki bizonyos véralkatot, karaktert, hajlandóságokat, szeszélyt és szenvedelmet 

természetébe öntöttek.”57 

A XIX. században lépett a magyar matematika arra az útra, amelynek 

köszönhető, hogy ma is a világ legjelentősebbjei között tartják számon. Ez annak is a 

következménye, hogy több matematikában tehetséges fiatal mehetett ki külföldi 

egyetemekre, matematikai központokba. A legjelentősebb Göttingenben volt, ahová 

Bolyai Farkas (1775-1856) is eljutott jénai egyetemi tanulmányútja után. Hunyadi 

Jenő (1838-1889) 19 évesen indult külföldi tanulmányútra, és nyolc év alatt 

megfordult Bécsben, Münchenben, Karlsruhéban, Berlinben, Göttingenben és 

Párizsban. König Gyulát (1849-1913) pedig a matematika és a fizika iránti 

érdeklődése Heidelbergbe vitte. Fejér Lipót (1880-1959) Berlinben, Göttingenben és 

Párizsban tanult. A göttingeni egyetemi évek meghatározóak voltak Riesz Frigyes és 

Szőkefalvi-Nagy Gyula számára is. Valamennyien a kor híres tudósainak (Gauss, 

Hilbert, Bunsen, Kirchhoff) előadásait hallgathatták. Haár Alfréd (1885-1933) 1905-

ben ment Göttingenbe, ahol Hilbert a professzora volt, és végül nála doktorált. 

Almásy László (1895-1951) Afrika-kutató életében is meghatározó szereppel 

bírtak külföldi tanulmányai. Középiskolába először Grazban járt, majd 1911 és 1914 

között a London melletti Eastbourne-ben. Angliai diákévei során ismerte meg az 

angolszász kultúrát és a brit életformát. Kitűnően elsajátította az angol nyelvet, és 

kapcsolatba került a cserkészettel is, amelynek követelményei és törvényei nagy 

hatással voltak rá. A híres brit Afrika-kutató Frederick Selous könyveit olvasta, és 

ekkor kezdett el érdeklődni a fekete kontinens iránt. Az eastbourne-i diákévek során 

megtanult viselkedés- és gondolkodásmódnak köszönhette, hogy később elnyerte a 

britek és az egyiptomiak bizalmát, majd pénzügyi támogatását Szahara-kutató 

munkájához.58 

A fiatal tehetséges diákok, leendő kutatók és tudósok körében kedveltek voltak 

a külföldi egyetemek, bár a dualizmus korában az ország fejlődése sokszor itthon 

 
57 http://mek.niif.hu/06000/06028/html/gmkolcsey0002.html (Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey 

Kálmánhoz) (A letöltés dátuma: 2012.12.09.) 
58 Kubassek János: Rommel magyar katonája. Almásy László. Az angol beteg. In: Rubicon, 2008. 5. 56-

65. p. 
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tartotta a magyar fiatalokat, és az oktatás színvonala nem maradt el az európai 

országokétól, így a hazai iskolákban, egyetemeken is minőségi tudáshoz juthattak a 

diákok. A helyzet változott az I. világháborút lezáró békeszerződések megkötése után, 

ahol a magyar oktatáspolitikának – az ország veszteségei miatt – nyitnia kellett a 

külföld felé. 

Oktatáspolitika a XX. század első felében. Klebelsberg Kunó kulturális 

külpolitikája 

 A I. világháború tragédiája, a trianoni békeszerződés, a gyors politikai és 

társadalmi változások felzaklatták a magyar oktatásügyet is, amelyre a világban 

végbemenő reform-, alternatív pedagógiai törekvések is hatással voltak a XX. század 

első felében.59 Újra kellett szervezni az ország működését, amely az oktatást is 

érintette. Világos, egyértelmű és hosszú távú koncepciót kellett kidolgozni, amely 

Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter, művelődéspolitikus nevéhez 

köthető. Carl Heinrich Becker német oktatáspolitikus, kultuszminiszter 1926-ban így 

jellemezte ezt a helyzetet: „Magyarország sok okossággal és körültekintéssel mindent 

megtesz, hogy a trianoni szerződés és a háború utáni események szörnyű hatásait 

legyőzze, és Magyarország újjászületésének alapjait lerakja. Mindenekelőtt egy egészen 

világosan átgondolt és szisztematikusan felépített kultúrpolitika révén. Klebelsberg 

politikájának az alapgondolata minden rendelkezésre bocsátható eszköz biztosítása az 

ország szellemi kultúrájának az emelése érdekében, hogy ezáltal – nem pedig katonai 

játszadozásokkal – Magyarország az európai politikában tényezővé váljon.”60 

 Klebelsberg oktatás- és kultúrpolitikájában meghatározó volt a néptömegek 

műveltségi szintjének emelése, és ezért tömegesen hoztak létre népiskolákat, 

valamint az iskolán kívüli népművelést is megszervezték. Három év alatt 5000 

népiskolai tanterem és tanítólakás épült. A népiskola elvégzése után a fiatalok a 

négyéves polgári iskolába jelentkezhettek, amelyeket 1927-ben középiskolává 

minősítettek át. 1924-ben jelentek meg a reáliskolák, amelyek – a gimnáziumok 

humán irányvonalától eltérően – a természettudományos tantárgyakat helyezték 

 
59 http://mek.oszk.hu/01800/01893/html/10.htm (Pukánszky Béla - Németh András: Neveléstörténet. 

Iskolaügy és pedagógia a XX. században) (A letöltés dátuma: 2012.12.15.) 
60 Romsics Ignác: Bethleni konszolidáció. Klebelsbergi kultúrpolitika. In: Rubicon, 2012. 9-10. 5. p. 
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előtérbe, és a gyakorlati tudás megszerzését preferálták. A területi veszteségek miatt 

a pozsonyi egyetem Pécsre, a kolozsvári pedig Szegedre költözött, így a pesti és a 

debreceni egyetemmel együtt négy tudományegyetem működött.61 

 Két ideológiai irány jelent meg ekkor Klebelsberg oktatáspolitikájára is 

jellemző világnézetében. A neohumanizmus szerint az emberiség életében a fejlődés a 

meghatározó történelemformáló erő, és a társadalom az időnkénti megbotlások és 

visszaesések ellenére is mindig előre halad, felfelé törekszik. A másik meghatározó 

ideológia, a neonacionalizmus 1928-ban jelent meg Klebelsbergnél, bár a fogalom 

nem volt akkor már ismeretlen; a népek gyakorlatilag időtlen önfenntartó ösztönét 

jelentette.62 Így foglalta ezt össze Klebelsberg: „Mi volt az elmúlt négy évszázadban a 

magyar nacionalizmus tartalma? Elsősorban küzdelem az osztrák centralizáció és 

germanizáló törekvésekkel szemben. Ez tárgytalanná vált, miután elszakadtunk 

Ausztriától. Másodsorban harc volt a magyar nacionalizmus, a magyar állameszmének 

beleplántálásáért azoknak a népeknek a lelkébe, amelyek hazánk területén éppen azon 

idő alatt szaporodtak el, midőn a török és a német egyaránt pusztította a magyart. Ez a 

törekvés is tárgytalanná vált annak következtében, hogy a trianoni béke elszakította 

tőlünk nemzetiségeinket. A magyar nacionalizmus ekként elvesztette legfőbb tartalmát 

és így a régi érzés elé új célokat kell állítani. Integritási kérdésekről aktív miniszter 

magasabb tekintetekből az ország kára nélkül nem beszélhet. Így a magyar 

neonacionalizmus csak két más céljáról szólhatok: művelt és jómódú nemzet akarunk 

lenni.”63 

 Klebelsberg kulturális külpolitikai törekvéseit az határozta meg, hogy az 1920-

as évek elején Magyarország szomszédai ellenséges államok, illetve a semleges 

Ausztria voltak, és az országnak a háborús vereség miatt Nyugat-Európában sem volt 

igazi mozgástere. A miniszter ebből a hátrányból kívánt előnyt kovácsolni. Felismerte, 

hogy az akkori nemzetközi viszonyok között Magyarország a kultúra és az oktatás 

segítségével törhet ki a majdnem teljes külpolitikai elzártságból. Terveinek 

végrehajtásához a múlt példái segítségül voltak. 

 
61 http://mek.oszk.hu/01800/01893/html/11.htm (Pukánszky Béla - Németh András: Neveléstörténet. 

Iskolaügy és pedagógia Magyarországon 1919-1945 között) (A letöltés dátuma: 2012.12.15.) 
62 Drabancz M. Róbert: Egy európai magyar kultúrpolitikus. In: Új Pedagógiai Szemle, 2000. 7-8. 195-199. 

p. 
63 Romsics Ignác: Bethleni konszolidáció. Klebelsbergi kultúrpolitika. In: Rubicon, 2012. 9-10. 5. p. 

http://mek.oszk.hu/01800/01893/html/11.htm


23 

 
 A magyar fiatalok a XII. századtól folyamatosan kerestek fel külföldi 

egyetemeket. 1918-ig több mint 100 000 fiatal tanult valamilyen külhoni felsőoktatási 

intézményben. Ezt lehetővé tette az is, hogy a magyar állam a kiegyezés után külföldi 

ösztöndíjakat adott a tehetséges fiataloknak. A XVI. századtól pedig sorra alakultak 

meg külföldön azok a magyar intézmények, intézetek, amelyek segítették a külföldön 

tanuló, kutató fiatalokat. Ilyen volt a Pápai Német-Magyar Kollégium (1579), a bécsi 

Pázmáneum (1623) és Theresianum (1746), a XIX. században közepén Rómában és 

Athénben létesített tudományos intézet, a Római Magyar Történeti Intézet (1895) és 

a Konstantinápolyi Magyar Tudományos Intézet (1917), amelynek ötletgazdája és 

ügyvezető alelnöke maga Klebelsberg Kunó volt. 

 A külföldi magyar intézetek megalapítása kiemelten fontos kérdés lett a 

Trianon utáni magyar oktatáspolitikában, folyamatosan hozták létre őket kifejezetten 

elitképzési szándékkal. Ezekben magyar állami ösztöndíjjal tehetséges fiatalok 

tanulhattak. Kiemelten fontosan kezelték a magyar történelem kutatását, így 1920-

ban az egykori Testőrpalota épületében létrehozták a Bécsi Magyar Történeti 

Intézetet, majd 1923-ban a Római Magyar Történeti Intézetet. A történelemtudomány 

mellett más tudományágak képviselőinek is helyet kellett biztosítani a külföldi 

ösztöndíjasok között. Ezért jöttek létre Klebersberg kezdeményezésére a Collegium 

Hungaricumok Bécsben (1924), Berlinben (1924) és Rómában (1927). Párizsban is 

szerveztek egy Collegium Hungaricum-szerű intézményt, a Magyar-Francia Egyetemi 

Tájékoztató Irodát. Ezeknek az intézményeknek feladata volt különböző kulturális 

rendezvények (filmvetítések, kiállítások, koncertek, előadások) megszervezése is. 

Ilyen intézményekben tanulhatott és kutathatott többek között Bibó István jogász-

politikus, Keresztury Dezső költő-irodalomtörténész, Bay Zoltán fizikus, Neumann 

János matematikus. Az angol nyelvterületeken (Nagy-Britannia, Amerikai Egyesült 

Államok) működő egyetemeken is tanulhattak magyar diákok. Erdős Pál (1913-1996) 

világhírű magyar matematikus 21 évesen Manchesterben tanult négy éven keresztül, 

majd 1938-től a Princeton egyetemen. Kosáry Domokos történész pedig 1935-től 

Bécsben, Franciaországban, Londonban és az Amerikai Egyesült Államokban is tanult. 

Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas magyar orvos, biokémikus pozsonyi, prágai, berlini, 

leideni, groningeni egyetemi tanulmányai után Cambridge-ben és az Egyesült 

Államokban tanult, kutatott. 
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 Csaknem 1600 magyar fiatal körülbelül 2700 esetben kapott egész tanévre 

szóló (ez a nyertesek mintegy 75%-ára vonatkozott) állami ösztöndíjat a külföldi 

tanulmányaihoz 1920 és 1944 között. Az összes ösztöndíjasok 25%-a 

Németországban, 21,5%-a Olaszországban, 21%-a Ausztriában, 13%-a 

Franciaországban, 6,8%-a az Egyesült Államokban, 5,7%-a Nagy-Britanniában, 2,4%-

a Görögországban, 2,1%-a Svájcban, 2,5%-a pedig egyéb más országban tanulhatott. 

Az ösztöndíjak 75-80%-át a magyar állam adományozta, de különböző alapítványok, 

a törvényhatóság és külföldi kormányok is támogatták a diákok külföldi tanulmányait. 

A kiutazók mintegy 45%-a bölcsész, 15%-a orvos, 9%-a jogász, 6,5%-a közgazdász, 

5,5%-a hittudós, 4%-a építészmérnök, 3%-a képzőművész, 12%-a természettudós 

volt. A külföldön tanulók száma 1930-ig fokozatosan emelkedett, majd radikálisan 

csökkent. 1932-ben már 70%-kal kevesebb ösztöndíjas helyet biztosítottak, mint két 

évvel korábban. Valamelyest javult a helyzet 1939-ig, de a II. világháború visszavett a 

lendületből. 1941-től ismét egyre többen tanulhattak, de a külföldi ösztöndíjak szinte 

kizárólagosan németországi és ausztriai egyetemekre szóltak.64 

 Klebelsberg maga is tanult külföldön, 1895-től Berlinben, ahol a német 

tudománypolitika nagy hatással volt rá. Kultuszminisztersége során elképzelései 

végrehajtásakor gyakran hivatkozott a Németországban tapasztaltakra. Japán 

diáktársai is voltak német tanulmányai során, és az ő eltökéltségük, valamint  

hazaszeretetük mély benyomást tett Klebelsbergre. 1927-ben így emlékezett vissza a 

XIII. törvénycikk indoklásakor: „Bámulattal töltött el az a szorgalom, amelyet a japán 

hallgatóknál tapasztaltam. Mikor megkérdeztem őket, bírják-e a napi 12-14 óra 

megfeszített szellemi munkát, azt válaszolták, hogy ők akkor még a szegény japán állam 

ösztöndíjával tanultak külföldön, s ezért ők úgy érzik, hogy egyenesen megrabolnák 

hazájukat, ha minden idegszáluk végső megfeszítésével nem dolgoznának. Magam is ezt 

adtam erkölcsi útravalóul külföldre menő ösztöndíjasainknak, hogy a magyar haza, a 

magyar föld legnemesebb terményét, búzáját adja el külföldön, hogy kiváló tehetségű 

fiainak külföldi iskolázását lehetővé tegye, és meglopja hazáját az, aki az idegenben 

nem fordítja minden erejét tudásának tökéletesítésére.”65 

 
64 Ujvary Gábor: Klebelsberg kulturális külpolitikája. In: Rubicon, 2012. 9-10. 15-22. p. 
65 Ujvary Gábor: Klebelsberg kulturális külpolitikája. In: Rubicon, 2012. 9-10. 16. p. 
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Lehetőségek a II. világháború után, a szocializmus időszakában 

 A II. világháború után, a szovjet megszállás időszakában a külföldi 

tanulmányokat támogató oktatáspolitika irányt váltott – ideológiai és földrajzi 

értelemben is. A Collegium Hungaricum intézményrendszer fennmaradt, sőt bővült 

(Leuven), de inkább a katolikus felsőfokú tanulmányok biztosítása jellemezte, 

különösen az 1956-os forradalom után.66 

 A külföldi felsőfokú tanulmányok esetében a Nyugat-Európában és az 

Amerikai Egyesült Államokban működő egyetemek háttérbe szorultak, inkább a 

Szovjetunióban és a szocialista országokban lévő egyetemekre pályázó fiatalokat 

támogatták ösztöndíjjal. Az ilyen külföldi felsőfokú tanulmányok teljes mértékben 

alkalmasak voltak nyelvtanulásra, különösen az orosz nyelv gyakorlására, így az 

orosz szakos hallgatóknak kifejezetten javasolták a Szovjetunióban való 

tanulmányokat.67 A felsőfokú oktatásért felelős minisztérium szigorúan ellenőrizte és 

szabályozta a nemzetközi kapcsolatokat, amely elsősorban a „baráti” szocialista 

országokkal (Lengyelország, Szovjetunió, Bulgária, Német Demokratikus 

Köztársaság) jöhetett létre. Egy-két hetes – jutalomnak minősülő – szakmai utakon 

vehettek részt a diákok. Némi enyhülés 1960-as évek végétől volt érezhető, amikor a 

tanulmányi idők hosszabbak lettek, és nyugatra (Olaszország és Franciaország) is 

lehetett menni.68 

 Népszerű célország volt a szocializmus időszakában a Német Demokratikus 

Köztársaság. 1967-ben Budapesten a Magyar Népköztársaság és az NDK között 

Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segélynyújtási Szerződést írtak alá, 

amelynek 8. cikke a következőképpen szólt: „A Magas Szerződő Felek fejlesztik és 

erősítik kapcsolataikat a kultúra, a művészet, a tudomány, az oktatás- és egészségügy, 

a sajtó, a rádió, a film és a televízió, a testnevelés és az idegenforgalom területén.”69 

Ugyanakkor a magyar-NDK munkaerőcsere keretében az 1960-as évek második 

felétől az 1980-as évek közepéig sok magyar fiatal élt, dolgozott és tanult keletnémet 

városokban: Drezdában, Carl-Marx Stadtban (ma Chemnitz), Lipcsében, Erfurtban, 

 
66 http://hu.wikipedia.org/wiki/Collegium_Hungaricum_(Leuven) (A letöltés dátuma: 2012.12.27.) 
67 http://liei.uw.hu/link-csere.htm (A letöltés dátuma: 2012.12.27.) 
68 A szárnyas idő. Szerk.: Katona Attila és társai Sopron-Szombathely: Nyugat-magyarországi Egyetem 

Kiadó, 2010. 46. p. 
69 http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8460 (A letöltés dátuma: 2012.12.27.) 
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Gerában, Halléban, Magdeburgban és természetesen Berlinben.70 Róluk 1975-ben 

Feledy Péter, a Magyar Televízió munkatársa készített dokumentumfilmet Magyar 

fiatalok a Német Demokratikus Köztársaságban címmel.71 

 Míg a XX. század közepéig elsősorban az egyetemistáknak volt lehetősége 

külföldi tanulmányokra, addig az 1960-as évektől kezdődően egyre több középiskola 

és középiskolás diák vehetett részt – szocialista országok iskoláival és diákjaival 

közösen – iskolai együttműködésekben, diákcsereprogramokban. A szombathelyi 

Gépipari és Informatikai Műszaki Szakközépiskola az 1980-as évektől kezdődően 

bulgáriai (Razgrad) és akkor jugoszláv (Lendva) középiskolákkal tartott fenn 

kapcsolatot.72 

 Az 1980-as években egyre többen jutottak ki nyugati országokba, ami 

köszönhető volt az enyhülésnek és támogató alapítványok (például a Soros 

Alapítvány) megjelenésének. Magyarország egyre inkább Európa felé fordult. Glatz 

Ferenc művelődési miniszter 1989 áprilisában már a „Vissza Európába” programról 

beszélt, amely összhangban volt az európai oktatáspolitikai törekvésekkel: „A »Vissza 

Európába« azt jelentette akkor, 1989 áprilisában számunkra, hogy a nemzeti kultúrát, 

mindenekelőtt a közoktatási rendszert versenyképessé tegyük: erősítsük a korszerű 

tudományos és közműveltségi elemek jelenlétét a kultúrpolitikai rendszerben.”73 

Mindez lehetővé tette, hogy a rendszerváltás után egyre több középiskolás és 

egyetemista tanulhasson külföldön, a világ bármely országában. 

Rendszerváltás és az Európai Unió 

Magyarországon 1990-ben történt meg a rendszerváltás, amelynek 

eredményeként az ország nemzetközi kapcsolatai politikájában komoly szerepet 

kapott az európai integráció és a nyugati világ felé történő nyitás. Ezek fontos 

eredménye az, hogy Magyarország 1999-ben csatlakozhatott a NATO-hoz, majd 2004-

ban az Európai Unióhoz. 

 
70 http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar%E2%80%93NDK_munkaer%C5%91csere (A letöltés dátuma: 

2012.12.27.) 
71 http://kereso.nava.hu/gallery/show/id/1470090 (A letöltés dátuma: 2012.12.27.) 
72 Gépipari és Informatikai Műszaki Szakközépiskola 50. jubileumi évkönyve. Szerk.: Biácsi Hajnalka – 

Tatai Tamás Szombathely, 2000. 46. p. 
73 http://www.historia.hu/archivum/2001/0104glatz.htm (Glatz Ferenc: Vissza Európába. In: História, 2001. 

4.) (A letöltés dátuma: 2012.12.27.) 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar%E2%80%93NDK_munkaer%C5%91csere
http://kereso.nava.hu/gallery/show/id/1470090
http://www.historia.hu/archivum/2001/0104glatz.htm
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 Az européer gondolkodásmód az oktatásügyben is szerepet kapott. A magyar 

oktatáspolitika (a köz- és a felsőoktatás terén is) igazodni kívánt az európai 

trendekhez, amelyet indokolttá tettek különböző nemzetközi felmérések, társadalmi 

és politikai változások. Az információtechnológia fejlődése, a gyors kommunikációs 

eszközök megjelenése, a digitális kompetencia megjelenése az oktatásban mind 

elősegítették ezt a változást. 

Az iskolák, a diákok és a pedagógusok számára kinyílt a világ. Pályázatok, 

ösztöndíjak, alapítványi és európai uniós támogatások segítségével ma szinte bárki 

bárhol tanulhat, képezheti magát, világot láthat, tapasztalatokat szerezhet, 

kapcsolatokat építhet, és az iskolák közötti nemzetközi (elsősorban európai) 

együttműködések az oktatási intézmények eredményességét, hatékonyságát 

nagymértékben befolyásolni képesek.  

 

Molnár Zoltán Tamás74 

 

 
74 Ez az írás a diákok külföldön való tanulásáról (is) szóló szakdolgozatom bevezető fejezete volt. 


