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A DEBRECENI KOLLÉGIUM VONZÁSKÖRZETE

A téma kifejtése előtt két előzetes megjegyzés kívánkozik. 1. A protestáns 
kollégium Magyarországon évszázadokon keresztül az egyik jelentős iskolatí
pus volt. Ebben az alsó-, közép- és főiskola egymás mellett kapott helyet. 
Ahogyan Eresei Dániel -  a kollégium jeles professzora megfogalmazta, itt „a 
tudományok az olvasáson kezdvén, egész fel a teológiáig tanítódnak.” Ez a 
korszaka 1588-1850 közötti időszakra számítható. Magam erről a kollégiumi 
típusú intézményről kívánok szólni. 2. Tematikailag és szemléletileg nem az 
oktatási, hanem a társadalomtörténeti elemeket helyezem előtérbe.

Bármely iskola vonzáskörzetének a nagyságára mindenekelőtt a tanulók 
létszámából következtethetünk. A kollégium tanulóinak számát alapvetően az 
iskolatípus jellege határozta meg. Itt -  a három tagozat lépcsőfokait végigjárva 
-  a diák összesen 14 esztendőt töltött el. Ahogyan annak idején mondották, ennyi 
volt az „iskolai futás” időtartama. Ebből következően a kollégiumban minden 
esztendőben 14 különböző létszámú évfolyam tanult egymás mellett.

A növendékek számának alakulását nagyban befolyásolta a város népessé
gének a gyarapodása is. Debrecen becsült lélekszáma a XVI-XVII. században 
11-12 ezer volt, 1720-ban 18 ezerre emelkedett s 1850-re 50 ezer lélek élt a 
sáncai között. A városnak viszont a XVII-XVIII. század fordulójáig a kollégium 
volt az egyetlen iskolája. De az is csak a fiúgyermekeket fogadta be, a kialakult 
gyakorlatnak megfelelően, s ez a jellegzetessége később is megmaradt. A város 
iskolai gondjain sokat segítettek a lányok számára 1708-ban szervezett ún. 
nacionális vagy nemzeti iskolák, amelyekben elemi oktatás folyt. Majd 1721-től 
a piarista gimnázium jelentett iskolai többletet. Ám minden jel arra mutat, hogy 
az új iskolák befogadóképessége nem növekedett olyan mértékben, mint aho
gyan a lélekszám emelkedett, így a kollégium iskolai szerepe a városban tovább
ra is meghatározó maradt.

Az egykorúak a XVIII. század végétől sokat hangoztatták a kollégiumról, 
amit az 1792. évi iskolai törvény is megfogalmazott: „licet iám pridem totius 
ecclesiae Hungáriáé commune seminarium factum sit”, vagyis az egész magyar 
protestáns egyház veteményeskertjévé vált. Nyitott intézmény, amelyikben soha 
még a gondolata sem vetődött fel annak, hogy csak debreceni vagy saját 
egyházkerületből való tanulót fogad be, hanem kezdettől az ország egész terü
letéről vonzott hallgatókat. Ez a kötelezettsége nemcsak természetes, hanem
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szükségszerű is volt, mert főiskolai rangú intézménye a négy magyarországi 
szuperintendencia közül a Duna mellékinek egyáltalán nem volt, kettőnek -  a 
dunántúlinak Pápán, a Tiszán inneninek Patakon -  a működése pedig többször 
megszakadt. A történelmi kényszerek különösen a pápait kárhoztatták hosszabb 
időszakokra hallgatásra. A debreceni kollégium bezárkózása azt jelentette vol
na, hogy bizonyos korszakokban a Duna melléki, a dunántúli és a Tiszán inneni 
püspökség 837 eklézsiája felsőoktatási intézmény nélkül marad. A kollégium
nak az iskolai létszám alakulásánál tehát ezzel az egyetemesebb szemponttal is 
feltétlenül számot kellett vetnie, ezért a kutatói látóhatárból mi sem hagyhatjuk 
ki.

Az iskola tanulói létszámának a megállapítása nem kevés forrás- és módszer
tani nehézségekbe ütközik. Ezekről ezúttal részletesen nem beszélek. Mindene
setre kiemelést érdemel az a páratlan lehetőség, hogy -  lényegtelen foghíjasság- 
gal -  1588-tól folyamatosan ránk maradt a főiskolai tanulók subscriptios 
jegyzéke, s ebből szinte teljes pontossággal meg tudjuk állapítani, hogy 1850-ig 
a debreceni kollégium főiskolai tagozatára 19 268 hallgató iratkozott be. Nehe
zebb helyzetbe kerülünk, amikor a kisdiákok létszámát akarjuk meghatározni. 
Itt már múlhatatlanul szükséges a becslés módszerére is támaszkodni. Ezek 
száma 1588-1850 között -  kerekítve -  60 ezerre tehető. így a Kollégium a 
klasszikus korszakában három tagozaton mintegy 80 ezer kis- és nagy diákot 
nevelt a falai között. Hatalmas létszám ez, s jelzi, hogy a magyar értelmiség 
képzésének fontos fellegvára volt. De bizonyítja a meliusi óhaj beteljesülését is, 
mert világosító lámpásának fényére sokezrével sereglettek ide a diákok.

A tanulóifjúság az ország sok részéből jött össze. Mintavétel jelleggel meg
vizsgáltuk az 1792-1801 közötti időszakból 1038 főiskolás diák vonatkozó 
adatait, s ez számszerűen is igazolta az idézett 1792. évi iskolai törvény megfo
galmazását, miszerint a kollégium ebben az időben valóban az egész magyar 
protestáns egyház veteményes kertje, hiszen főiskolai hallgatói 39 megyéből 
verbuválódtak. Ugyanezt a vizsgálatot 1506 tanulóra vonatkozólag az 1841/42— 
1851/52 közötti évtizedben is elvégeztük, s ez megerősítette a fenti számítás 
eredményeit. Jelezni szeretném, hogy Barcza József -  más adatok alapján -  az 
új kollégium történetben is hasonló eredményre jutott. A mintavétel anyagának 
táblázatba való szerkesztése alkalmat nyújtott arra, hogy abból leolvashassuk az 
iskola vonzáskörzetének erővonalait és meghatározhassuk a leglényegesebb 
gócpontjait. Legtöbb tanulót közvetlen környezetéből, Bihar megyéből vonzott, 
az akkori tanulóifjúságnak csaknem egyharmada onnan érkezett. Ezt nagyság
rendben a Hajdúkerület, Szatmár megye, Jászkunkerület és Szabolcs megye 
követte. Feltűnően sokan iratkoztak be a kollégiumba néhány dunántúli megyé
ből: ebben Komárom és Fejér járt az élen, de szép számban képviselt Veszprém, 
Somogy és Tolna megye is. Szórványosan még az egészen távoli, határmenti 
megyékből is érkeztek. Közülük nyugaton Pozsony és Zala, északon Márama- 
ros, délen pedig Ternes megyét említhetjük. Térképre vetítve a vonzáskörzetet, 
kitűnik, hogy a tiszántúli központi góca mellett egy második kisebb központja
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is kialakult a Dunántúl térségében, amelyet a Duna-Tisza közén egy szélesebb 
folyosó kötött össze. Okainak a részletesebb elemzése külön tanulmányt igé
nyelne. Ezúttal csak arra az összefüggésre utalunk, hogy a protestánsok által 
lakott térségre terjedt ki. Magyarország vallási térképe ezt a megállapítást 
egyértelműen igazolja.

Nagy tanulsága a fenti vizsgálatnak az is, hogy amíg az ország nyugati részén 
a protestánsok által lakott területeken 3-400 km-re is kiterjedt a debreceni 
kollégium vonzáskörzete, kelet felé lényegében a Bihar hegység lehatárolta. 
Végvidéknek tekinthető határpontjait Váradolasziban és Telegden jelölhetjük 
ki, vagyis a Partium területén már nem terjedt túl. Ez pedig Debrecentől 60-80 
km-nél nem esett távolabb. Az 1841-1851 közötti subscriptios jegyzék ugyan 
regisztrált 4 Háromszékből származó ifjút is, de ezt csak szabályt erősítő 
kivételnek tekinthetjük. Ez azért feltűnő jelenség, mert Erdély -  közismerten -  
a protestantizmus erőssége volt. Aligha tévedünk, ha arra gondolunk, hogy 
Erdély a protestáns értelmiség képzésében önellátó volt. Kollégiumai a szűkebb 
pátriából toborozták diákjaikat, akik tanulmányaik befejezésével a szülőföldre 
áramlottak vissza. Természetesen nem szó szerint kell ezt a megfogalmazást 
értenünk, hiszen nem feltételezhető, hogy a végzett diákok mindig pontosan 
hazatértek, de annyi bizonyosnak látszik, hogy Erdély értelmiség tekintetében 
ekkortájt nem szorult külső utánpótlásra.

A fenti vizsgálati anyagnak külön mondanivalója van Debrecenre vonatko
zóan is. A XVIII-XIX. századforduló 1506 főiskolai hallgatójából mindössze 
209 volt helybeli, vagyis az összes diák 13%-a. Társadatok tanulságait is 
figyelembe véve levonhatjuk azt nagyon fontos következtetést, hogy a reform
korban -  de bizonyára némi eltéréssel már sokkal korábban is -  a debreceni 
kollégiumban a főiskolások 85-88%-a vidékről való és a bő egytizedét megha
ladó hányad volt csak debreceni. Tehát nem tekinthető üres szólamnak, ha azt 
mondjuk, hogy egyszerre volt Debrecen és az ország iskolája.

Természetesen az összegező nagy számok nem szabad, hogy téves következ
tetésekre csábítsanak bennünket. Valójában a vidékiek szemében nem tartozott 
a mindennapi jelenségek közé, hogyha valaki a debreceni kollégiumba beirat
kozhatott. Ezt a megállapítást egyetlen példával is meggyőzően bizonyíthatjuk. 
1792-1801 között is -  mint általában mindig -  a kollégiumba legtöbb diák Bihar 
megyéből érkezett. Számszerűen 173 diákról volt szó, ám ezek 77 helységből -  
faluból és mezővárosból -  jöttek. Vagyis statisztikai adatként kezelhető, hogy 
helységenként évtizedenként 2,2 diák jutott, még más formában érzékeltetve a 
dolgot: falunként minden negyedik-ötödik évben ért egy-egy diákot az a meg
tiszteltetés, hogy Debrecenben tógát ölthetett magára. Ez azt is jelzi, hogy a 
kollégiumba való beköltözés még a legerőteljesebb vonzáskörzetből is csak 
szivárgás jellegű volt és nem szabad áramlásra gondolnunk.

Az egykorúak az iskola belső demokratizmusa miatt nem sok ügyet vetettek 
arra, hogy a diákok társadalomjogilag hova tartoztak. A társadalomtörténeti 
szemléletű iskolatörténet azonban aligha kerülheti meg ezt a kérdést, annál
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kevésbé, mert a debreceniek kollégium típusú iskolája a rendi korszakban 
működött. A világi társadalom szempontjából pedig aligha lehetett közömbös, 
hogy a felsőfokú műveltség megszerzésére a nemeseknek vagy a nemteleneknek 
volt-e nagyobb esélyük.

A diákok társadalomjogi megítéléséhez az 1829-1848 közötti időszak 3371 
tanulójának az adatait összegeztük. Ebben a 19 esztendőben ebből 2840 a 
nemtelen és 531 fő nemes származású volt. Százalékosan kifejezve ez 84,2, 
illetve 15,8%-nak felelt meg. Meglepően magas tehát a jobbágytanulók aránya. 
Az már kevésbé feltűnő, hogy a nemesi ifjak nagyobb arányban tanultak az itteni 
főiskolán, mint amilyen a társadalom egészében elfoglalt helyük szerint szám
szerűen megillette volna őket. Ismeretes ugyanis, hogy a II. József korabeli 
mérések országosan 5 százaléknyi nemest mutattak ki, s ezt az arányt feltételezte 
Fényes Elek 1846-ban is. Ilyenformán még mindig háromszorta magasabb volt 
a nemesi ifjak felsőfokú iskolázottsága, mint a jobbágyoké.

Ez idáig a kutatás kevésbé ügyelt arra a szempontra, hogy milyen volt a 
szolgadiákok társadalmi összetétele, pedig sokatmondónak bizonyulhat. Ma
gam ilyen tekintetben az 1792. évi adatokat elemeztem. A szolgadiák fogalmáról 
ezúttal csak annyit jegyzek meg, hogy olyan kisdiákok ezek, akik a főiskolás 
diákok személyes szolgálatára álltak, s a tógátusok ennek fejében eltartásukról 
-  többé-kevésbé -  gondoskodtak. Ebből a számvetésből az derült ki, hogy az 
akkori 315 szolgadiák közül 143, azaz 45% nemes ifjú volt.

Sokszor és sokan megfogalmazták már azt a gondolatot, hogy a debreceni 
kollégium a szegények iskolája volt. A vélemények leginkább arra alapozódtak, 
hogy ide a nemtelenek is szép számmal bekerültek. Az illusztrációs jellegű fenti 
példánk is megerősítette ezt a felfogást. A szolgadiákok sorsa viszont arra 
figyelmeztet, hogy a megítélés szempontjait bővítenünk szükséges. Ma már, 
amikor a nemesség történetéről egyre több ismereteket sikerült szereznünk, ez 
a fajta megközelítés nem egészen megnyugtató. Magam úgy látom, hogy ebben 
az esetben a társadalomjogi ismérveket nem tekinthetjük kizárólagosaknak, bár 
a fontosságát nem lehet vitatni. Az eddigi megállapításokat feltétlenül ki kell 
egészítenünk azzal a módosítással, hogy valóban a szegények iskolája volt, 
mégpedig azért, mert a szegény gyerekeket, -  nemeseket és nemteleneket -  
társadalmi állapotra való tekintet nélkül felkarolta. Ha a szegénység fogalmát 
az anyagi tehetősség kategóriájába soroljuk be, akkor elmondható, hogy ilyenek 
nemcsak a jobbágyok között éltek, hanem a nemesek soraiban is.

így nézve a dolgokat elmondhatjuk, hogy a debreceni kollégium vonzáskör
zete nemcsak földrajzi méretekben tágult ki, hanem társadalmi tekintetben is.
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