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manyok szamara tulsngosan ezoterikus mozgasterekre is, aligha harflhat6 el 
egy legyintessel. A globalis valsag (nemcsak a gazdasagira gondolok, hancm 
a termeszcti es tarsadalmi klimavciltozasra a jeghegyek, gleccserck olvadasa
t61 a hitszat egyre több f6rumon es közegben törtenö inlt~zmenyesülescig) 
arra keszlet, hogy valtoztassunk egyeni es közössegi tajekoz6dasi gyakorla
tunkon. 

Elismerem, hogy nehez lenne György Peterrel összehasonlithatatlanabb 
kortars szerzöt tah\lni Andrei Ple~um11. Teljes köztük a p<hhuzamossag: ha 
György Peter vallastalan, Ple~u vallasos, ha György Peter hatarozottan allast 
foglal a politikaban, Plesu eszmeje a függetlenseg; ha György Peter egy tar
i>adalomtörteneti logika rendszerehez igazodik, Ple~u kifejczctten rendszer 
nelküli fHoz6fus; ha György Peter meg apja napl6inak olvasasa közben is 
analitikus, Ple~u filozofikus vizsgal6das közben is gyakran hajlik napl6szerli 
feljegyz.esekre; ha György Peter fogekony az etika (ideol6g.ia)krilikajara, 
Ple~u etikat ir ... Oe eppen ezert fontos nekem az összehasonlitasuk. Szerel
nem megmutatni, hogy egymassal szomszedos, vagy nagyobb tavlatb6l nez
ve, azonos regi6ban mennyire elterö, illetve parhuzamos h1jekoz6dasi gya
korlatok mozgasterei kfnalkoznak. Miközben György Peter arra vatlalkozik, 
hogy batran szembenezzen a felhomalyban hagyott multtal, melynek vc:Ula
lasa Eur6pa mas tajaihoz kepest regi6nkban meg mindig idegen a korszellem
töt Andrei Ple~u az aszkezis Eur6paban reg6ta meghaladott gyakorlahinak 
felfedezescre tesz vitathatatlanul kortars, ha ugy tetszik poszt-szekularis ki
serletet. A regiomllisan meg el nem jöttnek es az Eur6paban mar elmultnak 
ez a zavarba ejtö parlwzamos aktualitasa azt jelzil hogy a tarsadalomtörtencti 
ter meghaladhatatlannak h~telezett immanenciaja, mely per definitionem a 
vallast es a muveszetet is mindenestöl körülfogna, megsem több a minket 
parhuzamosan sokfele es sokfelekeppen- nem egyidejuleg, hanem mindannyi
szor mas ritmusok idejebe- csabit6 gyakorlasmezö egy n?gi6jam\L 
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Az orszagismerettöl a modern statisztikaig: 
m6dszertani vazlat a felvilagosodas kori tudastranszfer 

vizsgalatahoz 

A 18. szazadban a leiro statisztika (orszagismeret, orszagleiras, Statistik, 
Staatenkunde) a közigazgatasra tamaszkod6 hatalomgyakorlas egyik fontos 
elmeleti eszköze, mclynek jelentoseget a Nemet-r6mai Birodalomban nem
csak a politika mtiveszctct mcssziröl szemlelö professzorok, hanem a legfel
söbb kormanyzati körök is elismcrt<~k. A szakma egyik europai viszonylat
ban elismert müvelöje, a Göttingeni egyetem professzora August Ludwig 
Schlözer (1735-1809), peldaul Ewald Friedrich von Herzberg porosz allam
minisztert idezi munkajaban, hogy az. orszagismeret politikai fontossagat es 
nepszerliseget hangswyo:Gza. Von Herzberg szerint 

"Die Kenntnis von der politischen Verfassung der Staten, die 
mani tzoStatisti kzu nennen pflegt, gehörtzudenMode Wissenschaften 
unsrer Zeit, und ist besonders seit einigen Jaren allgemein beliebt 
geworden. Fast hat sie sogar das StatsRecht verdrängt, das vom 
Anfange dieses ]arHw1dcrts bis gegen die Mitte desselben, eine 
herrschende Wissenschaft war. Viele Gelerte, deren Stellung in der 
Welt ihnen nur erlaubt, dieStaten nach der Oberfläche zu beurteilen, 
glauben doch, in der StudieStube die Stärke - und gegenseitige 
Macht der verschiedenen Reiche, nach dem Maße ihrer Größe oder 
ihrer Bevölkerung, ganz genau abwägen zu können." 1 

Schlözer nemcsak a politikai kritikat is magaba fogla16 szakmai munkr1s
sagar61 volt hires, hanem iskolateremto pedag6giai tevekenysegeröl is. Ta
nitvanyai között szamos orosz es magyar diakot tart szamon a szakirodalom. 
Közülük sokan a göttingeni profcsszor eszmeit igyekeztek atültetni a köz
~gazgatasban vagy tamhkent tovabbfejlcszteni a felsöbb iskolai kepzesbcn. 
lgy peldaul Schlözer egyik jeles magyarorszagi tanitvanya, a pesti egyete
men tanit6 Martin Schwartner (1759- 1823), aki tudasanak elmeleli alapjail 

August Ludwig Sero önR, nu•orit' drr Stnlislik. Nebst Ideen iiber dns Studium der Politik 
iiberluwpl. 1. lieft, Eiulciltm,'<· Göttingcn, Vandcnhock tmd Ruprecht, 1804, 5. 
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Göttingenben szerczte, tun statisztikai muve?en alkalmazott el.m~l.e,t.i es 
m6dszertani ujllasaival tu lszamyalta mesteret. Schwartner definJClOJa a 
"göttingcni paradigmaban mozog", amcnnyiben az ällamol tökelet~s gcp;
zetnek lattat6 statiszlika celjat az clllam nylijtotta gondoskodas es btztonsag 
tenyezöinck konkret bemutatasaban jelöli mcg: 

,, ... was die Regierung zum »Glücke« seiner Bürger, deren 
Sicherheit und »Erhaltung jhres Lebens und ihrer Gesundheit« 
beisteuert und zwar auf sämtlichen Gebieten von der Beförderung 
der Landwirtschaft zur Justiz, von Aussenpolitik zum Schulwesen, 
von der Städ tenbeleuchtung zur Förderung der Künste und 
Wissenschaften. "2 

A korabeli statisztika fö jellemzöje mind Schlözernel, mind magyarorsza
gi tanitvanyaru\1, hogy az allamot es alattval6it egyetlen polltikai entit<:'lskent 
latja, szemben peldaul a politikai aritmetikaval, amely a tarsadalom gazda
sagi es demografiai parametereit vizsgalja.3 Ezt a holisztikus szemleletet a 
szakirodalom az abszolutista allam politikai elmeletebol c redezteti. 
Schwartner szerint 

2 

3 

4 

11
»das Bestreben nach Sicherheit und auch positivem Glück hat 

den Menschen bewogen einen guten Theil seyner natürlichen 
Freyheit aufzugeben und in den Staat zu treten« und die Aufgabe 
der Statistik ist zu beschreiben was die Regierung zum »Glücke« 
seiner Bürger, deren Sicherheit und »Erhaltung ihres Lebens und 
ihrer Gesundheit« beisteuert und zwar auf sämtlichen Gebieten."4 

Mrutin SCRwARTNI.lR, Statistik des Königreichs Ungern, Pest, 1809 (masodik .~iad~s), IO .. A 
göllingeni paradigma tudomanytörtencti fogalmaert lasd BnKP.s Vera, .A lwmyzo pnmdrg
ma, Debreccn, Latin Betük, 1997. 
NeMny pclda a terjcdclmes szakirodalomb61: . Wolfgang. BoNss, Die Einiibrmg des 
Tatsac1tenblicks. Zur Struktur und Veränderung emprnscher Sozmljorsclnmg, Frankfurt a.~., 
Suhrkamp, 1982; J ulla BRÜCKNER, Slaatswissenschaften, Kmrreralismu~. und Nnf urre~/1/. ~111 
Beitrag z tll' G(!schiclr fe der politischen Wissenscl!aft 1111 Deutschialid des s~n~e11 17. u.n~Jruh.en.18. 
Jahrhunderts, München, Heck, 1977; Hans Ench BöoEKilR, On the 0~·1.gm~ of the Statt~tJ~a l 
Gaze': Moclcs of l'crceplion, Forms of Knowledge and Ways of Wnling u~ thc. Ea rly Soc1al 
Seiences "' Petcr Hecker, William Clark szerk., Little Tools of Knowledge. Ht~lorrcal Essays on 
Academic and Bureaucmtic Praclices, Ann Arbor, The University of Michlgan Press, ~001, 
169- 171; Dav id F. T .1 NDI>Nl'ELD, The Practica/ Imagination. The German Seiences of Sf.ate 111 t11e 
Nincteenth Cenlury, Chicago and London, The University of Chic~g~ Press, 1997; ~o!,ger 
KRAllNKI', Reformlirearien zwischen Revolution und Restaurafwn. Dte gesnmmte Poilf1k an 
det U11iversilät Göttingen im ersten Drittel des 19. Jahrhunderls, Fr~~kfurl n. M., Lang, ~ 999; 
Harm Kr..uuTlN(:, Die Lehre von der Madrl der Staate11: das außenpoltttsclrc MarlrfrJrolJlem 111 der 
"politische11 Wissl'llsclwfl" unrl in der praktischen Politik im 18. jalrrluwderl, I [istorischl! 
Forschungen 29, Bt>rlin, Duncker und llumblot, 1986. 
ScmvAIONllll.. I. 111., 10. 
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A leir6 statisztika lizenkilenccdik szazad eleji magyarorszagi adaptacioja
r6llegkimeritöbbcn Horvath R6bert statisztikatörtenesz irt, ujabb ertelmczc
set pedig Gönczi Katalin jogtörtcneti munkaja adta. Mindkettejük szemlele
t<~re jellemzö, hogy a statisztika magyarorszagi megjeleneset a nyugat-eur6-
pai erintkezeseknck betudhat6 fejlödestörtenetkent erh~kelik, összhangban a 
hazai törtenetiras vonatkoz6 megallapitasaival? Horvath szamos munkaja
ban elemezte a diszciplina tudomanytörteneti vonatkozasait, fontosabb es 
kevesbe jeles müvelöinek m6ds:Lereit, mindeszt a politikai kontextusra val6 
erzekenyscggel es nemzetközi kitekinh~sben.5 Gönczi ujitasat pedig föleg ab
ban latom, ahogy a sta tisztikat a hataros jogtudoman:nyal, ennek magyaror
szagi gyakorlataval val6 viszonyban terkepezi fel, ramutatva ezitltal a kora
beli u.n. allamtudomanyok sajatos rendszen?re. Mindket szerzö sz<hnara a 
legföbb kE:~rdes a magyarorzagi atültetes eredmenye, konkretabban pedig az 
egyes tudasterületek szerepe a reformkori nemzeti programokban es az oszt
rak mintaktol - es intczmenyes infrastruktUrat61 - val6 függetlenedesben. 

Egy nemreg elkezdctt statisztikatörtcneti projekt szolgatta az aJkaJmat, 
hogy megfogalmazzarn a tudastranszfer szamomra relevans m6dszertani 
felteveseit. Kiindul6pontom az ujabb összchasonlit6 egyetemtörtenet, amely 
a tudas es az oktatasi iJ.1.tczmcnyck törtenetet szelesebb tudomanytörh~neti 
es tarsdalomtörtE~neti vonatkozasban targyalja, s amelynek egyik központi 
kerdese, hogy mit ny{tjtottak az cgyetemek az öket körülvevö tarsadalmak
nak.6 Ennek fenycben pr6bcüom a diszciplina megtijit6inak es mindennapi 
gyakorl6inak pcilyait összevetni az inh!zmenyek es a szelesebb kulturilis kö
zeg vizsgaJ.atavaL 

Mit jelent cbben az esetbcn a nyugatositas, milyen normativ tE~r-idö szcm
leletet hordoz es hogyan lehet innen tovabb1epni? Rövid tanulmanyomban a 
leir6 statisztika korabeli ertelme?..esei es hazai adaptaci6janak tanulmanyo
zasa szembesitett a fenti kcrdessel. Valaszt keresve hamar rajöttem, hogy a 
historiografia egyik legdinnmikusabb tcrületere erkeztem, hiszen a "spacial 
turn" ma egyarant foglalkoztat tudomanytörteneszeket, felvilagosodas-ku
tat6kat, valamint a közep-kelet-eur6pai tersegre szakosodott szamos törte
m~szt. Temam vazlatos bcmutatäsa utan tanulmanyomban ezen aHaspontok 
bemutatascit kiserelem meg. 

5 I IoRVAnt R6bcrt, A mugyor ll'ir6 s falisztikni irfiny fejlodese, Budapcst, KSI I, 1966; GöNCZ1 
Kalalin, Die europäischen Fundnmente der ungarischen Rechtskultt.tl~ Frankfurt am Mein, 
Vittorio Kloslcrmann, 2008. 

6 lgy pcldaul a c .. mbridgc-bcn kiadotlnagyszabäsü ujabb europai egyctcmtörlenet, mcly 
nck masodik kötele foglillkozik ,) kora rnodcm periodussal, s ebben a 18. szazaddal : 
Hilde de RmHI·R-SnJOENS s~crk., A 1/islory of the University i11 Europe. Vol. 2. Universities i11 
Enrly Modem Euro1w (1500 - 1800), C:mobridgc, Cambridgc Univcrsity Press, 1996. 
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1\ lefr6 statis.t.tika a Habsburg uralkod6k altal megt'tjltott magynrorsz<1gi 

jogi oklat~sb.an is ·~cg)elenik, kötclezö tantargy a Pesten otthont talal6 cgyc
tcmcn, a JOgt akndem1akon, de szerepel a protestans kollegiumok es liccu
mok tanrendjcben is. A reformok kündulasi pon~a a Ratio Educatiouis, mcly 
az 1770-es cvcktöl kezdve atformc-Uta a közoktatast es elinditotta n felckcze
tekre tagoft magyarors:tagi iskolaztatas egysegesiteset. Kicmclkcdö szcrcpet 
kap a Pcstre helyczett egyetem es a közepfoku iskolak tanrendjeinek ~1ta laki
tasa, melyben a lcir6 statisztika is szerepelt. Tudvalevö, hogy a 18. s4 azad 
vegen a ~özc~szintli oktatast is az egyhazak iranyiljak, s a lfabsburg refor
:nok egytk cc.t.p, hogy a katolikus iskolaztatasban c monop6liumot mcgtörje 
es az oktatasugyct fokozatosan. allami fclügyelet ala helyezzc. Kulcskcrdes, 
hogy a protestans iskoh1k, illetve az oktatasi rendszcrtöl függctlenl:ll intez
memycsülö tudomanyos közclet probeil-e ervenyesiteni sajatos mödszcrlani 
vagy ak6r politikai szempontokat a diszciplina ltthoni meghonosftt.tsn k01~ hi
:zen a ~or~zokb~n a protcstansok egyreszt az allami behatast61 függcllenül 
1gazgatjak 1skol6rkat, ugyanakkor egyeterni kepzcsük ]6l-sef 1781 ~c~ tlindmi 
rendeleteig csak az orszag hatarain kivüllehetseges. A diszciplina törtcncte~ 
ncknyomon kövcteseelsölE!peskentfeltetelezi tehata korabeli, konfcssziom1lis 
töresvonalak menh~n szervezödö felsöiskolai rendszer körülmenycinek a fel
h:!rkepezeset es annak vizsgalatat, hogy a központosft6 oktatasi rcformok 
hogyan. ha~ottak ~ n~elvil~? is szettagol~ ~agyarorsza?i ertelmis~gi közcgrc, 
tovabba m1kcpp crvenycsilltek az orszag1smeret helyr alkalmMasaban sajat 
- nyelvi, regionalis vagy nemzetpolitikai- szempontok. A kerdcsl a szakiro~ 
dalom fclvctcttc, dc atfog6 vizsgalatra eddig meg nem került sor. 

. ":- ~~formoka t kö~ctö cv.tizedekben a statisztika val6ban nepszerü vc vcilik, 
kezt k~nyvek, f?ly6rratok Jelennek rneg, honismereti tarsasagok alakulnak, 
egyszoval az "allamnevezetessegek" feltarasa elengedhetetlen rcs7.cvc valik 
az .indul6 ~udomfmyos közcletnek.7 E nepszerüseg magyarazataval meg 
ados a szakLrodalom. 1eny, hogy a statisztika törtente szorosan kapcsol6dik 

7 1\ szuznd v(:gcn .!ndtJI(l lapok es melfckleteik nagy resze fol yamatosJn közül s latiszlikai 
v<H~~tkoz;)sur. .szovc>gcket. Ki.i lönös hangsulyt fordit a h~mara az Eplte111erirle.<; statistico 

. fiOlt!~cac (180:>- 1809) Poz.sonyban, a Merkur von Ungnm (1786-1787) l'cstl.•n, a Mi111ienes 
Gyu; t ~111r!~Y ( 178'.1- 17?2) Komaromban, il Zeitschrift von und für U11grm wr Rcfcit'dl'rttllfS dr>r 
vn!erllmtltschcn Ccsclllcltl e, f.rdkrmde rmcl LL~era.~ur (1.~02-~804) Pes.lcn, a Tudonttlnyos Gyl1jle
mr>ny (~ 817-184 ~) ugyanolt, vagy a .szebem Blatter fur Gers I, Gesclllchlc uud Vttlerluudeskunde, 
ugyanJgy ·' S;LJnlcn erdCiyi szasz illetösegü ArdiiV des VrreiiiS fiir Sicben/liir~isc/t(' 
l.?ndes~JII~dl'~ mc!ync~ korsL.ak~mk.ra vonatkoz6 kötctei: I-IV (1843- 1851 ). A m<~gyan;n;/.a
S' fubllkiltJuk' kJI.arlo figy~löi es ~clhc~öen kat.alizatorai az 1739-bcn alap1loll Gütlingibche 
Gelehrte ~n/ug~:n (1802-Jg a Go_Hmgrsche Zettung(en) von gelehrten S11clrm nml•n volt 1:;

meretes) es a ]l>nt~cr Allgemcmc Zeitung (1804-1841). 
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a territorüilis allam kicpülcsehcz, s ennek uj, empirikus tudason alapulo köz
igazgatasi szemlelelen 11 rz ut6bbi hatterbc szori~a a nemesi elöjogon alapu 
16 közigazgatasi gyakorlatot es ehelyett a kepzett, tudasa reven közalkalma
za:b~ k?rill? bürokr~ta modclljcrc tamaszkodik. Ez a folyamat magyaror
sz~g_J vt~sgalata azerl ~o~tos, mert elvileg "helyzetbe hozha~a" a jogi 
muveltseggel rendelkelo, am anyagi es presztizsbeli elönyök nelkül indul6 
kisnemesi ifjakat, ugyanakkor a polgarsag rcszere is lehetöseget nyujt az al
lamapparatusban vn16 fclemclkcdeshez. A statisztika orszaghatarokon at 
ivelö magyarorszagi karrierjc tchat ugy kapcsol6dik az abszolutista kor
manyzas gyakorlatahoz, hogy közben a tarsadalmi mobilitas potencialis csz
köze. Vajon ebbcn is rcjlell a ui s:t.cipllna'vonzereje? 

Az allamismerct clösz6r kis6rli meg az orszag totalis leirasat, megpcdig 
az uj, pragmatikus es központos{t6 szempontok szerint: az orszagot vilagos 
hatarokkal, egyseges szcmpon.tok szerint "menedzselt" területkent kezcli, 
ezert elsödleges celja, hogy szcmügyre vl:!gye ennek a közigazgatas szem
pon~ab61 ertclmczctt "erösscgcit" es "gyengesegeit". Eredeti, meg a7. eUSbbi 
szazadban gyökerczö celja összehasonlit6- az eredeti, többsegeben nemct es 
bolland munkak rollepik az curopai hatarokat es "felterkepezik" Azsiat es 
Afrikcit is! -, az allamokat nem önmagukban irja le, hanem sorjaban egymas
utan, egyseges szempontrendszcr szerint, es ezaltal rnegteremti az összeha
sonlitas lehetöseget.'J E.t. a s.t.empontrendszer alakf~a ki a standardizalt infor
maci6közles m6dszereit, többck között a m?met környezetben ismert statis;.
tikai adat, azaz "Staatsmcrkw ürdigkci t" ( rulamnevezetesseg)meghata rozasa t. 
A standardizatas igcnyc vczet kesöbb, a tizennyolcadik szazad vegen a tab
lazatos formaig, söt az informaci6 szamszerüsitesehez, s egyben utat nyit a 
szomszedos "tudomanyag", a politikai aritmetika fele. 10 Ez a m6dszcrtam 
szintezis m;h megfigyelhctö Schwartner 1789-ben kiadott munkajaban is. 

A statisztika fö ldrajzot, ctnogrclfiat es olykor törtenelmet is magaba fogla
lolcirasat nyujtja az allam különfcle müködesi területeinek. AHalab an fizikai 
földrajzi lein1ssal kezdödik, czt kövcti az orszag hatarainak es fekvcsenck 
meghatarozasa, majd ratcr a flzikai es human "erök", vagyis a nepcsscg, a 
termenyek, a gazdasag flgnzatainak es a pcnzügyi helyzet reszletezeserc, cz.t 

8 Lars BEEHRISCII s~rrk., Vt•rnJCSSI'II, /iilllt>tl, Berrclme11. Die politische Ordn11ng des N111t111~ 1111 

18. ]nhrhrmdert, llistorisdw Polilikfon,chung Vol. 6., Frankfurt-New York, Campus, 2006. 
9 Ham1 KLUI:.II:'>.G, 1 111 6. 

10 A problcma nemt•l vonalkoz.)sai IStlWrlck, lasd peldaul Bo~ss, BöorKI'R, LINI>~Nfi!Lll 
munkail, haz<~i viszon} 1,1lb<m fWUiH lloltvAIH R6bcrt munkasscigcit,lcgtJjabban IIORH•II 

~cr~e~y .Kris_ztian: 'St,lhslll.l' t!"o ' polgcirisodas' a rcformkori Magyarorsuigon - Uö, '!Ion 
tsme es stahsllca (1819 1848), Budapcsl, Uj Mandat um, 2002, 9-32, 10-11. 
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követi a közign.tgatas es a jogi, valamint a politikai S7.fcra bemutatüsa. Fon
tos a rcszterüJctck alkot6clemeinek osztcilyozasa es ezek mtiködesi funkci6 
inak erzekeltelese. A lakosok rnoralis jellernzcsc a korabcli statisztika egyik 
fontos m6dszcre, amely a felvilagosodas politikai antropol6giajant~k megfe
lelöen a lakosok "jeiJemeböl" követkcztet a kormanyzati formara . fmc mcg 
egyszcr von Herzberg, Schlözer toJmacsolasaban: 

"u~. das Ve~~i:iltnis der Stärke der Staten gegen einander richtig 
abzuwagcn, mussc man zu den beiden vorher angefürtcn Grund
Kräften der Macht eines Stats, noch auf andre Bes timmungen Rück
sicht nemcn, die vielleicht noch rner wie jene zu einem sichern Ur
teil leiten können: diese Bestimmungen sind, 

1. die Lage eines Stats; 
2. die Form und der Charakter seiner Regirung; 
3. der National Charakter seiner Bewoner."H 

A magyarorszagi orszagismeret igy nemcsak fontos forrasertckkel bfr a 
korabeli allam es tarsadalom tanulmanyozasahoz (bar kritikatlan haszmila
tat61 meltan 6vnak a tarsadalorntörteneszek12), hanem maig kiaknazatlan 
kincsesbanyaja a közigazgatasr61 alkotott normativ elkepzeleseknek az or
szag fejlodesi lehetosegeit es annak akadalyait illet6en. E7.en ttilmcnöen az 
orszagismeret magyarorszagi vciltozatai elvileg a becsi szempontokt6l kü
lönbözö, söt, ~ze~kel ütkö~o helyi eJgon~ohisokat is ervcnyre juttathattak. 
Schwartner pcldaul behatoan foglalkozik az abszolutista kormanyzassal 
szembeszegülo magyar rendi privilegiumokkal es ezek lcgfontosabb gazda
sagi vonatkozasaval, az ad6szabadsaggal es a nepessegösszefrasok al61i 
~entcsse~?e.~ i~. Sch:var~ncr ugy irja le a birodalrni centralizaci6 es a helyi 
erdekek kozoth feszultseget, hogy közben a mindenkori olvas6ra bizza az 
ertelmezest es az crtekelest. Ebben tanit6mestere, Schlözer mintajtit latszik 
követni, aki a statisztika legföbb politikai funkci6jat a despotizmus lcghate
~onyabb.ellens7-ere~e~, a tenyfeltaras nyilvanossagaban jclöli meg. 1\ stntisz
tika helyt alkalmazasanak kulcsh~r~cse tehat, hogy ervenycsül-e bcnnc egy-

11 SC:IILÖZUI(, /. 111., li. 
12 FARAG6.Tarm1s, A budapesti peremkerületek Ieir6 statisztikai adatfomisai,J/300-11370 - A 

Founros~ Sznb6 T:ruitt Könyvtfir ch1könyue XXl/. 1985-1986- 1987. 112 ~ 129; Uo. Törtcneti dc
mogrMia = szer~. Uö, -~ölcsötöl a kopors6ig: Szöveggyujtemeny a törh~nE'li d<>mogrMia 
tant.llmanyozasnhoz. UJ Mand<hum, ßudapcst, 2005,12-25; ÖHr J>ctcr, PAKOt L<>vente 
Cen.~us aud cen.~ufi-/ike material preserued in lhe archiVt'S of Hrmgary, Slnvakia and Trttnsylvani~ 
(Romamn), 18-19/h centuriPS. MPIDR WOJ<K/NG PAPER WP 2011-(}20, 2011, .. http://www 
demogr.~pg.cle/papers/"':or~mglwp-2011-Q20.pdf (lelöltes idcJc: 2012. 04. 04), ßt..:-.~oA 
Cyula, l·cnycs hlck forra sa1,• Uö .. , Till'sndnlomtörfertrfi tnnulrwil1ltOk ßuda1w st Osiris 
2006. 113-129. • I ' I • I 
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fajta "birodalmi" szemlel(' l, s ha igen, korvonalaz6dik-e ez7.cl szemben vala
milyen hclyi (esetlt•g nemzcti) allasponl Magyarorszagon? Ha igen, hogyan 
jellemezhetö? A kcrdest bonyolitja, hogy az allamnevezetcssegek összeha
sonlit6 leircisa es az ebböl fakad6 kritikai potendeil megteremti a hazai clma
radottsag feltarasanak tenyszcrü es diszkurziv alapjait. Schwartner peldaul 
lepten-nyomon összchasonlitja az otthoni viszonyokat a nemet, cseh es oszt
rak környezet sajatossagaival, termeszctcsen az clobbi hatn3nyara. 

Schwartner termeszetcscn nem volt egyedül, a helyi viszonyok ostoroza
sa a kor haladas-diskurzus{mak egyik fontos tartozeka.13 A Magyarcrszagen 
megnyilvanul6 kcsö feud alizmus es a btksi kormany intenci6ib6J fal<ad6 fc
szültsegre nitevödik a szazadveg ulan a körvonalaz6d6 rendi es nyelvi 
nacionalizmus(ok) cllentt~te is. A j6zsefi reformok kapcsan törtenctirasunk 
peldaul nem gyozi hangst.'1lyozni a ccntralizal6 Habsburg politika es a var
mcgyei rendi közigazgatas küzötti szakadekot, amelyet Robert Evans rncgfo
gaJmnzasa szerint nemcsak a korabeli politikai közelet, de a tudomanyossag 
is visszatükrözött. 14 Ezt a mcgallapltast tarnasztja aJa Eckhart J6zsef is a Pes
ti egyetem jogi karcinak törtcnetcben, nmelyben a szerzö Barics Bcla statisz
tikaprofesszor pamfit.'ljere hivatkozva emliti a v<hmegyek modern tudoma
nyokkal SZCIDben1 eiJenscgcs erzület(h. IS 

Kelet-Közep-Eur6pa ter-idö modcllje 

Tiz evvel czelött mind a fcnti tlpusu diszkurziv ellentt~teket, mind a mngyar
osztrak viszonylatban megnyilvanul6 intE!zmenycs es tarsadalmi szintkü
lönbsegeket habozas mHkül a kelet-közep-eur6pai tt~rseg specifikumakent 
könyveltem volna el. Hiszen Kosary Domokos fogalrnazasaban is 

"Eur6pa törteneli struktUraja olyan különbözö szintü, egyenlöt
len fejlödesu z6mlk cgyüttescböl epül fel, amelyck allando köksön
hatasban aUtak, mint egyazon összefüggö, nagy rnodell reszci. A 
fejlödcs clcn jar6 cpicentrumot, központi z6mlt, »fennsikot« vi
szonylag alacsonyabb szintü. pcremzönak, oldalz6nak vettck körül, 

13 BA LA~~-Eva, l_hn_rgunt rmd litt' 1/n/n,lmrgs, 1765 -1800. Alt f.xperiment in Lltfighlrlwtl A /1.99111/tslll, 
ford. lun Wllkmson. BttdJJ>I!Sl, Centrat European Univcrsity Press, 1997; U{), /Jelt,k t:s 
korok. Vtilc1gatoH utt~<lk, S/t•rl-.. Kn1s:t. Lillc1. Hudapcst, MTA, 2005. 

l.t Robcrl}. w. E'. \~S, 1\IIMT/fl, llrmgary, amllftt• 1/a/lsbur:<s c~rtral Furnpt' c. 168J- (,q67, Ox
ford, 2006, v1ii. 

15 EcKttAHf Fercnc, 1\ jog- 6 t~llamlltdomtiuyi knr lör/euclt' (1667- 1935) A Kirlilyi Mn~var Pm: 
uui11y PJ/er 1itdomtimtc~yt'lt'lltliirtc•uetc. II kötct, Budapest, J936, 60-61, 192-193. '· 
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többfEHc övczelbcn es valtozntban. A kölcsönhntas sonin a p<'rcmzÖ
nak olyan tlj meg ujabb pt;oblcm~_kkal, k_ihi,vaso~k,?l ~al,al:tlk s~embe 
magukat, amelyck nagyreszt a kozponti zona fcJlodescbol aclodtak. 
Oe ez utobbira, a fennsikra sem maradt halns nelkül a lassnbban 
mozg6 partnerek meglt~te, müködese."16 

, , 

A fejlödes epicentruma Eur6pa es:~kny~gati, r~~z~n volt m~~talalhat~, 
melynek magja magaban foglalta Anghat, Del-Sko,ctat e~ ~ollan~1~t: ~z an~t
en regime-korabeli Pranciaorszagot, vala~,int a ~cmet ~s csza~-tlah~! hnt~r
videket is. Igaz, az ut6bbi esetben a szerzo sz~n~1l neh~z-~gyerte~n;u ,hata~
vonalat vonni a fejlettcbb es ehnaradottabb v1dekek kozott. A feJiodcs epl
centrumat minden cgtajon premz6nak öleltek közre, mint peldaul Kclct-Kö-

zcp-Eur6pa: . , 
11 

••• a kelct feie eso tajakon a Habsburg B1rodalom, Poroszorszag 
es az akkoriban felemelkedö Oroszorszag osztozott. Közöltl.ik mcg 
egy dorabig fennal lt Lengyelors:::ag, mig 1772-b,en r~sz~e~, majd 
1795-ben teljesen fel nem osztottak. Magyarurszag - onallo allam
kent - es Cschorszag a Habsburg Birodalmon belül foglalt hclyct. 
Ezt az osztn1k-cseh-magyar-lengyel savot, amely sok közös, rcgi~
nalis jellemzöt mutat, Közep-Er6pa keleti reszenek, vagy Kelct-Ko
zep-Eur6panak nevezzük."17 

A peremvidek fejlodeset Kosary szerint az epicentrum hat<hozta ~cg: 
"ltt a fokozatos eme1kedcst az is elosegitette, hogy rncgvaltozo~ 

e z6nat illetöen annak a kölcsönhatasnak a jellcge, amely az cur6pat 
model muködeseböl ad6dott. Az elözö szazadokban a fejlettebb rc
gi6k kihivasa inkabb fekcztc es a kesö feudaliz.mus feie tolt~ Kcle~
Közep-Eur6pa tarsadalrnait. ( ... ) Most v iszont, a XVlll. szazadtol 
kezdve, az cpicentrumb61 erkczö kihivas cppcn ellenkezöleg, in-
kabb fej lödesre, felzark6zasra ösztönözte öket." 18 

. 

Ez a törtE~neti regi6-modell tehat homogen szerkezcru es visz~nylag slabtl 
hatarokkal rcndclkczö z6m1kat feltetelez, amelyben a korabeh Magyarur
szag es Erdely Közep-Eur6pa, konk~e~an Ausz~ria felzar~~z~. keszö~ö pe
rcnwideke. A fcl v ilagosult reformok nanyvonalat, a gazdasagt-mfr.astl u ktu
ralis elmaradottsagot es az elso vilaghaboru ut~ni ko}lektiv ön~e.pct v~l6s7. i
nuleg huen lekepezi cz a modell. Problematikussa akkor vallk, mtkor a 

lo KosARY Oomokos, Ujjnepites es polxarosorltis, 1711-1867, Budapcst, Hist6ria/Holnap Kiad6, 
2001, S-6. 

17 KOSARY, l. ltl., 6. 
18 KosARY, /. m., 8. 
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struktun1lis tenyezök meghat<1roz<1sar61 van szo. Az elmült cvekbcn megfi
gyelhetö a törteneszek körebt>n egyfajta bizonytalansag, amely n törtenelmt 
regi6k heurisztikus es konstruall voltat, valtozekonysagat es hipotetikus 
voltat hangsulyoaa}9 igy Kontler Laszl6 szerint bar a felvilagosodaskori 
Magyararszag gazdasagi ertclembcn a hatul kullog6khoz tartozik, müvelt
seg szempontjab61 szinkronban van nyugati szomszedaival, annak ellenere, 
hogy a kisebbrcndusegi erzes rnelyen beleiv6dott nemcsak a magyar, hanem 
az egesz terseg kollektiv indcnlitasaba.20 Ha mar földrajzi modellröl van 
sz6, Kontlcr a n!gi6 heterogcnitasat emeli ki s az "elmaradottsagb61" kiemel
kedö "haladas szigeteinek" mcglctct hangsulyozza.21 llyen potencialis szi
gctek szerintem Magyarorszagon a 18. ·szazad vegen a nagyobb iskolakkal 
rendelkezö varosok, melyck innovativ polencialjat es helyi központta vahisat 
elfedne a nagy altalanositasokra összpontosit6 rcgjonalis makromodell. 

A tudomanytörtenet ter-idö modelljci 

A törteneti z6nakban val6 gondolkodas nemcsak regi6nk sajatja. A hidegha
boru idejen kikristruyosodott moderniz<ki6s clmeletek szintcn regi6kban 
gondolkodtak. fgy peldaul a tudomanyos forradalom egyszerüen a "nyuga
ti tudomany" születesi idöszakanak szamitott, melynek hazaja többE!-keves
be a Kosary altal is vazolt nyugat-eur6pai epicentrum.22 A hetvenes evektol 
viszont az angolszasz tudomanyszociol6giai szakirodalom hevesen kritizal
ta a tudornanyos fejlödes nyugat-eur6para korlatozott ertelmezeset. A 
"sciencc studies" kutatasterülete attal inspira lt törteneti kutatasok közös jel
lemzöje, hogy a tudomanyt ncm a korabbi, szigoruan episztemol6giai 
"internalista'' vagy inh~zmcnytörteneti "extcrnolista" szemponlok szerint 
6hajtjak targyalni. Ehelyett a tudomanyos gyakorlatot mint kommuruk<kios 

19 Frank llAT>Ltm - Malthias Mtt>I>I>LI., ll.uf dem Weg l.U einer lransnat:ionnhm Ct>schi<:hh• 
Ostmitlclcuropas =- Cumparaliv: Leipz.iger Tleit riige Z!lr L/Hiversalgeschichte und Versleichenden 
Gesellscl/(/ftsforschung, 20, 1 2 (2010). 8-29; Stefan ~r~tollHs:'~ Region und ~poclte s~a lt I~a!"" 
und Zeit. ''()~llllilteleuropa" ul~ prutotypisclle gesclllcltlsregwnale KonzepiiVII C/ro Ortlr 111:: 
http://www.eu ropa.clio-onhnc.dc/si tc/lang_de/1 lcmiD _l61/mi~_ll428/402082~•1/ 
default.aspx (letöltes idcjl': 2012. 07. 3'1); Ma:icj }ANOws~;J- Constantin IORDA~tn Balazs 
TKE:>~t:SJ :o 1, Wlty Bolher about 1/rslm ual l<egrons? Vebatrs uuer Central Europt "' Hwrgm·v, 
Polanti mrrll<omania - Easl Cen/1'111 ütrope 32. 2005 {1 2). 5-58. 

20 KoN abK Uszl6, lntroduclion, Ull, Milll'llium i11 Cenlrnl E11rope. A History of Hun.l.{lll'lf, 
Budapesl, CEl.i ['rcss, 1999, 13 20, 20. . 

21 KoN I LLK L:a:-;;:1(>, What is tlw (lli:-;1()1 ians') Enli~htcnmt•nt Today? = EurüpC<IIl ReVICW or 
Historv- RcvuL' curop('Cnnc d'l listoi rc 3 (September 2006). 357- 371. 

22 Gcorgc lhs "' "· Tlrt' Spreacf ~~rw~·stcm Scienc<'- Sncncc, 5, 1967, 156,611 {!22. 
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folyamatokat vizsgaljak, amelyben az ertelmczo-befogad6 közönseg epp
olyan fontos szercpet jatszik, mint u credrnenyekre szelektaltan fogekony 
gazdasagi vagy politikai es adminisztrativ szfera.2.> 

Egy masik trcnd a Foucault tudomanyelmeleti munkaib61, de szamos 
egyeb forrasb61, igy az eurocentrizmus posztkolonialis kritikaib61 is taplru
kozik, es azt vlzsgalja, hogy milyen szerepet jatszott a tudomanyos innova
ci6 a kora ujkori allamok hatalmi struktU.rainak kiepiteseben. Ezck is nagy 
hatassal voltak a tudomany es tudastranszfer mai ertelmezeseirc, bar az 
orszagleiras "nemet" miifajat tudomasom szerint eddig meg csak francia vo
natkozasban, közvctve targyaltak.24 Központi kerdes, hogy milyen uj szere
pet kapott a tudomnny es a tcchnol6gia mint hatalmi eszköz a modern (gyar
mat-)birodalmak kialakulasaban, milyen volt a viszonya a megh6dftolt terü
letek "helyi" tudasahoz, mennyiben volt e tarsadalmak elpusztit6ja vagy 
elnyom6ja. Ezek a kerdesek forr6 Vitakat kavartak az elmult ket evtizcdbcn, 
a ketezrcs cvekrc pedig kialakult egyfajta kompromisszumos aUaspont. 
Amint Kapil Raj leszögezte indiai esettanulmanyokat tartalmaz6 kötetenek 
eloszavaban, a tudas krealfv es epitkezö termeszeh~bol ad6dik, hogy nem 
genera lhat6 vezersz6ra, hancm a helyzet melegeben, adott problemakra kc
resett valaszkent epül, akkor is, ha ujkori fejlödescben val6ban nagy szcrepet 
jatszott a mindcnkori politikai vezetes, a kereskedelmi erdekszfera es az 
ezekhez kapcsol6d6 technol6giai innovaci6s igeny.25 

Ezek a tarsadalmi es politikai kontextusra erzekeny vitak a tudomany 
pragmatikusabb felfogasahoz vezettek, lgy mara a tudomanytörtenet nem 
kizar6lag a termeszettudomanyok legföbb leh~temenyesenck szamft6 mate
matikat es a k:iserleti fizikat tanulmanyozza mint regenJ hanem magaba fog
lal olyan kevesbe ortodox diszciplinakat is, mint a termeszctrajz, orvostudo
many, földrajz es kartognifiatörtenet, sot a jogi, human, közigazgatasi es 

23 A hiva.tkozasok cbbcn a;t csctben is jo17.Csertekuek csupan: szerk. Patrick PwriTJl!AN 
Cathcnne ]AMI - Anne-Maric Mo~uN, Science and Empires: Historien/ Studies about Scicrr tijir 
Develop111ent and F.uropean Expnnswn, Dordrecht, Kluwer, 1992; David Wade CliAMHBRS

Richard GtLLBSI'IIJ, Localily in the History of Sdcncc: Colonial Scicncc, TechnosciencE:, 
and lndigcneottS Knowlcdgl' = cd. Roy MAcLnou, Nature nnd Empire: Scicnce nnd the 
Co/oninl Enterprise, Osiris, vol. JS, 2000, 221-240.; szcrk. William CLARK - Jan GoLtNSKI

Sim~n. Sa-IAFI'r!R, Tlle Seiences in Enlightened l:::urope, Chi.cago and London, Thc Universi ty 
of Ch1ca?o Press, 1999; Charlcs W. J. WmmRS, Plncing the cnlif:lltenment: Tllinking 
GifOgrnpfl~c~lly al1oul fhe !l.ge of Rens~!z, Chicag.o,.The Univers!ty ?f Chicago Press, 2007. 

24 ~eldaull·nc BtuAN, Ln Mt'!>ure de I Etilt. !l.dmmiStrateurs el geometres nu XVIIlc sii'cle Paris 
Editions Albin Michel, 1994. ' ' 

25 K~pil .RAJ, fntroducli~" - Uö, R:locnti,tg Modem SCII'IICe. CirculnltOII nnd Con~tmclilm of 
Sctcntific Knowledgc 111 Soulh Asta n11d Europe. Seventee11tlt to Ninelrl'lllh cenlrtries, Delhi, 
Permanent Black, 2006, 1-26. 
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tarsadalomtudomanyokat i<>. Mmt utaltam ra, az ujabb megküzelitesck m6d
~~e~tana .fe}e~tekcli a ludo~,1nyos me>gfigyetesck, valaminl a7 eredmcnyek 
c~ve~yes1teseben s~e~epet Jats:r6 emberi es fizikai faktorok szerepel. Az cu
ropal gyarmattarto allamok transzkontinentalis kommunikaci6janak vi
szonylataban kituntetett figyclmet elve/ a tudas hosszutavu 1/utazasa", illet
vc e transzfert es ci rkutaci6t befolyasol6 "anyagi, technikai, human, gyakor
lati, tarsadalmi es politikai tcnyczök", melyek mindegyike megvaltoL.Lathat
ja a kutatas eredmenyet.2" 

Mennyiben hasonlfthat6 Jl' angol es francia gyarmatbirodalmi keretek 
közt zajl6 transzkontinentalis tudastrnnszfer a közep-eur6pai, föleg m!met 
folyamalokhoz, konkretan pcdig a I Iabsburg Monarchia tcrilleten körvona
laz6d6 tudas-percgrimki6val a modern kor hajnalan? Az allamismcrct ma
gyarorszagi adaptaci6j<inak türtenelet vizsgalva azert tanulsagos a fent jcl
zet; kutataster?lct, mcrt megkcrdöjelezi a ~udomanyos modernizaci6 cgyin1-
nyu, nyugatrol keletre mutat6 mozgasat es az eddigiekmH pontosabban 
pr6balja felterkepezni a tudns aramlasanak bonyolult iranyvonalait, cnnek 
helyi es ezt megha1ad6 ("transzlokalis"), valamint egyeni es kollektiv szint
jeit. A mai törteneszek elutasitjak Eur6pa es a vil<ig hideghabort1s felosztasat 
innovativ nyugati ccntrumra es passzfv, a tcirsadalmilag es gazdasagilag el
maradt befogad6 szcrepet j6tsz6 keleti z6nakra. A birodalmi keretck közt 
zajl6 ~da.sa,~a.~las vizsgal<'>i manapsag kerülik az effajta ideologikusnak 
h~ngzo mmostt~st. Nemcsak a metropoliszokban tenykedö tudomanyos gc
ruuszokat figye!Jk, hancm az ahirendelt 1/crintkezesi z6mikban" ervenyesülö 
aktorok viselkedcset is, s a vizsgalat a helyi tudastranszfer m6dozatait es 
intell~ktuat.is-p,?l~lika~-gazdasagi ~ozgat6rug6it pr6balja fcltarni. Mi cpü I 
be, ~I sel~Jtezodtk k1, hogyan modosul a tudas tartalma, formaja, milyen 
~~1}'1 hat~s.ok~a~ van kiteve; .A P.crspektiv~ lgy attevödik a heterogen 
enntekczcst zonakra, a kulturalts kozpontokbol a (perem)videkre . 

. Ezek a fo!yamat?k erdckescn rimelnck az eur6pai kulrurtranszfcr ujabb 
modszertanaval. Mtchael Espagne es Michale Werner a nyolcvanas evekben 
kezdte kutatni a 19. szazad clcji e]zaszi francia-ncmet politikai hatarokat at
szelö kulturalis oszm6zist, mcly szint6n a befogad6 kömyezet arnyall elem
zesen es a helyi szcrcplok - tamhok, diakok, könyvarusok, ketnyelvü crtel
misegiek - motivaci6inak alapos vizsgalatan alapult.21 Hason16keppen a 

26 Uo. 
27 Miclwl [~t'AG:-.1! - Milhacl w~I(NI:R, Ln wm;/ntctioll d'lllll' rc{erence cullure/le t111L'I11tllldc Cl/ 

Franct•: gt'llcsc clltislt~irt• (1750-19 I.J)- Amwlc•s ESC (1987): 969-992; Mall hias Mtulll'l 1 Vn11 
der Wecltselscitigkritclt•l Kullurt'll im Aussltwdr dns Konzept clt'S Kulturlransfcrs ;" r•rrsdtit•tit'llt'll 
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statisztika m?mct-o~~:tr:1k-magyar transziere eseteben is meg kcll vi;.~g.llnom 
egyresz.t i:l oktatasi anyag kialakulasat, masreszt pedig c'l zömcbcn nsztn\k es 
ncmet cgyetemcken tanulo (volt) diakok <iltal irt stat i ~;r.tike1i irouahnat. A 
szakirodalom clorejclzesei szcrint nagy különbsegekre kell sztimltani a k(.>t 
esctbcn. Az cgyctcm1 tanrend esetc~ben Halle es (valam1vcl kevcsbc) 
Göttingen egyctemeinck hatasa figyelhetö majd meg, amelyet viszont ßt~cs
egysegesitö-pragmatikus politikaja a helyi viszonyokra val6 tekintcttel crö
sen atalakitott.211 Hncl szembcn az eszaknernet egyetemekt>n tanul<) dii\kok 
elvileg nemcsak ccnzurazatlanul sajatfthattak el az ottani profcsszorok elö
adasait, hanem szabadon villogathatt<ik össze a tanuland6 t;hgyak listajat. 
Tchat a külföldön es bclföldön tanul6 diakok ismeretanyagcinak elvilcg jc
lentosen különböznic kc11ctt. Vajon igy törtent a gyakorlatban is? 

Lassuk a magynrors:d1gi di6kok külföldi egyetemrejan\sat. A tizcnhatodik 
szazadbnn mcg clvctvc tnlalhat6k Hungarus diakok a neves o lasz es francia 
egyetemckcn, a tizmnyolcadikra viszont mar tömegjelenscggc iunosodik a 
diakok percgrimkioja, amelyet a szakirodalom modernizacic'>s h~nyczökcnt, 
"hazank nyugathoz val6 felzark6zasakent" szokott elkönyvelni. A fclvilngo
sodas oktatastörtenetcbcn kiemelkedö szerepet kapnak az cvangclikus nc
met egyetemck, czen belül pedig Göttinga. Bekes Venit idezve, a "göttingeni 
paradigrna", ezcn bclül Schlözer hatasa a korabeli magyarorszagi tudoma
nyossagra val6ban vitathatatlan fontossagU. es ennek megfelclöcn cgyik lcg
alaposabban viz.sgalt töreneti ternank.29 Mivel a göttingeni egyetem iranti 
erdeklödes sokaig "csak" a hfres tud6sok elerutjanak a tanulmanyozasara 
szoritkozott,lO cltc~cdt a "protestans nemet egyetemek" itthoni mftosza. 
Többek között e mitosz felülvizsgalasara inditotta el Szögi Laszl6 a kilcncve
nes evekbcn nagymertü felmeressorozatat, amely a modern kori diak-

ForsciHmgsklllltextcn szcrk. Andrca LANGnR-Georg MICHflLS, Metropu/cu 1111d Kulttutrtmfer 
im 15./l6.fn/Jrltuntlerf, Stullgart', Franz Steiner, 2001, 15-52. 

28 Notkc1· llAMMl\J(S'I'IJIN, Aufkliimng und katholisches Heicil. Unlasur/11111,\(CII zur 
Ulliversil.iil'smjarllllllld Politik lwtholi.~c/ler Territorien des I leiligcn Römischeil l<t•ir'!tcs deutscltr.r 
Nnl'ion !111 'l8.fnl1rllltllderl, Berlin, :1977. 

29 r.cisd H . BAt.Azs Üva, A Mngynr jozefinistrik kiilföldi knpcsoln lailwz • Szrlzllllok 97 ( 1963) 6. 
1187- 1203; l'o61t Jnnos, August I.udwig Schlözer und seine.ungnrliilt~liscltr Kor:eSJIO.IJ(/enz • 
szerk. Alcxadru DuTU, Edgor 1 löscH, Norbcrt ÜELLERS, Bnef wttl Brtefwecltseltll Mtllei-ullll 
Osteuropa im 18. ltnt/19. faltrlrtmderl, Essen, Rcimar Hobbing Verlag, 1989.; tljobban. GöNt:
ll, 1. 111.; t3iiKb Vcrn, I. m.; FU'IAKY rstvan, Gölti11ga. 1\ gölliugeni Georg ·August L8}fi'IC'II/ 
magyarorszti,~i {o~ ndc:/yi kflfJCSO/ntni n fe/tli/tigosodfts idejen es n reformkor kezci.eltlit, ßudapcsl, 
ELT~ I cvcll<ir, 2007; S/Crk. CURKA Dczsö, Göttingen dimenzioi. A GiiHin•~c'/11 c,~ljt'lt'/1/ ~U'Il'Jif 
n c;utktuc/amtinyok kinlnkultbcibtl~J, ßudapcst, Gondolat Kia~6, 2010. . . 

30 I <isd ds~rban II. ßAI•V'> Eva cmblcmatikus tanulrnany<ut a m.,gyt~r fclval,\gosod.ts 
gondolkodoirol il/ ( lctck es korok cimü kötetben. 
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peregrinaci6t adatsz.erüen dokumcntalta orszagos b?ntas~a~·J: ': kutatas 
rneggy6zocn bizonyitotta a masot~vonalas egyetcrne~ Jelent~se~et ts, ugyan 
akkor rämutalolt a hazai kutatns altal clhanyagolt btrodalmt kozpont szere
pere. Mint kiderült, Seesben nagysagren~ekkel töb~ egyet~~.~sta tan~~t, 
mint barmely nu1s egyetcmcn: mtg Cöttingaban 1767 es 1808 kozott 285 d1ak 
szerepel az egyetemi matrikuhikban, Jenaban 1760 es 1799 között 629 diakot 
tartottak szamon, addig Seesben 1746 es 1789 között 1610 diakr61 van adat. 
Es itt meg nem be~zcltünk tl S/Jkositott kcpzest nyujt6 csaszarvarosi akadc 
mi<ikr6l.32 

A külföldön tanulas es a modcrniz~ci6s impuJzus annyira egymashoz kö
tödik a hagyornanyos pcdag6gia-lörtcncU munkakban, hogy keves törtenesz 
foglalkozott a jelenseg komplcxcbb ertelrnezesevel. Ennek vizsgalata csak 
sztHesebb összehasonlit6 pcrspcktfvaban lehetsegcs. Hiszen a nap6lconi re
formok a francia, spanyol, porlugat olasz es nemet felsöoktatas inh~zmenyc
it kegyetlenül megtizcdcJik, n reforrnokat atveszelö intezmenyeket pcdig 
ujabb atfog6 reformoknak vetik ala. l\.z ut6bbiak egyik követke~menyc, 
hogy kialakulnak az orszagos fc lsöoktalasi rendszerek, amelyeket b1zonyos 
szakokon egyre inkabb csak a belföldi uüiksag .~za~~ra .ta~anak, fc~. ~z 
elsösorban az allamigazgatasban fontos szerepet Jatszo JOgt dtpl~m<ik kulf~l
di elisrnerese ele gördit akadalyt, de, hasonl6 .a hel~zet az o:vost karo~o~ •s: 
A 19. szazad elejen e7.ekben az or<;zagokban JClentosen lecsokken a kulfold1 
diakrnignici6, nagyobb szamban mar csak onnan erkeznek diakok, ahol meg 
nern korlatozzäk a mas orsn\gokban törtenö diplomaszerzest, illetve ahol 
rneg nem alakultak vcglegc~cn ki a ncmzeti fel~öok~:as ~~ezme~y~s kcr;~ 
teL Ez ervenyes cgy ideig a I labsburg Monarchia LaJtan tUlt orszagatban es 
az Orosz Birodalomban cgyarant.' 3 

Intt~zmenyes es informalis tudastranszfer 

A tarsadalmi környezet {tltal kinlakftott mozgasterek mikroszintü vizsgatatu 
a kesö 18. sz.azadi Mat;,ryarors:.c.~gon a7.crt i.s ~?crc~es, :mert_a k~rab:Ji ta:s,ad~ 
lom nyelvilcg CS konfcsszionahsan I'NHJktVLLl szettagolt, 1gy altalanOSltO ko 
vetkeztetesek Jevom)sara kevessc nlkalmas. Az iskolaztat<ls az egyhazak ft-1 -

31 Szöl.l L1szlb, MtiJ<YIIIOT'uigi tlitlktlk 1/(:11/I'IOrszJigi rxyetemeken es f6iskoltikon, 1789 I 9 I~, ~~~~ ~ 
dapesl, ELTE Le\l~ltilr, 2001.; Swt.• L.is.do - St,u6 Miklos, Erdcly1 l'eregrttliNlk I nlrly1 
ditikok europtllt'.'<YI'h'mt•kt'll, 1701 1849, IMgu Mure~, Mentor, 1998.21, 23-25. 

32 SzöGt, l. 111. 

33 Hildc de RuuJLR-S' \IOrNs, I. 111.; S1ik;1, I. m. 
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ügydetc al.ltt zajlik, es fcl tchetö, hogy fontos különbsegck figydlwtök meg 
az egyes vctll,1sokhoz t.ntoz6 intczmenyek statisztikm lan<myagttiban, ugyan 
akkor felmcrül a fclsöbb akademiai tagozatok, valamint a jogakndcmi<ik 
anyagai konvcrgalasanak a lchetösege is. Nem mindegy az adott iskola föld
rajzi-kultunilis clhelyczkcdese sem, kezenfekvö a köz.igazgat<bi l;s oktala'>i 
központok elOnye a kisebb videki varosokkal szernben. Pozsonyban, majd 
idövel Pesten (i lletvc a? egyctcmi nyomda varosaban, Budan) a:t. orszag
ismercti irodalom publikalc~sa sz.empontjab6l is pezsgöbb es sokszinübb a 
tudomanyos kö.t:clct, mint Sopronban, Debrecenben vagy V.lradon, bar 
mindegyik varosban folyt szinvonalas jogi fels6oktatas.34 A korszak legdina
mikusabban feljödö ku lluralis központja ketsegtelenül Pest, idc hclyc7ik az 
urszag egyetl cn cgyctcmct, a nagyszombati, 1635-bcn alnpftott jezsttila 
uni.vers itast. Pesl sz.el.lerni környezetenek ugyanolyan fontos sz.e repc lchctctt 
a statisztika itthonl clsnj::ltft6saban, mint a dieta konibbi szekhclycnck, .Po
zsonynak. A "ßecs arnyekaban" talan provincüilisnak tunö soknyclvü muvc
lödesi központ tov<lbbra is szoros kapcsolatban marad a fcltörckvö üj cgyc
temi varossal, akar a szinh~n fe lvideki Kassa es Besztercebanya, a partiumi 
Varad vagy a dunnntuli Sopron, hiszen az itt talalhat6 jogi akadcmiak es a 
besztercebanyai mernökkepzö ugr6deszkaul szolgru Pest feie ncm cgy leen
dö professzornak.35 

A 18. szazad vegen a Nemet-R6mai Birodalom tcrületen, fölcg a protes
tans nemet allamokban cröteljesen zajlik az egyetemek reformja, mclyek 
helyzeti elönyet az allami tcimogatas biztositja. A korszak vezerclvc a hagyo
mcinyos studia humanitatis megtijitasa a tcirsadalmi hasznossag vczerelve 
szerint, s ennek okan (vagy ürügyen) elkezdodik az egyetemek allami fel
ügyelet ala helyczese. is Az uj pedag6giai cel a kit~pitendö allamappanitus 
leend6 alkalmazottainak megfelelö kepzese- a meguju16 jogi karon czt szol
galjak többek között az allamismeretek diszcipliml.i, a gazdasagoktalas, poli
tika, poHcia, sta lisztika es o banyajog, de ugyanez a helyzet a mcgujitand6 
jogi okta tassal is. A Ratio Educatio~is kereteben atalakitott es kibövllctl jogi 
fakultason Pesten is czek a targyak jelennek meg, velük együtt ped ig a lcir6 
statisztika. 

Az egysegcsitctt· rcndszerbe illesztcnd6 Habsburg egyetemeken, igy Pes
ten is, amintat f6kcnt a s:tazadcleji hallei egyetem szolgalta~a, bar czzcl kap
csolatban gyakrnn elbangz ik az osztrcik oktataspolitika pragmalikus jellcge-

34 Jo:;ef TANn K, Im Scllflllf.'ll Wit'/15. Zur dl'utscllprnchigen Presse rmd Litemlttr 1111 J>rt.>Sstmr,'< tks 
18.fahrlumclerts. ßn•mru, f.cl. tumiere, 2008. 

35 La5d EnHI\Rr, 1 ", 
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r61 sz616 erv, amely szcrint JZ nd<tpt,ki6 cgyfajta elmeleti korlatozottsagban 
is megnyilvanult. PcHdaul a hallci, kesöbb Göttingenben tanit6 Gottfried 
Achenwall (1719-1772), Schlö;.cr n<tgy elodjc, tcoretikusabb irasai tUl extra
vagansnak bizonyulnak a7 os7tn1k rcfomcrck elvarasaihoz kepest. Tttl sok 
elmelet artott volna a reformok gyakorlotias eszmejenek, melyek fö celja az 
1773-ban feloszlatott jczsuita rcnd ncveh?scszmenyenek felszamolasa, tehat 
a tananyag szekulciris jellcgcnek crositcse, a teol6giai fakultas visszaszorlta
sa es a gazdasagi, jogi ~s h.•rmt~szcttudomanyok arcinycinak növclcse.Jc• 

Mindezek mellett a hazai irodalom clismeri a terezi es j6zsefi oktatasi re
formok erdemeit, amelyekhc;. kcpcst a szazadfordul6 egyertelmü vissza
eseskent szerepel a kon1bbi rnüvckben. Eckhart Ferenc es Horv?th R6bcrt 
szerint a negativ trcnd 1848-ig tart, a~ cgyetem es szatellitjei, a jogakademiak 
egyre belterjesebbek es konzcrvativabbak, mereven elzark6znak a huszas 
evek vegen jelentkezo nemzcli librcalis reformmozgalornt61. E konzcrvati
viz:mus elrettcnt6 peldajakcnt cmlcgetik a latin nyelvu oktatas elhuz6dasat 
az 1840-es evek elejeig, a stntis.ztikn oktatasa kapcsan Horvath pedig a fclsö
oktatas intezeteibcn produkalt clavult clmeleti modelleket es a koncepci6t
lan allamldrasokat krilizalja, amcly a szerz6 szerint ketszerescn is vissza
eses, hiszen mashol a statisztiko mar ai'. adatok szamszerüsitesenek kerdcse
ivcl birk6zik.37 Horvath azt is hangsulyozza, hogy ebben az idöszakban nem 
az oktatasi rendszcr, hanem ki/ar61ag a polgari közelet szolgciltatja a moder 
nebb statisztikai lein\sok taptalajat. Velekedese szerint ez a "magan" vagy 
"polgari" statiszlika egyre inkabb magaba olvasztja a nemzeti liberalis allas
pontot, s ha e politikai atvallozason kivül nem is hozott emHtesre melt6bb 
m6dszertani ujdonsagot, legalabb az adatok frissitesere törekedett.311 

Horvath szerint a különbscg a?. oktatas es a tudomanyos közelet Iatsz6lag 
különall6 szferai köz.ött abbnn is megnyilvanult, hogy az oktatasi rcndszcr
ben elhelyczkcd6 statisztika tanarok foleg didaktikai es m6dszertani jellegu 
munkakat publikaltak, mig n statisztikai kczikönyvek, azaz konkret orszag
lefrasok zöme az cgyetcmi szfcdm kivül keletkezett.39 A statisztikai tananyag 
elsö szambavetele csak rcsz.bcn igowlja ezt a megallapitast, n1adasul az okok 
magyan1zataval is ad6s morad. I Iiszcn az elso magyar nyelvü orszaglcin1s 
szerzoje eppcnscggel egy<'lcmi tnnar (Vatyi Andn1s, 1764- 1801) es az dsö 

36 Notker IlAMMI!H'>III'-1, Artf/diirrlll,'< uml knllroliscltcs Reid1. Untersu~httllgf.'ll Zlll 

Universiliitsrrfimn untl Politik knllw/iscllf.'r Territorien des Heiligen Römiscfrm Retclres tlrrtl.,dlt'r 
Nntio11 im 18. Jnltrflltm1t•rt, lkrlin, I CJ77 

17 HoRvA.nt Rolwrl I 111 

38 Lasd HoRv''"l es GöN~~~ nHmk..iit. 
39 HoRvA.nr, I. 111. 
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kiemelkedöcn magas szinvonalu, nemet nyelve~ lrt mu~ka szinl~n ~gyetC'mi 
szakember tollabol s4.\rmazik (Schwartner Marton) - tgaz, cgy•kuk scm a 

diszcipllna oktat6ja. 10 
• • • , • , • 

Bar Horvath R6bcrt megterem tette a vizsgalat alapJa • t, a kcrdcs llsztat"aho7 
elkerülhetetlen a korabeli irodalom rendszeres (es politikai elfogulatlansag
ra törekvö) clcmzcsc. Ehhcz clsösorban az szükseges, hogy a s:tövegekct m
kabb belsÖ ÖSSzcfliggeseik es egym ashoz val6 viszonyuk :ta~jan ~~C~~Cl.Z~k, 
nem pedig inh?z.menyes h~tterük ~la.pjan. ~on~o~ a ~z~r~ok.cl~tp.alya!nak· t~ 
meretc is, amely fc.~nyt dcnt a kor ttpikus kepzest modJarra es mtczmcnye•rc, 
a hivatkozot1 munkakra, a mertc~kad6 tanarokra es talein a statisztikni adnto.k 
szolg<iltat6ira is. Schwartncr es Valyi is reszletesen fr az adatszerzcs frusz.tra-
16an nehczkcs es bonyolul t m6djair61, hiszenfriss adatokhoz. (vngy (l k~rrnl 
sz6lva, allamncvczctcssegekhez) jutni elsösorban a hiva:al~k0~1 kcrcs.~l~llc
hetelt. ßarmcnnyire hozzaszokhattak ll. J6zsef uralkodasa ldCJen 0 kozllszt
viselÖk a kötc lczöcn kitöltcndö kerdöivek özönehez, maganyos szerzuk csc
teben m ar sokkal inkabb a kapcsolati töken es a j6szcrencsen ffilllhatotl, 
hogy egy-egy stntisztikai leiras mennyire tartalmazott aktualis informaci6t.'

11 

* 

A statisztikai tananyag reformkor vegeig terjedö vizsgalata arra a kerdcs
re keres valaszt, hogy mikent ervenyesül az egysegesitö es pragma,tik~s al
lamszervezes szcmleletc az emlitett diszciplinaban, azaz milycn mert(•kb~n 
valosul mcg az inlczmenyes tudastranszfer Becs es a magy~rorszagi, ta~il;
tezmenyek kö7t. Mcg korai lenne következteteseket levonm, dc valoszmu
n ek tartom, hogy a tizennyolcadik szazad vegenMagyarorszagon meghono
sod6 statisztika magan hordozta (kulturalis, intezmenyes es egyeni) mikro
környczete jellegzctcssegeit, masres~t viszont egy.seges tax~n6miaja es a 
politikai-adminisztrativ cgysegeket.<a.llam, he~~gseg, la.rtomany, varm~g;,c 
stb.) vizsgalo m6dszcrtani hasonlosaguk megtscsa~ vlSzonylag cgyseges 
szakmai szemlclctü anyagot hozott )etre Magyarorszagon. .. 

A kulturalis környezct hclyi es makroszintjei (formalis intezmenyck, a ko
zös oktatns sorim kialakul6 informalis kapcsolati hal6k, meghataroz6 ct,ryc-

40 VAJ..YI Andras a magyar nyclv es irodalom lanara voll a p<.'sti egyclcmcn, Marlin 
SCHWAR 1 Nl'lt pedig diplomatikat, azaz okleveltant es cimertant oktatott ugyanoll, cmcllt•ll 
az Ch')'Ctcmi könyvlarosi tisttcl is lx!töltötte. 

41 L.asd V.\LH Andn)s, N kl•gycs olvas6nak mind a' ket b61dogsagol! - Uo: M11gy11r ors:w~'<mtk 
/eirtis{l, 13udcl, 17%, I, http://www.arcanum.hu/tszek/lpext.dll/?f lt>mpl.alcs&fn 1\\dlll h. 
htm&2.0 (lctöltcs idl•jc: 2012. aprilis 4.), a jelensegröl bövcbben: ßt.NIM Gyula, 1 m.; FAKt\ 

c6, A budapcsti pl•rcmkt•rülctck. 
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temi varosok, az elhely(~Zked{>s, kcsÖbbi karrier meghataroz6 aJlomasai, Cl 

közigazgatasi döntt~shozökho.t vnlo közelseg vagy ennek hianya, az clszigc
teltseg) elemzese bonyolultabb kcpct mutat: a tudastermeles nem egyöntctü 
folyamat. Az egyöntetü kulturaUs rcgi6k clmelete nem ad hü kepet a tudas 
europai migraci6janak paly.lirol a vu.J~kek es a (feltörekvö) regionalis cent
rumok szamtalan hajs:lalcsövön kapcsol6dnak cgymashoz. A korabeli sta
tisztika kutatasa igy maganak a tudas mobilitasanak törteneh~t illusztralJa, 
amelyben a helyi intezmcnyes 111frastruktUra eppugy merlegre kerül, mint 
az emberek es a tudasanyag orszagon tUimutat6 peregrinaci6ja, tovabba a 
szakmai kapcsolatrendszer es a kultun11 is hatter, beleertve a kollektiv identi
tast. A nagypolitika dramoi valtozasai a '19. szazad hajnalan, a Nemet-r6mai 
Birodalom szetesese, ugyanakkor Ausztria immar Osztrak Birodalomkent 
val6 fellepese a nemzctkö:li politikai porondon alkotjak e többszintü clcm
zes szeles kontcxtusilt. 

Tovabbi vizsgalat targya, hogy milyen hatassal volt a makro- es mikro
kömyezet a statisztikai munkak, tankönyvck megin\saban, fogyasztasaban 
es a diszciplina intezmenycscdcserc az oktatasban a tizenkilencedik szazad 
közepeig. Az utobbi azerl is fonlos, mert az orszagismeret a modern tarsada
lom- es gazdasagtudomanyok törtenctcnek nyit6fejezete, mely szamos mo
dern fogalmat (iillam, ncp, közigazgatas, terület, alkotmany stb.) honositott 
meg a hazai tudomanyos közelctben. A tema politikai jelentösegeröl egyelö
re pedig annyit jegyeznek meg, hogy az 1848-as forradalmi kormany egyik 
intezkedese a nemzeti Statisztika• r livatal lctrehozasa volt, elen areformkor 
legismertebb s tatisztikusaval, Fcnyes Elckkel. 
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