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Spojenie viacerých zahraničných pracovísk pri skúmaní otázok spoločných dejín sa 

stáva nielen nevyhnutnosťou, ale i našťastie stále častejšie sa objavujúcou iniciatívou. 

Maďarsko-slovenská dvojica autorov sa v tomto konkrétnom prípade pokúsila o spracovanie 

zaujímavého, i keď veľmi náročného zámeru z oblasti dejín školstva a vzdelávania. Zvolený 

región Šariša prechádzal v minulosti zaujímavým vývojom. Okrem troch slobodných 

kráľovských miest, spomedzi ktorých najmä Prešov a Bardejov zohrávali v uhorských 

dejinách vo viacerých prípadoch naozaj zaujímavú úlohu, tu žilo i množstvo šľachtických 

rodín. Pestrá sociálna, národnostná a od 16. storočia i konfesionálna skladba miestnych 

obyvateľov vytvorila naozaj mimoriadne prostredie, kde kvalitné vzdelanie zohrávalo 

dôležitú úlohu. Táto skutočnosť už od stredoveku nútila mladých mužov usilujúcich sa 

o získanie vyššieho, univerzitného vzdelania odchádzať na zahraničné univerzity a do 

vzdelávacích centier po celej Európe. Počet tých, ktorí s týmto zámerom odišli do roku 1918 

bol vysoký, pričom iba časť z nich sa po získaní vytúženého diplomu vrátila domov.  

Autori publikáciu pripravenú dvojjazyčne, rozdelili do viacerých častí. Tie 

v konečnom dôsledku majú čitateľom so záujmom o históriu, ale i odborníkom, identifikovať 

nielen hlavné smery ciest za vzdelaním v minulosti, ale i jednotlivé osobnosti, ktoré neraz 

veľmi namáhavú a nákladnú cestu za vzdelaním absolvovali. I v tomto prípade bol zaradený 

potrebný úvodný vstup do dejín Šarišskej stolice a jej školstva do roku 1918. Autori 

predstavili prehľad navštevovanosti jednotlivých vysokých škôl nachádzajúcich sa za 

hranicami krajiny. Informačný záber diela je však ešte podstatne širší. Podarilo sa totiž 

zhromaždiť nielen mená, ale i niektoré dôležité údaje o takmer 1 400 študentoch, ktorí sa na 

týchto zahraničných univerzitách vzdelávali. Z tohto pohľadu sa výsledok dlhoročného 

bádateľského úsilia dostáva k širokej komunite odborníkov, ale tiež záujemcov o dejiny 

vzdelávania či regionálnu problematiku. Nájdenie študentov, ktorí získali vzdelanie na 

niektorej zo zahraničných univerzít, už bez ohľadu na to či sa vrátili domov, alebo nie, 

predstavuje zaujímavý pohľad i komunitu, z ktorej vyšli. Cesta a štúdium v zahraničí 

rozhodne neboli lacnou záležitosťou a práve cez osudy týchto ľudí je možné prispieť 

k zaľudneniu dejín konkrétnymi osobami a príbehmi.  
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No nielen z hľadiska sledovania úrovne či oblasti, ktorá dominovala z hľadiska 

vzdelania je táto publikácia zaujímavá. Umožňuje vytvoriť si v niektorých prípadoch aj 

lepšiu predstavu o putovaní niektorých materiálnych pamiatok, ktoré je s veľkou 

pravdepodobnosťou možné spojiť práve s týmito študentmi. Osobitne zaujímavé je to 

v prípade kníh a knižných zbierok, kde najmä v prípade študentov zo zámožnejších 

šľachtických či meštianskych rodín existovala pomerne reálna možnosť, že niektoré 

z publikácií získaných počas štúdia sa zachovajú ako súčasť rodových knižníc, prípadne sa vo 

forme darov a pozostalostí dostanú do niektorej z väčších knižných zbierok tvoriacich 

napríklad súčasť školských knižníc niektorých významnejších vzdelávacích ústavov.  

Publikácia, ktorú sa dvojici autorov podarilo pripraviť, a čo je v súčasnosti snáď 

rovnako dôležité i primeraným spôsobom vydať, predstavuje výberné východisko k ďalšiemu 

bádaniu pre množstvo bádateľov vo viacerých odboroch. Identifikácia osobností, vplyvov 

rôznych škôl, ale tiež základných trendov vo vzdelávaní v jednotlivých obdobiach 

predstavujú iba niektoré z možností, ktoré sa tak stanú reálne riešiteľnými. Súbor 

ponúknutých informácií nepochybne pomôže tiež pri doriešení niektorých iba na prvý pohľad 

parciálnych problémov a vytvorí snáď i vhodnú inšpiráciu k ďalším podobným, stále viac 

potrebným dielam.    
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