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Kelényi Borbála1

A Bécsi Egyetem magyarországi diákjai a középkorban
Kiegészítő adatok: karok és fokozatszerzés2

Közismert, hogy a középkorban a Bécsi Egyetemen tanult a legtöbb magyarországi diák,3 
és a kutató abban a szerencsés helyzetben van, hogy – amellett, hogy a 19–20. század 
fordulóján már többen foglalkoztak a témával – az 1365–1526 közötti diákok névsorát 
Tüskés Anna a közelmúltban kiadta. A kutatónő nélkülözhetetlen munkát végzett el az 
összesen 7 213 tanuló adatainak szisztematikus összegyűjtésével.4 Munkájához felhasznál-
ta a kiadott forrásokat, ti. az egyetem anyakönyveit, az artes fakultás fokozatszerzőinek 
1416-ig kiadott első kötetét, az orvosi kar fokozatszerzési jegyzőkönyveit, a teológiai kar 
fennmaradt és kiadott iratait, valamint a 19–20. század fordulóján Schrauf Károly által 
kiadott natio hungarica iratait és az általa összegyűjtött magyarországi hallgatók névsorát, 
továbbá Fraknói Vilmos 19. század végi adattárát.5 Tüskés Anna igyekezett összegyűjteni 
az arra vonatkozó adatokat is, hogy az egyes hallgatók milyen kart vagy karokat látogattak 
és ott szereztek-e fokozatot. Munkájában összesen 843 diák esetében állapította meg a 
fakultást.6 Azonban a kötet kiadása óta eltelt időben újabb adattárak láttak napvilágot, 
amelyek segítségével adatai bővíthetők. Míg az artes fakultás fokozatszerzési jegyzékei ko-
rábban csak 1416-ig voltak elérhetőek, újabban kiadták 1555-ig.7 A jogi kar beiratkozási 
és fokozatszerzési jegyzékét a közelmúltban publikálták,8 az orvosi kar történetét és anya-
gait pedig Elisabeth Tuisl dolgozta fel legutóbb.9 Az új kiadványok lehetővé és indokolttá 
teszik a Bécsi Egyetem magyarországi hallgatóinak újabb kutatását.

A Bécsi Egyetem vizsgálata abból a szempontból is kiemelkedő jelentőségű, hogy 
milyen karokat részesítettek előnyben a diákok, mivel mind a négy fakultás (az alapítás-
tól, 1365-től az artes, a jogi és az orvosi, majd az újraalapítástól, 1384-től a teológiai is) 
pápai engedéllyel működött.10 Az adatok abban a tekintetben különösen fontosak, hogy 
a magyarországi hallgatók körében második legnépszerűbb felsőoktatási intézményben, 

1 A szerző az MTA–ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport (213TKI738) munkatársa.
2 Jelen tanulmány a szerző nagyobb munkájának első összefoglalása. A munka további célja a Bécsben foko-
zatot szerzett magyarországi hallgatók adattárának kiadása.
3 A külföldi egyetemjárás már a 12. század végétől megindult a Magyar Királyság területéről Nyugat- és 
Dél-Európába. A középkorban egyetemet végzett diákok szisztematikus gyűjtését Szögi László kezdte meg, 
eddig mintegy 12 500 adatot rendszerezve. Jelenlegi ismereteink szerint Bécsben tanult a legtöbb hazánkfia, és 
számuk a krakkói diákokkal együtt a magyarországi hallgatók több mint 90%-át adja. A középkori magyaror-
szági peregrináció előzetes eredményeit lásd Szögi 2011. A két egyetem adattárát lásd Tüskés 2008. 45–340.; 
Haraszti Szabó–Kelényi–Szögi II. 2017. 77–471.
4 Tüskés 2008. 45–340.
5 Matrikel I–III; Acta Facultatis Artium I, Acta Facultatis medicae I–III; Die Akten der Theologischen Fa-
kultät; Fraknói 1874; Schrauf 1892; Schrauf 1902.
6 Tüskés 2008. 9.
7 A kiadvány csak elektronikus formában jelent meg. Acta Facultatis Artium II–IV.
8 Matrikel der Rechtswissenschaftlichen Fakultät I–II.
9 Tuisl 2014.
10 Aschbach I. 1865. 13–42.; Kink I. 1894. 2–12.; Mühlberger 2001. 326–335.
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a Krakkói Egyetemen szinte kizárólag csak a szabad művészetek karáról rendelkezünk 
adatokkal.11

A téma részletes tárgyalása előtt érdemes összefoglalni, amit a középkorban (1526-ig) 
Bécsben tanuló magyarországi diákokról tudunk. Mint említettük, Tüskés Anna összesen 
7 213 nevet gyűjtött össze. Szögi László 2011-es tanulmányában – 1525-ig (!) bezárólag 
– kicsit módosította ezt a képet, mivel 6 573 magyarországi hallgatóval számolt.12 Jelen ta-
nulmány szerzője a két adattárat összevetve és a legújabb forráskiadványokat is figyelembe 
véve 1526-ig 6 785-re teszi a Bécsben tanulók számát (1–2. grafikon).13

Az első magyarországi diák (Johannes Tarlach de Septemcastris) bécsi beiratkozásának 
pontos időpontja nem ismert, annyi azonban bizonyos, hogy legkésőbb 1368-ban mat-
rikulált, ugyanis 1370-ben a Prágai Egyetemen már mint baccalaureus Wyenensis jelent 
meg.14 Ez azért is figyelemreméltó, mivel azt jelenti, hogy alig 3 évvel az intézmény meg-
alapítása után már feltűnt az első, Magyar Királyság területéről származó hallgató. Ezt kö-
vetően a következő év, amikor magyarországi hallgatók iratkoztak be a Bécsi Egyetemre, 
az 1377-es esztendő, ekkor azonban mindjárt 40 diák. A 14. század utolsó negyedében 
indult meg a magyarországi peregrináció a Bécsi Egyetemre, 1376–1400 között átlago-
san évi 21,28 tanuló jelenlétével számolhatunk. Ebben az időszakban a Prágai Egyetem 
jelenthetett konkurenciát, amely ekkor élte virágkorát, évi átlagban 5,44 magyarországi 
diák jelenléte rekonstruálható,15 azonban ha figyelembe vesszük, hogy a becslések szerint 
tényleges számuk öt-hatszorosa lehetett a jelenleg ismert adatoknak, akkor a cseh egyete-
men tanulók száma nagyobb, mint a bécsieké.16 Az 1400-as években gyors növekedésnek 
indult a hallgatók száma, a 15. század első negyedében évi átlagban 44,96, a második 
negyedében 59,40 magyarországi hazánkfia iratkozott be.

A Bécsi Egyetem a 15. század közepén volt a legnépszerűbb a magyarországiak kö-
rében, 1449-ben matrikuláltak a legtöbben (113 fő).17 Meg kell jegyezni, hogy a legtöbb 
diák összességében is ebben az időszakban tanult a Bécsi Egyetemen, a beiratkozók létszá-
ma 1451-ben érte el tetőpontját (771 fő).18 Mindeközben a Prágai Egyetem látogatottsága 
az 1410-es évektől a Kutna Horai dekrétumok és a huszitizmus miatt lényegesen visz-
szaesett,19 a Krakkói Egyetem népszerűsége pedig a 15. század közepétől jelentősen nőtt.20 

11 Kelényi 2016a. 71–74.
12 Szögi 2011. 18–19., 22. (4. sz. táblázat).
13 Megjegyzendő azonban, hogy ennél valamivel alacsonyabb lehetett a ténylegesen a középkori Magyaror-
szág területéről érkező hallgatók létszáma, ugyanis jó néhány helynév esetében (például Rosenberg) egyéb 
pontosító adatok (például egyházmegye) híján nehéz eldönteni a beiratkozó személy származását. A Tüskés- 
és Szögi-féle adattárak különbségének is ez az oka. Ennélfogva a további kutatások jelen tanulmány adatait 
is árnyalhatják. Fel kell hívnunk a figyelmet arra is, hogy egyes esetekben a beiratkozás éveként feltüntetett 
évszám nem a tényleges matrikuláció idejét jelöli, hanem a legelső egyetemi előfordulás dátumát. A kutatás 
jelenlegi állása szerint ugyanis vannak olyan diákok, akiknek beiratkozása nem ismert, csak fokozatszerzése.
14 Tüskés 2008. 20., 45. (Nr1); Haraszti Szabó–Kelényi–Szögi II. 2017. 44. (Nr8).
15 Haraszti Szabó 2016a. 26–29.; Haraszti Szabó–Kelényi–Szögi II. 2017. 11–12.
16 Az egyetem anyakönyvei és iratai a 20. században elvesztek, ezért csak a fokozatszerzési jegyzékekre lehet 
támaszkodni. Az 1365–1525 közötti magyarországi diákokra vonatkozó adatokat Haraszti Szabó Péter közöl-
te. Lásd Szögi 2011. 18.; Haraszti Szabó 2016a. 25.; Haraszti Szabó–Kelényi–Szögi II. 2017. 43–76.
17 Vö. Schrauf 1892. V.; Tüskés 2008. 8.
18 Matrikel der Rechtswissenschaftlichen Fakultät II. XXVII.; Mühlberger 2001. 340.
19 Haraszti Szabó 2016a. 18–21., 28.; Haraszti Szabó 2016b. 72.
20 Kelényi 2016a. 61–64.; Haraszti Szabó–Kelényi–Szögi II. 2017. 13.
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1. grafikon – Az egyetemre beiratkozók és az artes kar fokozatszerzői 1365–1449 között

2. grafikon – Az egyetemre beiratkozók és az artes kar fokozatszerzői 1450–1526 között
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Az 1451–1475 közötti időszakban még töretlen a Bécsi Egyetem fölénye a magyarországi 
peregrinálók körében; ekkor átlagosan 54,44 magyarországi hallgatóval számolhatunk,21 
habár a Krakkói Egyetemet célzó peregrináció fellendülése is ebben az időszakban indult 
meg, 1451–1475 között átlagosan évi 42,24 diák iratkozott be.22 Ez azzal is magyaráz-
ható, hogy az 1450-es évek végén és az 1460-as évek elején az osztrák pénz romlása és az 
osztrák hercegek közötti testvérháború miatt számos diák elhagyta Bécset.23 A következő 
negyedszázadban a lengyel intézmény átvette a vezető szerepet, ekkor évente átlagosan 
60,28 magyarországi egyetemista regisztrált,24 míg Bécsben 41,24. Az osztrák egyetemen 
előforduló teljes diáksereg, és köztük a magyarországiak létszámának csökkenését – kü-
lönösen az 1480-as évek elején25 – a Mátyás király (1458–1490) és III. Frigyes császár 
(1452–1493) közötti fegyveres összecsapások és az azt követő járványok okozták.26 A 16. 
század legelején az 1520-as évekig újra megnőtt a Bécsi Egyetem jelentősége – az 1510-es 
évektől újra megelőzte Krakkót –,27 átlagosan évi 48,04 diákkal visszavette a vezetőszere-
pet is, Krakkóban ez a szám 47,23 volt.28

A natio hungarica tagjai arányukat 
tekintve a négy nemzet (osztrák, rajnai, 
magyar és szász) közül stabilan a har-
madik helyen voltak, az 1377–1554 
közötti időszakban arányuk 17,6% 
volt (1377–1488 között a teljes diák-
sereg 18,4%-át alkották, 1481–1490 
között 17,82%-át). Hangsúlyoznunk 
kell azonban, hogy a magyar náció ösz-
szes tagja nem a Magyar Királyságban 
született, mivel ide tartoztak a csehek, 
lengyelek, morvák, továbbá minden 
szláv nemzet és a görögök is.29 A bizo-
nyosan vagy feltételezhetően magyarországi hallgatók az 1377–1554 közötti periódusban 
a teljes diáksereg 12,92%-át tették ki.30

21 Vö. Tüskés 2008. 8–9.
22 Kelényi 2016a. 62., 63., 64–65.; Haraszti Szabó–Kelényi–Szögi II. 2017. 13.
23 Tonk 1979. 57.; Mühlberger 1997. 110.; Draskóczy 2017. 9–10.
24 Kelényi 2016a. 62., 63., 64–65.; Haraszti Szabó–Kelényi–Szögi II. 2017. 13.; Draskóczy 2017. 11.
25 1480-ban mindössze 30, 1481-ben 26, 1482-ben 8, 1483-ban 1, 1484-ben 2, 1485-ben 22 magyarországi 
diák iratkozott be a Bécsi Egyetemre, és 1483-ban összesen csak 33, 1484-ben pedig 18 hallgató matrikulált. 
Vö. Tüskés 2008. 253–257.; Mühlberger 1997. 110.; Draskóczy 2017. 9–10.
26 Matrikel der Rechtswissenschaftlichen Fakultät II. XXVII.; Aschbach II. 1877. 6–21.; Kink I. 1894. 
145–148.; Gall 1965. 13–14.; Tonk 1979. 32., 58.; Mühlberger 2001. 340–341., 386. (76. ábra).
27 Matrikel der Rechtswissenschaftlichen Fakultät II. XXVII.; Mühlberger 2001. 395–397.; Draskóczy 
2017. 12.
28 Kelényi 2016a. 63., 65–66.; Haraszti Szabó–Kelényi–Szögi II. 2017. 13. A krakkói és bécsi egyetem 
magyarországi hallgatóságának Jagelló–kori részletes elemzését és az 1520-as évek a peregrinálók számbeli 
visszaesését lásd Draskóczy 2017; különösen: 20–22. (1–8. sz. táblázat).
29 Mühlberger 1997. 112. (1. sz. táblázat), 114. (2. grafikon); Matschinegg 2001. 111.; Mühlberger 
2001. 339., 341. (65. ábra).
30 Vö. Mühlberger 2001. 340.; Kissné Bognár 2004. 54–65.; Tüskés 2008. 45–340.; Szögi 2011. 18–
19., 22. (4. sz. táblázat).

3. grafikon: A magyarországi hallgatók karonkénti megoszlása a Bécsi 
Egyetemen
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Mint említettük, a Bécsi Egyetemen tanulók mind a négy karon fejleszthették tu-
dásukat. A középkorban – a mai gyakorlattól eltérően – az egyetemi tanulmányok első 
fokát az artes fakultás jelentette, ahol az alapvető tudományokat lehetett megismerni, az 
ún. hét szabad művészetet (septem artes liberales). Csak ezután következett a különböző 
szakágakban való specializáció, a jogi, orvosi vagy teológiai tárgyú stúdiumok, amelyek 
akár 10 évnél tovább is eltarthattak! Jelenlegi ismereteink szerint sokan – a tanulók 60–
80%-a(!) – fokozatszerzés nélkül fejezték be tanulmányaikat, aminek oka egyrészt a magas 
vizsgadíj lehetett, másrészt számos diák eleve kapcsolatépítési szándékkal kezdte meg ta-
nulmányait. A bécsi natio hungarica tagjainak 81,71%-a 1453–1630 között nem szerzett 
semmilyen fokozatot egyetemi stúdiumai során.31 A kutatás jelenlegi állása szerint a Bécsi 
Egyetemen tanuló magyarországi diákok közül összesen 2 107 személy esetében sikerült 
megállapítani, hogy fokozatot szereztek a szabad művészetekből vagy, hogy milyen karon 
tanultak vagy szereztek fokozatot (3. grafikon), ez nagyjából a teljes beiratkozók harmada 
(31,05%-a). Természetesen a legtöbben az artes fakultást látogatták, összesen 1 921 hall-
gató vizsgázott. A jogi karon jóval kevesebb, összesen 349 tanuló fordult elő, és az eddi-
gi két fakultáshoz képest igencsak kevesen vállalkoztak azokra a hosszas tanulmányokra, 
amelyeket az orvosi és a teológiai karon megköveteltek: mindössze 18 studens mutatható 
ki az orvosi és 35 a teológiai karon.32

Általában az egyetem legnagyobb létszámú fakultása az artes volt, amelyen a mai, 3 
plusz 2 éves rendszerhez hasonló szisztéma szerint tanulták a hallgatók a hét szabad mű-
vészet egyes egységeit, a trivium és a quadrivium tárgyait. A borostyánkoszorú megszer-
zéséhez kétéves stúdiumok elvégzése kellett, a licenciatushoz újabb egy – a valóságban ez 
inkább 3,5–4 esztendőt tett ki –, és ezután a mesteri fokozatot általában rövid időn belül 
megkapták.33 A legtöbb magyarországi diák – mint említettük – a Bécsi Egyetemen is az 
artes fakultáson mutatható ki (1–3. grafikon). A Bécsben tanuló teljes diáksereg 85%-a 
csak a szabad művészetekben gyarapította tudását egyetemi tanulmányai során.34 Hazánk-
fiainak legnagyobb része, 1 722 személy, csak ezen az egy karon szerzett fokozatot, míg a 
többiek (129 fő) valamely más karon is továbbképezték magukat. A promoveálók jelen-
tős többsége (1 806 tanuló) a borostyánkoszorút szerezte meg. A teljes beiratkozókhoz 
képest arányuk (26,62%) hasonló a bécsi összdiákság,35 valamint a Krakkói Egyetemen 

31 Schrauf 1902. XXXIII.
32 Hangsúlyozandó, hogy a négy fakultáson előforduló diákok teljes száma azért nagyobb az említett 2 107-
nél, mivel számos hallgató két, vagy akár több karon is folytatott tanulmányokat. Vö. Tüskés 2008. 9. Az 
arányok a német egyetemek esetében a következők: a 13. század elejétől a 14. század közepéig a lüttichi 
egyházmegyei egyetemet jártak 35%-ának karválasztása ismert. Ezeknek a hallgatóknak a 17%-a csak a sza-
bad művészetek tanulmányozásában mélyedt el, 12%-uk a teológiában, 20%-uk az orvosi stúdiumokban és 
jelentős többségük, 43%-uk a jogban. Heidelbergben a 14. század első negyedéig a graduáltak 80,5%-a az 
artes-en vizsgázott, 14%-uk a jogon, 1,1%-uk az orvosi karon és 4,5%-uk teológiából. A tübingeni egyete-
men 1477–1534 között a beiratkozók fele szerzett fokozatot, akiknek 61%-a lett a szabad művészetek bo-
rostyánkoszorúsa és 28,4%-a a mestere. A promoveáltak 4,9%-a a jogi karon érte el címét, míg 2,2%-uk az 
orvosi és 3,2%-uk a teológiai fakultáson. Más, összesített számítások szerint a német egyetemek hallgatóinak 
80%-a az artes fakultást látogatta, valamivel több, mint 10%-uk a jogi kart, a teológiát és orvosit pedig ösz-
szesen 5%-uk. Miethke 2004. 112–114.; Hesse 2007. 232.
33 Uiblein 1987. 58–59., 73–74.; Mühlberger 2001. 344–346.
34 Általában a beiratkozottak 70–80%-a az artes karon tanult. Miethke 2004. 192.; Schwinges 2008. 559.
35 1390–1500 között Bécsben a diákok 25%-a szerezte meg a borostyánkoszorút és 4,5%-uk a mesteri címet. 
A 15. század második felében a német egyetemeken magasabb az arány, a beiratkozóknak kevesebb, mint fele 
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kimutatható borostyánkoszorús magyarországiak arányaihoz.36 Jóval kevesebben érték el 
a  licenciatus és magister címeket (373 és 261 diák). A mesteri fokozatot elérők aránya 
(3,85%) hasonló a krakkóihoz.37 Ez az adat valamivel alatta marad a teljes egyetemre 
vonatkozó adatoknak 1410–1509 között, ugyanis ebben az időszakban a beiratkozók 
4,93%-a lett mester Bécsben.38

A már 1370-től Bécs felé meginduló peregrinációhoz képest viszonylag későn, csak 
1385-ben regisztrálták az első magyarországi fokozatszerzőt. Innentől kezdve hazánkfiai 
egyre gyakrabban szereztek fokozatot, 1526-ig évente átlagosan 16,19-en vizsgáztak. Az 
artes karon fokozatot szerzők számának alakulása megfelel a beiratkozókénak, ugyanis 
a 15. század közepén és az 1470-es években graduáltak a legtöbben (1451-ben 65 és 
1476-ban 64 diák). Az 1490-es években tapasztalható növekedés annak is köszönhető, 
hogy ebben az időszakban virágzott Bécsben a humanizmus, elsősorban Konrad Celtis – a 
 Sodalitas Litteraria Danubiana alapítója – jelenlétének köszönhetően.39

Ami a fokozatok megszerzését illeti, a magyarországi diákok a beiratkozás után átla-
gosan 2,46 év múlva kapták meg a baccalaureus címet, ezután 3,40 év múlva a licenciatus, 
majd 1,15 év múlva a magister fokozatot. Ez azt jelenti tehát, hogy az a hallgató, aki 
 licenciatusi címet szerzett, átlagosan 5,86 évet töltött az egyetemen, aki pedig mesterit, az 
7,01 esztendőt.40

A jogi tanulmányok két szakirányra, kánon- és római jogra váltak szét. Előbbi tan-
anyagát az egyházjogi szabályok és a pápai jogszabályok gyűjteménye alkotta, utóbbiét a 
római polgárjogi szabályok, Justinianus törvényei, neves ókori jogászok művei, valamint 
kivonataik és magyarázataik. A Bécsi Egyetem erősségét a kánonjog képezte, és a hivata-
los tanterv szerint 3 évig a Decretum Gratiani-t, 2 évig IX. Gergely dekretálisait és még 
egy esztendőig a további pápai jogszabályok gyűjteményeit (Liber Sextus és Clementinae) 
kellett tanulmányozni a fokozatok eléréséhez.41 A római jog oktatása a humanizmus – és 
a Magyarországon is közismert Hieronimus Balbi – hatására csak a 15. század legvégén 
indult meg.42 Mint említettük, Bécsben a jogi karon 349 hazánkfia mutatható ki (3–5. 
grafikon). A teljes hazai diáksereghez viszonyítva arányukat (5,14%) megállapítható, hogy 
az valamivel alacsonyabb, mint az átlag, hiszen az összes bécsi diáknak 8%-a regisztrált a 
jogi karon.43

lett borostyánkoszorús. Miethke 2004. 193.; Tuisl 2014. 178.
36 A Krakkói Egyetemen a magyarországi diákok 24,10%-a lett baccalaureus. Kelényi 2016a. 71–73.
37 A Krakkói Egyetemen a magyarországi diákok 4,22%-a lett magister. Kelényi 2016a. 71–73.
38 A 15. század második felében a német egyetemeken jóval magasabb a mesteri fokozatot szerzők aránya: 
a beiratkozók 8,15%-a, vagy más számítások szerint 10–15%-a lett magister. Miethke 2004. 193.; Hesse 
2007. 250. (1. tábla).
39 Megjegyzendő, hogy a bécsi egyetem artes karán a magyarországi hallgatókhoz hasonlóan a teljes diákse-
reg között is az 1430-as években ugrott meg először a borostyánkoszorút megszerzők száma. Aschbach II. 
1877. 55–82.; Kink I. 1894. 47.; Gall 1965. 14.; Lhotsky 1965. 189–204.; Baczkowski 2001. 58–59.; 
 Draskóczy 2017. 10.
40 Meg kell jegyeznünk, hogy a beiratkozás és egy fokozat megszerzése között eltelt időben a hallgató nem 
feltétlenül időzött végig az egyetemen, a hosszabb periódusok esetében valószínűsíthető, hogy a matrikuláció 
és a promóció között visszatért Magyarországra, vagy más intézmény diákja lett.
41 Matrikel der Rechtswissenschaftlichen Fakultät II. XIV.; Kink I. 1894. 101.; Mühlberger 2001. 353.
42 A római jog első doktorát csak 1512-ben avatták fel. Matrikel der Rechtswissenschaftlichen Fakultät II. 
XXII.; Gall 1965. 14.; Mühlberger 2001. 353–354.
43 A német típusú egyetemeken a hallgatók 10–15%-a tanult a jogi karon. Schwinges 2008. 559.
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4. grafikon – A jogi kar beiratkozói és fokozatszerzői (1405–1459)

5. grafikon – A jogi kar beiratkozói és fokozatszerzői (1460–1526)
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Jóllehet említettük, hogy a középkori szokások szerint a jogi képzést csak az artes 
befejezése után lehetett megkezdeni, mégis a legtöbb magyarországi jurista (178 diák) 
korábbi fokozatszerzése nem ismert. 157 studens a hagyományos – artes-szal kezdődő mo-
dellt – választotta, míg a többiek a másik két karon is megfordultak.

A jogi karon 1406-ban tűnt fel az első magyarországi diák, ami minden bizonnyal 
a Prágai Egyetem népszerűségének előzőekben már említett kezdődő hanyatlásával ma-
gyarázható, amelynek jogi képzése addig egyedülálló volt Közép-Európában.44 A főanya-
könyvbe beiratkozókkal ellentétben a bécsi jogi karon a legtöbben az 1420–1440 közötti 
időszakban matrikuláltak vagy graduáltak, az 1450-es évektől számuk a korábbi felére 
esett vissza. Ez a folyamat minden bizonnyal az itáliai egyetemek elszívó hatásának tud-
ható be, ugyanis a humanizmus terjedésével egyre több hazánkfia tűnt fel ezekben az 
intézményekben, ahol sokuk jogi tanulmányokat folytatott.45

Az mindenesetre elmondható, hogy a magyarországi diákok matrikulációja és gra-
duálása a jogi karon megfelel az összes bécsi jogász tendenciáinak.46 Az összes jogi hall-
gatóhoz viszonyítva a magyarországi juristák aránya hasonló a Bécsben tanuló összes ha-
zánkfiáéhoz, hiszen a 15. század első felében a jogászok 16,4%-a származott a középkori 
Magyarországról.47 A 15. század második felétől a 16. század első feléig tartó évszázadban 
20,4%-uk volt a natio hungarica tagja, jóllehet közülük csak a teljes diáksereg 9,1%-a 
származott bizonyosan a középkori Magyar Királyság területéről.48

A magyarországi diákok a jogi fakultásra átlagosan 4,40 évvel a főmatrikulába való 
regisztráció után iratkoztak be. Azonban, ha külön vizsgáljuk azokat, akik az artes-en való 
tanulmányaik után jelentek meg a jogi karon és azokat, akik előzetes stúdiumairól nem 
rendelkezünk információval, akkor jól érzékelhető a különbség: míg az első csoport átla-
gosan 7,45 év után jelentkezett a jogra, a második csoport 1,35 év után.

A magyarországi jogi hallgatók alig harmada (29,51%), összesen 103 hallgató szerzett 
fokozatot. A 15. század első felében a jogon vizsgázók harmada (32%-a) a magyarországi-
ak közül került ki.49 Hazánkfiai a 15. század második felében is kitűntek a jogi fokozatot 
szerzők közül, 1460–1509 között ugyanis az összes bécsi juristának csak 20%-a promo-
veált.50 A legtöbb hazánkfia (95 személy) a borostyánkoszorúig jutott el, a licenciatusi és 
doktori címet majdnem ugyanannyian (34 és 31 fő) kapták meg.51

44 Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a jogi fakultás iratai csak 1402-től (!) maradtak fenn. Mindemellett a 
Prágai Egyetem jelentőségét bizonyítja a magyarországi (jogi) értelmiség képzésében, hogy a Zsigmond király 
(1387–1437) udvarában szerepet kapó, 1410-ig egyetemen beiratkozott személyek közül a legtöbbeknek ez 
az intézmény volt az alma matere. Moraw 1986. különösen: 483–484.; Haraszti Szabó 2016b. 70–74.
45 Szögi 2011. 19.; Kelényi 2016b. 52–55.
46 A beiratkozásokban az egyedüli eltérés az, hogy míg a teljes bécsi jogászság beiratkozóinak számában az 
1470-es évek legvégén figyelhető meg növekedés, addig a magyarországiakéban az 1480-as évek legvégén. 
Matrikel der Rechtswissenschaftlichen Fakultät I. XV. (2. ábra), XVIII. (3. ábra), II. XXVI. (1. ábra).
47 Matrikel der Rechtswissenschaftlichen Fakultät I. XVII.
48 Matrikel der Rechtswissenschaftlichen Fakultät II. XXXVI. (6. ábra), XXVII. (7. ábra).
49 Matrikel der Rechtswissenschaftlichen Fakultät I. XV., XIX. (4. ábra).
50 Hesse 2007. 244.
51 A bécsi jogi karon tanuló összes hallgató esetében a következőképpen alakultak az arányok: 1402–1557 
között átlagosan a beiratkozók 27,20%-a lett baccalaureus, 9,59%-a licenciatus és 6,48%-a doctor. A magyar-
országi diákok körében majdnem ugyanezek az arányok mutathatók ki: 27,22%, 9,74% és 8,88%. Matrikel 
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät I. XV–XVI., II. XXX–XXXI.
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Az ismert esetek alapján a magyarországi diákok Bécsben átlagosan a jogi fakultáson 
történő regisztráció után 4,66 évvel érték el a baccalaureatust, újabb 1,61 esztendő múl-
tán a licenciatust, majd újabb 2,19 év múlva a doctoratust – utóbbi cím eléréséhez tehát 
átlagosan 12,87 éves tanulmányokra volt szükség. Ezzel szemben az a diák, aki a jogon 
kezdte meg egyetemi pályafutását, átlagosan a főanyakönyvbe való beiratkozás után 4,93 
éves tanulás után lett baccalaureus, 8,53 esztendő után licenciatus és 9,85 év alatt doctor. 
Ugyanezek a fokozatok az artes-en való kezdéssel átlagosan 12,63, illetve 12,36 és 15,06 
esztendő alatt voltak elérhetőek.52

Az orvosi tanulmányok a maitól eltérően jóval kevésbé voltak gyakorlati jellegűek, 
és a sebészi munkát ellátó városi orvosok és borbélyok nem is rendelkeztek egyetemi vég-
zettséggel. Az orvosi karra az artes fakultáson folytatott stúdiumok után lehetett felvételt 
nyerni, majd ötéves tanulmányok után a következő egy év a gyakorlati tapasztalatok meg-
szerzésével telt. A bécsi egyetem 1389-es statútumai szerint az orvosi tanulmányok meg-
kezdéséhez az artium magister fokozat megszerzése szükségeltetett és kórházi gyakorlathoz 
kötötték a promóciót. A Bécsi Egyetem hallgatóinak mintegy 9–10 évet kellett tanulniuk, 
hogy a doctor in medicina fokozatot elérjék. Magyarországon azonban igen kicsi volt az 
igény és a fizetőképes kereslet az egyetemet végzett orvosok alkalmazására, akik közül a 
legtöbben külföldi származásúak voltak.53

Mindezeket figyelembe véve, nem meglepő, hogy csak kevés hazánkfia (18 fő) válasz-
totta a költséges és hosszadalmas tanulmányokkal járó orvosi fakultást (3., 6. grafikon). 
Arányuk az összes hazai diák között (0,27%) a teljes bécsi diáksereghez képest is alacsony, 

52 Lásd 40. sz. jegyzet.
53 Demkó 1894. 107.; Tonk 1979. 101–102.; Schultheisz 1997. 122.; Mühlberger 2001. 351.;  Haraszti 
Szabó–Kelényi 2016. 41–43.

6. grafikon – Az orvosi kar beiratkozói és fokozatszerző (1400–1510)
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ugyanis itt az arány 1%.54 Harmaduk (6 fő) a kutatás jelenlegi állása szerint egyedül az 
orvosi karon mutatható ki, a többiek korábban valóban az artes hallgatói voltak, kivéve 
két személyt, akiket csak a jogi karon regisztráltak.

Az első magyarországi diák 1401-ben mutatható ki az orvosi karon, az 1460-as évekig 
azonban hazánkfiai csak elvétve iratkoztak be, vagy szereztek fokozatot. A legtöbben az 
1486–1495 közötti évtizedben mutathatók ki, a legutolsó beiratkozó 1509-ből ismert. 
Az összes bécsi medikus időbeni megoszlása ennél jóval kiegyenlítettebb, noha nagyobb 
számban csak az 1430-as évektől matrikuláltak és az 1510-es években voltak a legtöbben, 
amikor is magyarországi diák egyáltalán nem tanult itt.55

Hazánkfiai átlagosan a főanyakönyvbe való beiratkozás után 7,67 évvel matrikuláltak 
az orvosi karon. A legtöbb orvosi karon előforduló hallgató (12 fő) beiratkozását ismerjük, 
akik a következő fokozatokat érték el: 4 baccalaureus, 3 licenciatus, 1 magister és 5 doctor. 
Az első címet átlagosan az orvosi fakultáson való matrikuláció után 1,73 évvel szerezték 
meg, majd a továbbiakhoz újabb 3,48, 1,13 és 2,8 esztendőnyi tanulás segített hozzá, 
tehát a doktori cím megszerzéséhez átlagosan 16,8 (!) éves stúdiumot kellett elvégezni.56

A teológia számított a középkorban a tudományok tudományának, a tanulmányok 
csúcsának, ami igen hosszú és elmélyült tanulást követelt meg. Mindennek ellenére majd-
nem kétszer annyi magyarországi tanuló látogatta ezt a fakultást, mint az orvosit, bár 

54 1380–1519 között mindössze 119 diák tanult a bécsi egyetem orvosi karán. A német típusú egyetemeken 

a hallgatók mindössze 5–20%-a tanult az orvosi és teológia karokon. Schwinges 2008. 559.; Tuisl 2014. 
127., 351. (12.1.2.A–B. sz. grafikon).
55 Tuisl 2014. 351. (12.1.2.A–B. sz. grafikon).
56 Lásd 40. sz. jegyzet.

7. grafikon – A teológiai kar beiratkozói és fokozatszerzői (1405–1519)
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számuk még így is elenyésző: 35 személy (3., 7. grafikon). Az összes Bécsben tanuló ha-
zánkfia (0,52%) a teljes bécsi diáksereghez (6%) képest feltűnően kis arányban folytatott 
teológiai stúdiumokat.57

Közismert, hogy a Bécsi Egyetem teológiai karát csak annak újraalapítása (1384) után 
engedélyezték.58 Az első magyarországi diák azonban csak 23 év múlva, 1407-ben iratko-
zott be, majd 1518-ig59 szinte minden évtizedben ismert egy matrikuláló vagy graduáló 
hazánkfia, ugyanakkor a legtöbben 1455–1475 között fordultak meg ezen a fakultáson.60 
Bécsben 1396–1500 között összesen 78 teológiai hallgató szerzett doktori fokozatot,61 
közülük mindössze 4 diák származott a Magyar Királyság területéről.

A borostyánkoszorút 6 éves stúdiumok után lehetett megszerezni, majd 3 év múlva a 
licenciatusit, és két éves papi szolgálat kellett a doktori cím elnyeréséhez.62 A hittudomá-
nyokban elmélyülni kívánó magyarországiak átlagosan 10,36 éves korábbi tanulmányok 
után regisztráltak, majd ezután 5,64 esztendős stúdiumok kellettek a baccalaureatus, és 
újabb 6,33 év a magisterium, majd 6,67 év a doctoratus eléréséhez. Ez azt jelenti, hogy 
hazánkfiai átlagosan összesen 29 év (!) alatt juthattak el a legfelsőbb szintig, ami az összes 
karhoz képest a leghosszabb tanulmányi időt jelentette.63

A bécsi fokozatszerzéseket vizsgálva meg kell említeni az egyetem más intézmények-
kel való kapcsolatát és a fokozatszerzésnek az intézményi kapcsolatokra gyakorolt hatását 
is. Összesen 467 hallgató kezdte vagy folytatta tanulmányait más egyetemen, míg azok 
közül, akikről tudjuk, hogy milyen kart látogattak (a már említett 2 107 személy), 241 
studens-ről mutatható ki, hogy más egyetemről érkezett Bécsbe vagy innen ment tovább. 
A legintenzívebb kapcsolat természetesen a második legtöbb magyarországi diákot vonzó 
universitas-szal, Krakkóval mutatható ki. Összesen 300 bécsi tanuló jelenléte feltételezhe-
tő Krakkóban is, míg 2 107 hazánkfia közül 142. Itália felsőoktatási intézményei szintén 
számos hazai bécsi hallgatót vonzottak, összesen 147-et, míg a 2 107 studens közül 96-
an jelentek meg valamely olasz egyetemen. Közülük a három, magyarországiak körében 
egyébként is legnépszerűbb intézmény – Padova (60/43 fő), Bologna (30/15 fő) és Ferrara 
(27/21 fő) – áll az élen. Arányában tehát valamivel többen keresték fel az itáliai intéz-
ményeket azok, akik a főanyakönyvön kívül máshol is előfordultak. Hasonló a helyzet a 
német egyetemeken kimutatható bécsi diákok esetében is (26, illetve 19 személy). Ezzel 
szemben a Prágai Egyetemen a 2 107 hallgató valamivel kisebb arányban (48 és 22 fő) 
jelent meg az összes magyarországihoz képest.

Más egyetem artes karának borostyánkoszorúsaként összesen 22 hazánkfia kezdte meg 
tanulmányait a Bécsi Egyetemen; a 14. század végén a leggyakoribb intézmény a prágai, 
az 1420-as évektől, de különösen az 1450-es évektől a krakkói universitas volt. A szabad 
művészetek mesterének címét 9 diák szerezte meg más felsőoktatási intézményben, bécsi 
beiratkozása előtt. Azok közül, akik máshol szereztek borostyánkoszorút, mindössze 7 sze-

57 Lásd 32. sz. jegyzet.
58 Akten der Theologischen Fakultät I. VII.
59 Nota bene: a teológiai kar adatai csak 1518-ig vannak kiadva (!).
60 Megjegyzendő, hogy a 15. század eleji és közepi zsinatok idején Európa-szerte fellendült az igény a teoló-
giában jártas tudósok iránt. Miethke 2004. 106–109.
61 Akten der Theologischen Fakultät I. XVIII.
62 Mühlberger 2001. 355.
63 Lásd 40. sz. jegyzet.
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mély szerzett további fokozatot Bécsben, a mesterek közül pedig senki nem tanult tovább 
másik karon. A bécsi diákok közül 85 diák korábbi, vagy további peregrinációja során 
Krakkóban (is) graduált, többeket mint a Bécsi Egyetem studens-ét (1 fő),  baccalaureus-át 
(36 fő) vagy magister-ét (1 fő) jegyezték fel a lengyel intézményben.

A Bécsi Egyetem vonzerejét elsősorban annak köszönhette, hogy a legközelebb feküdt 
a középkori Magyar Királyság határaihoz azon felsőoktatási intézmények közül, amelyek 
mind a négy karon oktattak, következésképpen könnyen elérhető volt, és a közelség okán 
viszonylag olcsó tanulási lehetőséget kínált hazánkfiai számára. A bécsi artes fakultás veze-
tő szerepe nemcsak saját intézményén belül, hanem a magyarországi hallgatók által prefe-
rált egyetemek között sem kérdéses.

A kutatás hajlamos a jogi tanulmányok legfőbb helyének az itáliai egyetemeket tekin-
teni, azonban azok Béccsel nem versenyezhettek. Míg – a kutatás jelenlegi állása szerint 
– az olasz intézményekben 247 magyarországi diák folytatott jogi stúdiumokat, addig, 
mint említettük, Bécsben százzal többen.64 A legtöbb egyetemet végzett orvos is Bécs-
ben képezte magát, jóllehet, ha Itália összes intézményét egyben számoljuk (31 hallgató), 
akkor medikus-tanoncaik száma megelőzi az osztrák universitas-on tanulókét.65 Az eddi-
giekkel ellentétben a hittudományok iránt érdeklődő hazánkfiainak jelentős része Itália 
és Nyugat-Európa egyetemein tanult, a kutatás jelenlegi állása szerint Itáliában 104 diák 
mélyítette el tudását a teológiában (a legtöbben Perugiában és Padovában),66 Párizsban 
22, míg Kölnben 12.

Források

Acta Facultatis 
Artium I.

Acta Facultatis Artium Universitatis Vindobonensis. 1385–1416. 
I. Abteilung. Hrsg. Uiblein, Paul. Graz–Wien–Köln, 1968. 
(Quellen zur Geschichte der Universität Wien 2.)

Acta Facultatis 
Artium II–IV.

„Wiener Artistenregister“. Acta Facultatis Artium II–IV (UAW 
Cod. Ph 7–9). 1416–1447, 1447–1471, 1471–1497, 1497–
1555. II–IV. Hrsg. Maisel, Thomas – Matschinegg, Ingrid. 
Wien, 2007. http://bibliothek.univie.ac.at/archiv/digitales_ar-
chiv.html [2017.03.12.]

Acta Facultatis 
medicae I–III.

Acta Facultatis medicae Universitatis Vindobonensis 1399–1435, 
1436–1501, 1490–1558. I–III. Szerk. Schrauf Károly. Wien, 
1894–1904.

64 Hangsúlyozandó azonban, hogy az itáliai egyetemek nagy befolyást gyakoroltak a bécsi jogi képzésre és 
az olasz intézményekben végzett jogászok gyakran tűntek fel az osztrák universitas-on mint professzorok. 
Matrikel der Rechtswissenschaftlichen Fakultät II. XVII–XIX., XXI–XXV.; Aschbach II. 1877. 130–105.; 
Mühlberger 2001. 352–354.
65 A bécsi orvosi kar is szoros kapcsolatokat ápolt az itáliai egyetemekkel, számos professzoruk korábban olasz 
egyetemen szerezte tudását. Mühlberger 2001. 346–348.; Haraszti Szabó–Kelényi 2016. 46–47. (1. 
grafikon).
66 Vö. Kelényi 2016b. 46.

http://bibliothek.univie.ac.at/archiv/digitales_archiv.html
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Students from the medieval Hungarian Kingdom at the  
University of Vienna 

Additional Data to their Studies: Faculties and Graduation

by Borbála Kelényi

(Summary)

This paper discusses the students from the medieval Hungarian Kingdom at the University 
of Vienna. It is well-known that the majority of the Hungarian students attended the 
University of Vienna and the research of the topic has been favoured since the list of 
the students between 1365 and 1526 was published by Anna Tüskés. The researcher 
accomplished a grandiose work by collecting systematically the data of the 7,213 students 
from the sources. Anna Tüskés already intended to gather the data about the Hungarian 
students’ choice of faculty or faculties and about their graduation also. She managed 
to identify the faculty in the case of 843 students. However, some further databases 
have come to light since her publication, which allow the expansion of her data. The 
graduation-list of the faculty of arts e.g. was available previously till 1416, but it was 
published till 1555 after 2008.

Consequently this paper aims at collecting the students’ choice of faculty or faculties 
or their graduation. The examination of the University of Vienna has an outstanding 
importance for that reason that all the four faculties (arts, law, medicine and theology) 
were allowed to teach by papal permission. Moreover, the data are especially significant, 
since almost only the data about the faculty of arts are remained in the case of the 
University of Kraków, which was the second most popular with the Hungarian students.

The examination of the newer sources allowed to modify the number of the 
Hungarian students in Vienna (6,785 persons) and to identify the faculty’s choice of 
2,107 attendee. It is beyond doubt, that the most undergraduate gained their degree at 
the faculty of arts (1,921 persons). The majority of them attended only this faculty. Much 
fewer Hungarians preferred the faculty of law (349 persons). Infinitesimal students from 
the Hungarian Kingdom were interested in studying at the faculties of medicine (18 
persons) and theology (35 persons). The timelines of the matriculation or graduation at 
each faculty are similar to the main tendencies, concerning e.g. both to the timeline of 
the main and first registration of a Hungarian student at the University of Vienna and to 
the timeline of all Viennese students’ matriculation or graduation.


