
A z utóbbi évtizedek történelm i kutatásai egyre 
inkább rávilágítanak arra, hogy m ennyire ösz- 
szetett folyam at eredm énye m indaz, am elyet a 

középkori egyetem i oktatás m egindulásaként szokás 
em líteni. A kéziratos források tanulm ányozása egyér
telműen m utatja az egyes oktatók szem élyes szerepé
nek fontosságát, am int az oktatás folyam án, lépésről- 
lépésre bővülő anyaggal és hangsúlyokkal tö reksze
nek az előadott diszcip lína p lasztikus, és a gyakorlat
ban is hasznosítható kifejtésére. Ez az oktatói tevé
kenység képezi azt a fo ly tonos belső  tarta lm at, 
am elynek külső kerete és jog i m eghatározottsága az 
universitaszok (egyetem ek) m egalapításával a XII. 
századra átalakul.

AZ „UNIVERSITAS"

Az egyetemek latin neve universitas. Ez a szó a latin 
„universor”-ból származik, amely egy középpont körül 
forgó valóságot jelöl (unus -  versor). A szó eredetére 
különböző magyarázatok születtek, am elyek közül a 
legközkedveltebb értelm ezés az universitaszt úgy tekin
ti, mint az egész világról (am elynek latin elnevezése 
universum : rendezett, egy központ körül keringő világ
m indenség) ism erete
ket átadó intézményt.

Azonban ez a ma
gyarázat valójában 
utólagos értelm ezése a 
m ár létező universitas 
elnevezésnek. Az ala
pot a római jogban  kell 
keresnünk. Itt a sze
mélyegyesületek egyik 
fajtáját nevezték „uni- 
versitas”-nak, mint egy 
adott célra szövetke
zett, belső szabályok
kal rendelkező testüle
tet. A személyegyesü
leteknek más elneve
zései voltak: a corpus, és a collegium, de ezek az uni
versitas általános jelentéstartom ányához képest speciá
lisabb egyesületeket je lö ltek .1

Ezt a jogi formát a középkorban sajátos módon a cé
hek szervezeti működésére alkalmazták. Ennek tükré
ben tudjuk definiálni az egyetem  (universitas) tényleges 
középkori jelentését. Az universitas tehát egy olyan céh 
(szakmai testület), amely két fő csoportot foglal magá
ba: a céh teljes jogú tagjait, azaz a tanári testületet (uni
versitas magistrorum) és a még nem teljes jogú tagokat, 
azaz a tanulók közösségét (universitas scholarium).

KÁPTALANI ISKOLÁK 

ÉS „STÚDIUM GENERALÉK"

Az egyetemek alapítási dátumának pontos m eghatá
rozása nehézségekbe ütközik, és az egyes kutatók más-
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A  középkori egyetemek 
létrejöttének és 
az egyetemi oktatás 
megszületésének 
sajátosságai’
más időpont mellett törnek lándzsát.2 Ennek oka, hogy 
nem lehet kellő egzaktsággal meghúzni a határvonalat, 
hogy meddig tekinthető egy intézmény székesegyházi 
iskolának vagy stúdium generalének, és mettől nevez
hetjük m ár egyetemnek. A kutatás számára biztos tám
pontokat csak a pápai vagy császári alapítólevelek, illet

ve elismerő bullák je 
lentenek, amelyekből 
azonban nem sok áll 
rendelkezésünkre, csak 
későbbi másolatuk, 
vagy újabb oklevéllel 
történő megerősítésük.
Az egyetemek kialaku
lásának lényegében ket
tős gyökerét fedezhet
jü k  fel. Mindkettő egy
házi oktatási intézmény: 
a káptalani iskola és a 
stúdium generale.

A káptalani iskolák 
kialakulása visszanyú
lik a V III-IX . század 
fordulójára, Nagy Ká

roly uralkodására (768-814). M ár korábban is a templo
mok képezték a kulturális központokat, ahol a papok 
kezdettől fogva végeztek oktató-tanító munkát, különö
sen igaz ez a székesegyházakra. Nagy Károly érdeme, 
hogy 789-ben kiadott admonitio generálisával kötelező
vé tette a papságra készülők oktatását a székesegyházak
ban, amely részét képezte az utókor által „karoling rene
szánszként” aposztrofált kulturális megújulásnak. Ennek 
anyagi következményeit a püspökre terhelte rá. A  813-as 
Mainzi Zsinat rendelkezése szerint (c. 10) ezeket az isko
lákat a plébániák mellett is fel kellett állítani, hogy ott 
megfelelő szinten tudjanak gondoskodni a papi utánpót
lás neveléséről.2 Jóval később, az 1179-es III. Lateráni 
Zsinat intézkedik majd arról, hogy a székesegyházaknál 
„tisztességes javadalm at” kell biztosítani megfelelő szá
mú magiszter számára, az oktatás biztosítása végett.4 —-



Szent Domonkos 1216-ban életre hívta a Dom iniká
nus Rendet, amelyet III. Ince pápa (1198-1216) es III. 
Honoriusz pápa (1216-1227) is m egerősített. A rend sa
játosságai közé tartozott az igehirdetés céljából elfoga
dott szegénység, illetve a m agasszintű teológiai ismere
tek elsajátítása, amely a rend eredeti térítő tevékenysé
gét szolgálta. Ennek az oktatására hozták létre erősen 
központosított főiskoláikat a Stúdium generálókat. A 
domonkos rend szabályzata a korábbi rendi szabályza
tokkal szemben, nem intézkedett a fizikai munkával 
kapcsolatban, a tanulm ányok végzését azonban aprólé
kosan szabályozta. Ezek az intézmények párhuzamosan 
fejlődtek az universitaszokkal, de szervezetük jóval szi
lárdabb és szigorúbb felépítésű volt, ami együtt járt a 
rendi keretekkel. Ebből az is következett, hogy a stúdi
um generálók magas oktatási színvonallal rendelkeztek, 
hiszen a rend nagyobb tudású, általában legalább ma
giszteri fokozattal rendelkező tagjai több intézményben 
is oktatói szerepet töltöttek be. Jól példázza a dom iniká
nusok egyetemi aktivitását, hogy 1234-re a párizsi 
egyetem 15 hittudományi doktora közül m ár 9 a dom i
nikánus rendhez tartozott.'’

AZ EGYETEMI OKTATÁS 
RENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA

1. A XII. század második felében, illetve a XIII. szá
zad elején tanúi lehetünk egy átalakulási folyam atnak.’
A székesegyházi iskolában tevékenykedő mesterek es 
diákok érdekeik védelmére céhekbe töm örültek, am e
lyet mint azt már előzőleg láttuk, római jogi kategóriá
val „universitas"-nak  neveztek el. Erre példa az 
Universitas M agistrorum e t Scholarium Parismensis. A 
legelterjedtebb vélemények szerint a legelső három 
egyetem sorrendben a következő. A bolognai, amely 
1050 körül jött létre és jogi oktatásáról híres. A máso- 
dik a párizsi, körülbelül 1170-ben alakult,8 itt a filozó
fiai és teológiai stúdiumok szám ítanak kiemelkedőnek, 
de a kánonjog oktatása is magas színvonalon á llt. ' Vé
gül a harmadik a salernoi 1173-ban jött létre, ahol az 
orvostudom ányokat m űvelték.10

Az egyetemek elism ertségéhez kezdetben pápai bulla 
volt szükséges, de csakhamar a német-római császár is 
m agának vindikálta az egyetem alapítási jogot (vö. 
Barbarossa Frigyes [1155-11901), ami jelzi, hogy a vilá
gi hatalom is korán felismerte az egyetemi képzés jelen
tőségét. Ezek az alapító levelek a felsorolt egyetemeknél 
is későbbről, a XIII. századból származnak. Több fajta 
olyan okiratot tartunk számon, amely egy adott egyetem 
elismertségét meghatározta. Ezek közül a legjelentőseb
bek a pápai m egerősítő oklevelek, ilyennel egy egyetem 
kapcsán is többször találkozunk. Továbbá ismerünk
uralkodói megerősítéseket, és nem utolsó sorban találko
zunk különféle kiváltságlevelekkel, amelyek szintén az 
egyetemek könnyebb működését hivatottak elősegíteni.

A létrejött egyetem ek már nemcsak a klérus képzését 
látták el, mint azt a székesegyházi iskolák eredeténél 

_  láttuk, hanem már világiak képzésével is foglalkoztak.

Ez különösen a jogtudom ányok  terén jelentkezett, hi
szen ilyen végzettségű szakem berekre a királyi vagy 
császári kancelláriában és a jogszolgáltatásban nagy 
szükség volt. Ehhez kapcsolhatjuk még a városiasodás 
hatásáC amely szintén erőteljes lökést adott az egyete
mek fejlődéséhez, elég ha csak azokra a hallgatókra 
gondolunk, akik a különböző városi funkciók elnyeré
sének a reményében döntöttek az egyetemi tanulm á
nyok vállalása mellett. ,

A tanítás több lépcsőben történt. Egyetemi kepzesre 
csak az jelentkezhetett, aki m ár befejezte a hét szabad  
m űvészet tanulását (septem  artes liberales), amely a kö
vetkező stúdium okat foglalta magában: nyelvtan, szo- 
noklattan, dialektika: szám tan, zene, csillagászat es 
mértan. A hét tárgy két fő csoportra oszlott, az első har
mat közösen triviumnak  nevezték és oktatásuk általában 
a plébániai iskolákban folyt; míg a többi négyet közö
sen quadrivium nak  hívták, am elyek m ár a m agasabb 
szintű tanulm ányokra készítették tel a diákokat. Ezek
nek a tárgyaknak az okítása külön karon történt (tacul- 
tas artium ). amelyekből fejlődtek ki később a „böl
csész" karok. Az alapképzés végét a borostyankoszoru 
elnyerése jelentette, amiről a végzettel baccalaureus- 
nak nevezték. Ezután következett a céhek szakvizsgájá
nak megfelelő tanítási engedély -  licentia  -  meg
szerzése. amely az archidiakónus előtt egy tézis m egvi
tatásával végződött. Ez m ár magiszteri fokozatnak szá
mított. azaz"a sikeresen befejezett vizsga után a jelolt 
m ár tagja lehetett a tanári testületnek. A licenciátiist le
tett hallgatók többsége ezzel a fokozattal befejezte 
egyetemi tanulmányait, hiszen a doktorátus megszelze- 
se további külföldi tartózkodást, azaz még több költse- 
aet jelentett volna, nem is beszélve magának a doktorá
tusnak az eléggé magas áráról, amelynek megfizetése 
e oy m agát végletekig tartozásokba vert egyetem i diák 
számára már ̂ általában végképp lehetetlennek bizo
nyult. A tanulm ányok betetőzése a doktori fokozat e l
nyerése volt. A szó m aga képzőt, tanítót je lent, aiia  
utalva, hogv a fokozat birtokosa a saját szakterületén 

doctus” , azaz képzett, tanult. A doktori védés nyilvá
nos a többi diák jelenlétében lezajlott disputatát foglalt 
m agában. A tézis felvetése szintén az egyetem vezető
sége előtt folyt, azonban itt m ár a diáktársaknak is lehe
tősége nyílt a tézissel kapcsolatban kérdéseket m egfo
galmazni, amelyre a jelöltnek szintén reflektálni kel

le tt."  . .................. .
A tanárok (m agiszterek) és diákok közős testületet 

alkottak, am elyben kölcsönösen kiegészítették egy
mást. Szervezetük szem pontjából az egyetem eket két 
fő csoportba szokás sorolni. Az első  az úgynevezett 
alulról építkező, vagy dem okratikus egyetem -típus, 
am elynek legjellem zőbb m egnyilvánulása a bolognai 
egyetem. Itt a hallgatók maguk választották a tanárokat 
és az egyetem  vezetőségét -  ez  két rektort foglalt ma
gában -  és az egyetem  szabályzatát is közösen állítot
ták  össze , ezért U niversitas Scholarium nak  is 
nevezték.12'  A karok élén a decanus (doyen) állt, az 
egyetem  legfőbb vezetője pedig az archidiakonusi 
rangban lévő nagykancellár  volt. A másik típus nemi-
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lég ellentétes az elsővel, azaz központosítottabb szer
vezettel rendelkezett, és a hallgatóknak jóval kevesebb 
befolyásuk volt az egyetem  működésére, szervezetére. 
Erre példa a párizsi modell.

A m ár mesteri (magistratus-licentia) fokozatot e l
nyert hallgatók részt vettek az egyetemi oktatásban. A 
hallgatók kollégiumokat alkottak általában nemzetisé
gük szerint, de a doktorok külön kollégium ba töm örül
tek. A kollégiumokat, attól függően, 
hogy milyen nyelvterületen helyez
kedett el az egyetem, különféle ne
vekkel illették: náció, bursa, coll
ege, Bolognában angol archidia- 
conus vezetésével főleg német terü
letről jö tt hallgatók tanultak, míg 
Párizsban főleg svéd, magyar, an
gol, német és itáliai hallgatók sajátí
tották el a középkori tudom á
nyokat.13 Megélhetésük kezdetben 
elég sok problémát vetett fel. Kor- 
társ feljegyzések szerint a párizsi 
egyetem környékén az előadások 
után tömegesen koldultak az egye
temisták. A hallgatók barátaik kölc- 
söneiből vagy. ha tehetősebb volt, a 
család támogatásából tartották fenn 
magukat, esetleg pártfogókat keres
tek, akik hajlandók voltak a tanítási 
költséget átvállalni. De a tanárok 
helyzete sem volt kedvezőbb, ők a 
diákjaikból éltek meg. m ár ha meg
éltek. M egélhetési lehetőségnek 
számított az egyetem hez kapcsoló
dó könyvmásolás. Ez egy sajátos másolási formát alakí
tott ki. a pecia-1, ami annyit jelentett, hogy a kódexet ív
füzetekre bontva adták ki másolásra, amelyeknek a 
színvonalát hivatalnokok ellenőrizték  (sta tionariu- 
sok).'4 Ilyen peciajeles kódexről először Bolognából és 
Párizsból tudunk a XIII. század közepéről.15 Az újabb 
egyetemeknél, illetve a német területen nem alkalm az
ták ezt a módszert.

2. Az oktatás úgy zajlott, hogy az előadó prelegálta  
(előolvasta) a kijelölt anyagot, majd ahhoz kom m entá
rokat fűzött. Ezt az egyetem isták lejegyezték és hozzá
kapcsolták a kom m entárt, vagy magába a szövegbe 
(glossa interlinearis) vagy a leírt szöveg margójára 
(glossa marginális). Ezek a diákok által lejegyzetelt ira
tok, alkották később a diák hazatérése után, az adott or
szágban a tudományágban nélkülözhetetlen szakiroda- 
lom jelentős részét, elég ha csak a Szent Gellért legen
dájában leírtakra gondolunk: (...) a szükséges költségek
kel ellátva Bolognába küldték őket, s  itt a nyelvtan, a 
bölcsészet, a zene és az egyházi jogszabályok tudom á
nyában és minden szabad tudom ány ágazataiban kivá
ló és je le s  oktatást nyertek. A végén az ötödik évben tu
dományos könyveiket is magukkal hozva visszatértek.16

Ahhoz, hogy valaki a három nagy tudom ányterület 
bármelyikével foglalkozhasson túl kellett ju tn ia a f i lo 
zófiai stúdium okon, ami ekkor elsődlegesen az arisz-

toteleszi filozófiáit je lentette  skolasztikus feldolgozás
b an .17 A skolasztika, amely a XIII. században m eghó
dította a teljes tudom ányos életet, A risztotelész műve
inek újra felfedezésén alapult. A Boethius által feldol
gozott arisztoteleszi logika ugyan m ár korábban is is
m ert volt, azonban csak a XII. századra tehetjük az 
Analytica, a Topica  illetve a Sophistica  könyvének új
bóli felfedezését. Az arab filozófia m egism erésének 

hatására  (A vicenna, A verroes, 
Avencebron, M oses M aim onides) 
belefoghattak nem csak az arab fi
lozófusok ford ításába, hanem 
A risztotelész írásainak görögből 
történő lefordításába is. Toledó, 
Oxford és Szicília szigete já rt az 
élen Arisztotelész m űveinek latin 
nyelvre történő átültetésében. Az 
egyetem ek tevékenységének kö
szönhetően, am elyek sorozatosan 
áthágták a pápai tilalm akat, sike
rült Arisztotelész tanait m egfelelő
en ötvözni az Egyház teológiai né
zeteivel.

A jogi fakultások a római jog  
Jusztiniánusz  féle foglalatát e le
m ezték, kom m entálták  (C orpus 
iuris civilis).18 A Digesta  magyará
zatának m egindulását a kutatás 
Irnerius  (Y rnerius; G uarnerius; 
W arner; vagy W erner) [ t i  1211 ne
véhez köti, aki 1080 körül kezdte 
meg a Digesta szövegének interpre
tálását a bolognai egyetem en.19 A 

római jo g  tanulm ányozása csakham ar elnyerte a  császá
ri tám ogatást, köszönhetően annak, hogy Barbarossa 
Frigyes következetesen alkalm azta a „Qttod principi 
piacait, legis habét vigorem "  elvet. Ettől fogva a csá
szár minden tám ogatást megadott a római jo g  m űvelé
sét vállaló egyetem ek számára. Term észetesen a Cor
pus iuris civilis ism ertetése sem állhatott meg önm agá
ban. így a jusztiniánuszi jo g  köré is kiépült a kom m en
tárok rendszere a glosszátorok iskolájával: Bulgarus 
( t i  167), M artinas ( t i  166), lacobus  ( f i  178) és Hugó  
( t i  168). A korábbi glosszákat foglalta össze Accursius 
(11837-1263), akinek műve glossza ordinaria-ként ter
jed t el. A glosszátoroktól elkülönült a kom m entátor is
kola, am elynek alapítója Cinus (1270-1336) és követői, 
többek között Bartolus ( t i 357) és Baldus ( t i 400) e rő 
sen tám adták a glosszális m agyarázatokat és következ
tetéseket.

A kánonjogi ok tatás keretében a hallgatók a 
G ratianus nevéhez fűződő Decretum G ratiani szövegét 
sajátították el20 a hozzákapcsolódó állandósult m agya
rázatokkal (glossa ordinaria), am elyek a Concordia dis- 
cordantium  canonum  keletkezése után (1140) száz év 
vel m ár m egszilárdultak, köszönhetően loannes  
Teutonicus-nak,2' Laurentius H ispanus-nak22 és 
Bartholomaeus B rixiensis-nekP  A kánonjogi oktatás bo
lognai megindulásától kezdve a kimagasló bolognai tan á-.
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rok készítették el summáikat a Decretum Gratiani-hoz, 
közülük a legjelentősebbek Paucapalea,24 Rolandus,25 
Stephanus Tornacensis , 2 6  loannes Faventinus2 7  és 
Huguccio,28

Az orvosi oktatás kezdetben elsősorban elméleti 
volt, a gyakorlatot állatokon végezték (elsősorban ser
téseken). Téves azonban az a közm eggyőződés, hogy 
a reneszánsz idejéig az egyetem eken nem végeztek 
boncolást em bereken. M ár a XIII. században szigorú 
feltételek m ellett lehetővé vált egy-egy halott boncolá
sa is. Az az állítás sem állja  meg a helyét, hogy egyhá
zi tilalom volt érvényben a halott boncolásokra vonat
kozólag . Ennek kapcsán V III. B onifác pápára 
(1294-1303) szokás hivatkozni, aki állítólag 1300-ban 
m egtiltotta a halottak boncolását. V alójában teljesen 
másról van szó. A pápai tilalom nem a holttestek bon
colására, hanem a kifőzésére vonatkozott, éspedig te l
jesen  racionális ok miatt. A keresztes hadjáratok során 
életüket vesztett főrangúak földi m aradványait, általá
ban hazaszállították a Szentföldről, am ely azonban túl 
hosszú hajó utat jelentett. A problém a áthidalására a 
holttestek kifőzését alkalm azták. így a hazatérő hajók
nak csak az elhunyt csontjait kellett elszállítania. A fo
lyamat azonban annyira nehézkes és hosszadalm as 
volt. hogy akadályozta az újabb csapatok behajózását. 
Ennek volt köszönhető a pápai intézkedés.29

A teológiai képzés az eddigieknél jóval összetet
tebbnek nevezhető. A hallgatóknak először a tilozóliai 
stúdiumokon kellett túljutniuk, amely természetesen a 
skolasztikától kezdve alapvetően arisztotelészi filozófi
át jelentett. A szó szoros értelem ben vett teológiai ta
nulmányok ezután kezdődtek. Ez a szimtírástudomány 
és Rem is Lomba rá usM> szentenciáinak tanulm ányozásá
ból tevődött össze, amely két-két évet jelentett. A tanul
mányok elsajátításának ellenőrzése kötelező disputákon 
történt, melyeken konkrétan meghatározott tételeket vi
tattak meg (questiones disputatae). illetve azokra a kér-
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désekre keresték a választ, amelyek a vita során m erül
tek fel (questiones quodlibetales).31

Amennyiben a reformáció fellépése (1517) előtti Eu
rópa térképén végig tekintünk kb. nyolcvan  egyetemet 
szám olhatunk össze.32 Természetesen ez a szám kissé 
csalóka, hiszen ezen egyetemek jelentős hányada szűnt 
meg még a középkorban, illetve az újkorban. De több 
olyan egyetemről is beszélhetünk, és sajnos ezek közé 
tartoznak a magyarországi egyetemalapítási próbálkozá
sok is, amelyek csak nagyon rövid ideig, néhány évtize
dig álltak fenn, hogy azután végképp elenyésszenek.33

ÖSSZEGZÉS

Az oktatás külső kereteinek átalakulása és az egye
tem i intézm ényi szisztém a m egszilárdulása nyomán 
észrevehető változás következett be az oktatás belső 
sajátosságaiban is. Az egyetem ek kialakulásának kez
detén az egyes nagy tudású tanárok alakítottak ki m a
guk körül tanuló csoportokat, azzal, hogy hozzáérté
sükkel vonzották a tanulni vágyó ifjúságot. A m ár m ű
ködő és elism ert egyetem i intézm ények m indegyike 
sajátos szem léletet, „iskolát” terem tett diákjai és taná
rai körében, amely alapján különbséget lehetett tenni 
az egyes egyetem ek fakultásai között. Ez a különbség 
nem csak az elsajátított írástípusokban jelentkezett (vö. 
littera bononiensis. littera oxoniensis, littera parisien- 
sis).34 hanem tartalm ilag és a forrásszövegek értelm e
zésében is m egm utatkozott. Ennek köszönhető, hogy a 
XIII. századtól m ár inkább a tanár követte az iskolát, 
azokat a tradicionális oktatási m ódszereket, szerzőket 
és m agyarázatokat, am elyek jellem zői voltak az egyes 
egyetem eknek és karoknak. A XIII. századra letisztá
zódott a különböző tudom ányágak érv- és eszközrend
szere.35 amely lehetővé tette Európa egységes skolasz
tikus kulturális alapjának tartós m egterem tését.
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