
A 2017. év a Pécsi Tudományegyetem -  és az egész 
magyar felsőoktatás -  szempontjából kiemelkedő 
évforduló. 650 éve, 1367-ben alapították az első 
magyar egyetemet, amely létét annak a közép-európai 

„egyetemalapítási hullámnak” köszönheti, amely eredmé
nyeként Prága, Krakkó és Bécs városa is egyetemmel gaz
dagodott. A 650 éves múltnak köszönhetően -  a hosszú 
szünetelés ellenére -  a legrégebbi európai egyetemek kö
zött tartj ák számon a pécsit. A kevés adat és a sok kérdőjel, 
ami a működés és a megszűnés körülményeire vonatko
zik, számos hipotézis és nemritkán lokálpatrióta mítosz 
kialakulásához vezetett. A kevés adatot csak nagyobb ösz- 
szefüggésbe állítva, a középkori egyetemekre vonatkozó 
ismereteink fényében értelmezhetjük helyesen.

Mai egyetem -  középkori egyetem
Az egyetem a középkori európai kultúra legsajátosabb in
tézménye, amelynek az alapjai fokozatosan teremtődtek 
meg, több évszázados formálódás eredményeként. A 12. 
században Bologna, Salerno, Párizs és Oxford oktatása 
már messze földről vonzotta a hallgatókat -  alapító ok
irat nélkül is. Bologna a jog, Salerno a medicina, Párizs és 
Oxford a teológia területén vált ismertté. Párizs esetében 
a 13. század elején az egyetem „szabadságait”, azaz au
tonómiáját foglalták össze, akkor, amikor az oktatás már 
több évtizede folyt.

Az egyetemek nem jöhettek volna létre kora középkori 
előzmények nélkül. Az ún. Karoling-reneszánsz alapozta 
meg a középkori oktatást, és meghatározta annak tartal
mát. Az oktatás a kolostorok és a püspök mellett kialakuló 
káptalanok feladata lett. Az elsajátítandó ismeretanyag a 
hét szabad művészet (septem artes liberales) volt,1 amely 
a triviumból (grammatica, retorica, dialectica) és a quad- 
riviumból (arithmetica, astrologia, geometria, musica) 
állt. A Karoling-kori szisztéma a következő évszázadok
ban Európának a latin kereszténységhez tartozó részén el
terjedt, és egy egységes európai műveltség alapjává vált. 
„A Karoling-reneszánsz kidolgozta és megállapította a kö
zépkori európai műveltséganyag tartalmát, s abban meg
határozta az ókori örökség helyét. Ez alapvetően keresz
tény műveltséganyag volt, az ókori kultúra hagyatékából 
csak az került bele, amit a keresztény világképpel és mo
rállal összeegyeztethetőnek tartottak. Létrehozta a közép
kori nyugati keresztény értelmiséget (litterati), s azáltal, 
hogy a tudományos, irodalmi tevékenységet (litterarum 
studia), a litteratus hivatást összekapcsolta a társadalom 
egyik kiváltságos rétegével, a clericusok rendjével, szilárd 
anyagi alapot, társadalmi tekintélyt és presztízst biztosított 
az értelmiségi munka számára. Végül létrehozta az e mű
veltség ápolására és továbbadására szolgáló intézményes 
infrastruktúrát: a tudományos műhellyé emelt kolostorok 
és az iskolát fenntartó káptalanok hálózatát.”2

Az egyetem napjainkban is a legmagasabb szintű fel
sőoktatási intézményt jelöli, amely a jogszabályok szerint 
belső autonómiával rendelkezik. Az egyetemet az európai 
nyelvek többsége a latin nyelvből származó universitas 
(university, Universitat, uniwersytet, universiteit stb.) szó-
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val jelöli. A középkori latin universitas szó a mai fogalom
tól eltérően közösséget, összetartozó csoportot jelentett a 
communitashoz hasonlóan, amelynek tagjai nem a tanulá
son vagy tanításon keresztül álltak kapcsolatban egymás
sal, hanem más szempontok (pl. jogi helyzetük) fűzték 
össze őket. Universitas Saxonum az erdélyi szászok kö
zösségének az elnevezése volt, amely tagjai azonos jogál- 
lásúak voltak. Az universitas /  communitas jelenthette a 
nemesek renddé alakuló csoportját is. Az oktatásra szer
veződött intézmények elnevezése a schola volt, a maga
sabb szintű tanulmányok helyszínét studium gerenalénak 
vagy schola maiornak nevezték. Az egyetem (universitas) 
tehát a tanulóknak és tanároknak a tudományok művelé
sére szerveződő közösségét jelentette, amely uralkodói 
védelem alá kerülve autonómiával is rendelkezett, és a 
társadalom sajátos -  egyre fontosabbá váló - , műveltsé
get hordozó csoportját alkotta. Az universitas elnevezés 
helyett a középkorban sokkal inkább a studium genera- 
le volt használatos. Az intézmények száma folyamatosan 
gyarapodott, a megjelölésükre használt fogalom változott: 
a studium generale háttérbe szorult, az universitas eredeti 
értelme szűkült. Így alakult ki -  a középkoron túl -  a mai 
fogalom, amely a tudományok összességére, „egyetemes
ségére” utaló tartalommal gazdagodott. Más európai nyel
vekben az egyetem szó (lásd a görög panepistemio, horvát 
sveuciliste) inkább erre utal.

A 11. századtól a szervezett középkori oktatás egyre 
inkább a káptalanokhoz, a városi közösségekhez kapcso
lódott. A 11-12. században ismét előtérbe került a klasszi
kus örökség, az antik szerzők műveinek olvasása. A neves 
iskolák köre tovább bővült a 13. században megjelent kol
dulórendek iskoláival, mivel mind a ferencesek, mind a 
domonkosok a korábbi szerzetesrendeknél nagyobb súlyt 
fektettek a tanulásra, a műveltségre. A 12. században fran
cia területen született meg az egyetemi szellemiséget hor
dozó skolasztika, és a viták formája a disputa.3

Az első egyetemek létrejöttének ideje homályba vész.
A párizsi egyetem megalakulását hivatalosan ahhoz az 
eseményhez kötik, amikor 1212-ben a párizsi tanulókö
zösség királyi védelem alá került, de a párizsi egyetem 
alapítási dátumaként megjelölhetnénk az 1231. évi pápai 
megerősítést is, mivel kétségkívül ez zárta le a studium 
generale autonómmá válását azáltal, hogy biztosította a 
tanulás szabadságát. Ugyancsak homályba vész a jog-
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Egyetemek a középkori Európában

tudomány oktatásáról híressé vált Bologna egyetemének 
születése. 1140 körül már oktatott Bolognában Gratianus, 
a kánonjog legnagyobb középkori szaktekintélye. A 13. 
században a koldulórendi oktatás kapcsolta össze az okta
tás helyszínét a diákok lakóhelyével, megteremtve a máig 
élő college-rendszer alapjait. Ezt vette át Oxford, Camb
ridge és a párizsinál később alapított francia egyetemek 
is. A 12. századi kezdetek után a 13. és a 14. században 
egyetemalapítási hullámmal találkozunk. Német terüle
ten és Közép-Európa országaiban a 14. század volt az 
egyetemalapítások „nagy korszaka”: Prága 1346, Krak
kó 1364, Bécs 1365, Pécs 1367 (lásd a térképet).4 Ezek 
az egyetemek nem spontán módon szerveződtek, hanem 
uralkodói kezdeményezésre, és alapításukat pápai bulla 
engedélyezte. Azaz ezeket az egyetemeket valóban ala-
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pították. A pápai engedélyt tájékozódás előzte meg. Nem 
udvariassági formula, amikor a pécsi alapítólevél úgy 
fogalmaz: „kiváltképp az említett város alkalmasságát 
figyelembe véve, mely város a tudományok magvainak 
elhintésére és üdvös gyümölcseinek termésére ama ki
rályság városai között a leginkább alkalmatosnak és meg
felelőnek látszik”.5 A pápa előzetes tájékozódására utal, 
hogy három nappal (augusztus 28.) az alapítólevél kelte 
előtt érkezett vissza Magyarországról Viterbóba Radolp- 
hus de Castello, Ágoston-rendi remetékhez tartozó szer
zetes, illetve 1367 nyarán Viterbóban tartózkodott Barto- 
lomeo Piacentini, a padovai egyetem jogászprofesszora, 
aki a magyar királyi udvar jó ismerője volt; valamint Pa- 
dova püspöke, aki egyben az egyetem kancellárjaként is 
tevékenykedett.6 Aligha véletlen, hogy az a kevés adat,
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ami a középkori pécsi egyetemről ismert, a padovai minta 
átvételét sejteti.

Az oktatás rendszere jelentősen eltért a maitól. Az ala
pot a bölcseleti fakultás (facultas artium) elvégzése jelen
tette, ahol a hét szabad művészetet (septem artes libera- 
les) oktatták,7 a Karoling-kori alapok nyomán. Csak az 
artes elvégzése után lehetett a többi fakultás valamelyi
kére belépni, azaz jogot, teológiát vagy medicinát tanul
ni. De továbblépni nem feltétlenül kellett, hiszen az artes 
elvégzése tanításra (licentiatus ubique docendi) jogosított 
fel. Nem volt ritka eset, hogy a licentiatus birtokában ok
tató tanárok egy másik fakultás hallgatói is voltak egyben. 
Nem minden egyetem rendelkezett mind a négy fakultás
sal. Az egyetemek számának gyarapodásával a pápai en
gedélyt különösen a teológiai fakultás működéséhez volt 
nehéz megszerezni. A 14. századra világossá vált azon
ban, hogy az egyetem folyamatos működéséhez mind a 
négy fakultás megléte szükséges.

Az egyetem diákjai a latin kereszténységhez tartozó 
„világ” minden pontjáról érkeztek. Az egy helyről szár
mazók csoportja egy-egy natiót alkotott. A hallgatóknak 
-  akkor is -  be kellett iratkozni az egyetemre, erről a mat- 
riculák tanúskodnak. Igaz, a koraiak csak töredékesen ma
radtak fenn, ennek ellenére már a 12. században tudunk 
Oxfordban, Párizsban tanuló magyar diákokról.8

Az oktatás helyszínei kezdetben spontán alakultak, 
ahogy a párizsi egyetem is eleinte sok kis műhelyből állt. 
Az oktatás helyszíne lehetett templom, magánház, de akár 
a szabad ég alatt is folyhatott. Ez Párizs és Bologna ese
tében egészen nyilvánvaló, emiatt is nehéz a kezdeteket 
megfogni. A diákok egy-egy jelentős professzor körül 
csoportosultak, de számuk összességében nem lehetett je
lentős; nem vizionálhatjuk a mai többezres, sőt több tíz
ezres intézményeket! Egyszerűen nem is volt szükség kü
lön -  csakis az oktatás céljait szolgáló -  épületekre. A 15. 
században jelentek meg az első, kimondottan az egyetem 
céljaira létesített épületek, amelyek egyben a professzorok 
és a diákok szállásai is voltak.

A pécsi egyetem esetében sem gondolhatunk mást. 
A püspökvár, a püspöki palota, 
a káptalan termei, esetleg maga 
a templom is lehetett előadások 
színtere. A hallgatói létszám sem 
indokolt egy kizárólag oktatá
si célra szolgáló épületet. Arról 
nem is szólva, hogy kezdetben az 
oktatás megteremtése is komoly 
anyagi eszközöket igényelt. Az 
újabb kutatások fényében a kö
zépkori pécsi egyetemi oktatás 
helyszínéről szóló, a 18. szá
zad végétől datálható vitákból9 
a több helyszín hangsúlyozása 
tartható álláspont, a többi ötletet 
zárójelbe kell tenni. A több hely
szín mellett érvelt már Békefi 
Remig és Petrovics Ede is,10 ám 
úgy tűnik, hogy e helyszíneket az 
általuk megvont körnél szűkeb

ben, a püspök környezetére és a professzorok (pontosan 
nem ismert) lakóhelyére lehet lokalizálni. Evlia cselebi 
17. századi török utazó leírása11 nyomán merült fel, hogy 
a középkori studium generale helye a püspökvárban volt. 
Ezt erősítik analógiák is, pl. a krakkói egyetem első mű
ködési helyszíne a Wawelban volt. A székesegyház körül 
1967-ben kezdődött feltárás12 során G. Sándor Mária fel
tárt egy 14. századi épületet, ahol előkerült az a címerkő, 
amelyet a Pécsi Tudományegyetem (és jogelődje, a Janus 
Pannonius Tudományegyetem) 1987 óta címereként hasz
nál. Sándor Mária az épületet a címerre alapozva a közép
kori egyetem épületeként határozta meg.13 A címerkőről 
azonban csak annyi bizonyítható, hogy az egyetemalapí
tó Vilmos püspök főpapi címere, mivel Vilmos püspöki 
pecsétjén is látható. Az épület minden bizonnyal Vilmos 
püspöki palotája volt,14 emiatt akár az oktatás -  vagy dok
tori cselekmény -  egyik helyszíne is lehetett.

Az bizonyosra vehető, hogy a középkori studium gene- 
ralénak volt címere, ám ennek sem az írott forrásokban, 
sem pedig a tárgyi emlékek között nem maradt nyoma. 
A közvélemény hosszú ideig azt a lant alakú címert tar
totta a középkori egyetem jelképének, amely könyvet és 
fölötte két, egymást keresztező, hármas liliommal végző
dő leveles gally között csillagot ábrázol, és az academia 
felirat olvasható rajta. Ennek mintájára készült az a cí
mer, amely az 1935-ben épült Jogi Kar kapuja fölé került. 
A pajzs formája alapján az a címer nem középkori eredetű, 
s távolról sem pontos rekonstrukciója annak a címertöre
déknek, amelyet 1883-ban találtak Pécsett, ráadásul az 
eredeti darab pontos lelőhelye sem ismert.

A középkori pécsi egyetem 
alapítása és működése

A pécsi egyetemet 1367. szeptember elsejei bullájával ala
pította meg V. Orbán pápa. Az oklevél tanúsága szerint 
az egyetem működését a pápa Nagy Lajos király (1342

1382) kérésére engedélyezte, de 
a magyar király kérését tartalma
zó oklevél nem maradt fenn.15 
A pápai bulla „mindenféle meg
engedett fakultással felruházott 
studium generalé”-t említ, ki
köti, hogy teológiát nem oktat
hatnak, viszont konkrétan szól a 
római és a kánonjogi ismeretek 
terjesztéséről. A teológia kizárá
sán nem kell meglepődnünk, hi
szen a 14. században ez másutt 
is így történt, illetve a teológiai 
fakultást később engedélyezte a 
Szentszék. A 14. században az 
is jellemző volt, hogy az uralko
dó lépett fel az egyetemi oktatás 
megszervezésének igényével, 
amely saját székhelyének rangját 
emelhette. Ebben a tekintetbenNagy Lajos portréja a Thuróczy-krónikából
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a pécsi alapítás különösnek számít, hiszen Pécs sohasem 
volt uralkodói székhely, és azzal sem dicsekedhetett, hogy 
bármelyik uralkodó hosszú időt töltött volna a városban. 
Az alapítás kulcsfigurája Koppenbachi Vilmos16 pécsi 
püspök (1361-1374) volt, akit a pápa az egyetem kancel
lárjának nevezett ki.

Pécsről azt állítja a pápai bulla, hogy a tudomány mű
velésére különösen alkalmas. Vajon mi tette alkalmassá 
erre? Kétségkívül szerepet játszhatott a városban működő 
káptalani iskola, és az oktatásra különös figyelmet fordító 
koldulórendi monostorok. Fontos körülmény, hogy Buda 
után az országban egyedül Pécsett fordult elő, hogy négy 
koldulórendi kolostor tudott gyökeret verni egy városban. 
Ez egyrészt igen jó szellemi közeget jelentett, másrészt a 
város gazdagságáról tanúskodott. Az egyetem létesítése 
szempontjából mindkettő lényeges elemnek bizonyult.17 
Pécs valóban a középkori Magyarország leggazdagabb 
városai közé tartozott, a pécsi püspök jövedelmét egyedül

az esztergomi érseké múlta felül.18 A pécsi alapítás azért 
sem lehetett véletlen, mert püspöke az a német szárma
zású Koppenbachi Vilmos volt, aki a prágai egyetemet 
alapító német-római császár, IV. Károly környezetéből 
1358-ban került Nagy Lajos király udvarába. Vilmos több 
alkalommal teljesített diplomáciai küldetést Lajos király 
megbízásából, a pápai udvarban is többször megfordult. 
Joggal feltételezzük, hogy ő lehetett az ötletadó Lajos ki
rály számára, egyben a közvetítő a pápai udvar felé, és 
nem utolsósorban pécsi püspökként a megfelelő anyagi 
eszközök is rendelkezésére álltak.

A középkori pécsi egyetemmel kapcsolatban a leg
gyakrabban felmerülő kérdés, hogy vajon meddig működ
hetett? A 18. század végén Koller József gyűjtötte össze 
Klimo püspök megbízásából a pécsi egyházmegyére vo
natkozó szentszéki iratokat, de az egyetem működésének 
idejéről szóló oklevelet nem talált. A mohácsi csata vesz
teségeinek felsorolásakor a forráshely megjelölése nélkül
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közölt egy adatot pécsi diákokról.21 Békefi Remig szerint 
a pécsi egyetem egészen a török hódítás idejéig létezett, 
úgy véli, erre Istvánffy krónikája szolgáltat alapot, amely 
kétezer pécsi diákokról tesz említést a város török kézre 
kerülése előtt időben.22 A diák meghatározás azonban csak 
tanulmányok végzésére utal, az intézményt nem jellemzi. 
Az említettek minden bizonnyal a székesegyházi iskola 
diákjai voltak. Egy másik álláspont szerint az egyetemet 
csak megalapították, de ténylegesen nem működött,23 hi
szen hiányoznak a korabeli pécsi iratok, pl. nem ismerjük 
a beiratkozott hallgatók adatait (matriculák). Ezt cáfolják 
a diákokra és professzorokra vonatkozó adataink.

Petrovich Ede24 több ponton korrigálta Kollert, pl. az 
1376. évi pápai oklevelet illetően, ahol a Vilmos püspök 
halála utáni zűrzavarra történik utalás, és említettek töb
beket, akik a püspöki javakat jogtalanul használták. Az 
egyetem nem volt közöttük. Igaz, ez az argumentum e 
silentio önmagában nem bizonyíték sem az egyetem lé
tére, sem működésének megszűnésére. A forráskritika 
szempontjából Petrovich korrekt módon állapította meg, 
hogy az 1410-1420 közötti években a Bécsben tanu
ló magyar diákok száma ugrásszerűen megnőtt, de en
nek okát mégsem a pécsi oktatás megszűnésében látta, 
mivel az 1432-ben másolt kódex,25 amely fenntartotta a 
kódexmásoló Veresmarthy Ipoly nevét, a 15. század eleji 
folytatást sejtette: a kódexmásoló pécsi studens ac decli- 
nistának nevezte magát. Petrovich azt fejtegette, hogy a 
schola jelenthetett egyetemet, a kódex pedig a bölcseleti

és jogi fakultás hallgatói számára készült. Azóta tudjuk, 
hogy Petrovich által pécsi egyetemi beszédeknek nevezett 
gyűjtemény és a pécsi egyetem összekapcsolása indoko
latlan. Veresmarthy 1438-ban a bécsi egyetem bölcseleti 
(facultas artium) karára iratkozott be, így pécsi tartózko
dása idején nem lehetett egyetemi végzettsége. Az egye
temi beszédek vizsgálata a pécsi kapcsolatok tekintetében 
negatív eredménnyel zárult. A kódex eredetije valamikor a 
13-14. század fordulóján készült német nyelvterületen, a 
magyar szentekre való utalás a magyarországi dominiká
nus környezetben lehetett a kompiláció része, a pécsi uta
lás pedig a másolat használatával állhat összefüggésben. 
Nem a pécsi egyetem, hanem a dominikánus oktatás egy 
értékes dokumentumának tarthatjuk.26 Újabban Koszta 
László a középkori Pécsről szóló kötetben ismét a beszéd
gyűjtemény pécsi -  de nem egyetemi, hanem domonkos
rendi -  kötődése mellett érvelt.27

Ezen túl pécsi egyetem 15. századi működésének hiá
nyára számos körülmény utal:

• nem ismerünk sem ide érkezett, sem innét távozó 
professzorokat;

• Janus Pannonius pécsi püspök soha nem tett említést 
egyetemről;

• Bécsben, Prágában és Krakkóban növekedni kezdett 
az ott tanuló magyar diákok száma;

• újabb egyetemalapítási kísérletek történtek Magyar
országon: már Zsigmond uralkodása alatt Óbudán 
(1395, 1411) és Mátyás alatt Pozsonyban (1467).

Az egyetem ismert tanárai19

Név pécsi tevékenység későbbi életút
1. Galvano di Bononia 1367 (?)-1374 1374-1376 Bologna, 1376-1382 Padova
2. Hermann Lurcz 1379 előtt 1379-ben Prága, 1385 Bécs, 1396 Erfurt
3. Pál 1369 doktorrá avatták szebeni prépost
4. Rudolf 1372 (?) 1372 egri kanonok, 1383-1400 pécsi prépost
5. Kolozsvári Bálint fia Jakab ? egri kanonok
6. Szlavóniai Miklós ? pozsegai prépost
7. Czudar Imre ? 1376-től váradi püspök

Az egyetem ismert diákjai120

név honnan ismert? későbbi
pályafutásidőpont dokumentum

1. Wydera Péter 1384 prágai matricula, beiratkozás ?

2. Csót Benedek fia György 1400 pápai feloldozás iránti kérelem a zágrábi egyházmegye klerikusa
3. Szőllősi Fábián fia György 1400 a pécsi egyházmegye klerikusa
4. Kancellár János 1400 meghalt 1400-ban
5. László fia Lukács 1402 pápai feloldozás iránti kérelem a pécsi egyházmegye klerikusa
6. ? 1402 meghalt 1402-ben
7. Zimonyi Miklós 1372 könyvvásárlás bácsi kanonok
8. Sasmikó András 1372 ?

9. Nevnai Jakab 1400 pápai feloldozás iránti kérelem ?

10. Veresmarthy Ipoly 1431-1432 kódexmásoló
11. Budai János 1374 prágai tanulmányok az esztergomi Collegium Christi ala

pítója
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A pécsi egyetem „ rekonstrukciója -  Püspökvár a 14. században

A pécsi egyetem a 14. század végére bizonyosan meg
szűnt létezni. Gyaníthatóan azért, mert sem orvosi, sem 
teológiai fakultás nem szerveződött. Valószínűleg a jogi 
fakultás is elsorvadt, az artes oktatását pedig a 15. szá
zad elején átszervezett székesegyházi-káptalani iskola is 
el tudta látni: a schola minor alsó- és középfokú ismeretek 
oktatására volt alkalmas (trivium), a schola maior pedig 
a felsőbb tanulmányok (quadrivium) végzését tette lehe
tővé. Gyaníthatóan az oktatásnak az az egyébként szín
vonalas része maradt fenn és erősödött meg, amely már 
az alapítást megelőzően is rendelkezésre állt. Az egyetem 
erősen kötődött az alapító személyéhez. Vilmos püspök 
halála és utódjának, Alsáni Bálint püspöknek (1374— 
1408) konfliktusai kedvezőtlenül hatottak a nem igazán

stabil helyzetű intézményre. A 14. század végi megszű
nést közvetve alátámasztja, hogy 1395-ben kettő, 1402- 
ben pedig újabb pécsi kanonok kapott pápai engedélyt 
arra, hogy lakóhelyüktől távol egyetemi tanulmányokat 
folytassanak.28 A pécsi egyetem működése ezt nem tette 
volna szükségessé.

A pécsi egyetem a 14. század közepi 
közép-európai alapítások tükrében

A pécsi egyetem helyzetét érdemes összevetni az alábbi 
szempontok szerint:

Prága
(1348)

Krakkó (1364) Bécs
(1365)

Pécs
(1367)

alapító herceg (+), király (++), 
császár (+++)

++ + ++

pápa ( +) + + + +

egyházi támogatás érsek + - - -
püspök - + + +

korábbi előzmények + + + +

világi támogatás királyi alapítólevél + + + -
királyi adomány + + + -
város - - + -

finanszírozás (taná
rok)

herceg (+), király (++), 
császár (+++)

++ + -

egyház (érsek, püspök) - - - +

karok száma alapításkor 4 3 3 2
teológiai kar létesítése 1348 1397 1384 -

működés helyszíne uralkodói rezidencia + + + -
érseki (++), püspöki (+) székhely ++ + - +

az alapítás utáni visszaesés, illetve folyamatos, a 15. 1370 körül 1370-es évek végén 1395 előtt
a működés vége század első felében 

visszaesés
megszűnés hanyatlás megszűnés

újraalapítás ideje megerősítés 1437 1397,1400 1384 [1923]
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A négy közép-európai egyetem közül a prágai alapítása29 
eltér a másik hárométól, és nemcsak azért, mert másfél 
évtizeddel megelőzi őket. Az alapító itt a német-római 
császár, IV. Károly (1346-1378), aki birodalma központ
ját kívánta megerősíteni. Ez a folyamat már a püspökség 
érseki rangra emelésével indult, és az érsekké előlépett 
prágai püspök is komoly támogatója lett az egyetemala
pításnak. Kivételes helyzetet eredményezett az a rend
kívül jó személyes kapcsolat, amely VI. Kelemen pápa 
(1342-1352) és a császár között fennállt, mivel a pápa a 
császár egykori tanára volt. Bizonyosan ennek köszön
hető, hogy a pápa a teológiai kar működésére is azonnal 
engedélyt adott. A császár távolabbi célja volt, hogy az 
egyetem befolyását kiterjessze mind a birodalmon be
lül Ausztria felé, mind a birodalmon kívül, szomszédjai 
felé.30 A császárnak vejével, Habsburg (IV.) Rudolffal 
(1358-1365) számos konfliktusa akadt, ami többek kö
zött azt is eredményezte, hogy a császár mindent megtett 
a bécsi egyetem alapításának megakadályozására. De 
fellépett a krakkói egyetem létesítése ellen is, amelynek 
szervezéséhez Kázmér lengyel király (1333-1370) már 
1351-ben hozzákezdett.31 Pécs esetében nem tudunk er
ről, lehet, erre Lajos király aktivitásának hiánya miatt 
nem került sor.

Az alapítás folyamatát dokumentumok jelzik. Prága 
négy karból álló egyetemét VI. Kelemen 1347. febru
ár 26-i oklevele hagyta jóvá, IV. Károly az 1348. tavaszi 
országgyűlés után fogalmazta meg alapítólevelét, majd 
az 1349. január 19-i diploma összefoglalta az előző kettő 
tartalmát, illetve kiterjesztette az egyetem polgárainak jo
gát mindenkire, aki az egyetemen tartózkodott. A krakkói 
egyetem esetében ismerjük a lengyel király V. Orbán pá
pához (1362-1370) intézett folyamodványát, amely 1363. 
április 6-án kelt. A pápa tájékozódás céljából jelentést kért 
a gnieznói érsektől 1363. október 15-én. A lengyel király 
alapítólevele 1364. május 12-én íródott, ezt követte a pá
pai megerősítés 1364. szeptember 1-én. Az osztrák herceg 
egyetemalapítási szándékáról32 egy 1364. szeptember 12-i 
pápai oklevél tájékoztat, amely egyben a pápa a hercegi 
privilégium rögzítését kérte. 1365. március 12-én Rudolf 
herceg a maga és két testvére nevében bocsátotta ki a kért 
dokumentumot, Bécs városa számára német nyelven is. 
A megerősítő pápai bulla 1365. június 18-án kelt, amelyet 
július 19-én egy újabb követett a bécsi egyetem tanárainak 
és diákjainak javadalmairól. Az egyetemi oktatás megin
dulásában komplikációkat okozott az alapító, Rudolf her
ceg 1365. július 27-i halála, illetve az, hogy Bécs ekkor 
még nem volt püspöki székhely. Az artes és a jogi oktatás 
megindulása azonban adatolható.

A pápához intézett királyi folyamodvány a pécsi egye
tem esetében is íródott, erre utal a pápai alapító bulla. 
A pápának a következő napon, 1367. szeptember 2-án 
kelt levele arra figyelmeztette Lajos királyt, hogy járul
jon hozzá az egyetemi oktatás finanszírozásához. Ebből 
arra következtethetünk, hogy a magyar alapítás esetében 
hiányzott (nem elveszett!) az a királyi biztosíték, amely 
az egyetem működését garantálta volna. Ennek fényében 
kivételes pápai bizalomnak tűnik az 1367. szeptember 1-i 
engedély. Ez egyrészt -  talán -  az Anjouk és a Szentszék

közötti hagyományos kapcsolatnak köszönhető; másrészt 
-  talán -  meggyőzték a pápát a jelen lévő padovai notabi- 
litások, és a Magyarországról éppen visszaérkező Radol- 
phus de Castello. Garancia lehetett a magyar viszonylat
ban tekintélyes püspöki jövedelem és Vilmos diplomáciai 
működéséből származó tapasztalat. Más megközelítésben 
pedig nem hagyható figyelmen kívül Lajos király érdek
telensége: nem ragaszkodott a királyi székhelyen történő 
alapításhoz, mintha nem látta volna, hogy az egyetem fel
adata „segítőket és tanácsadókat nevelni a király számá
ra”, ahogy a másik három uralkodó különböző módon, de 
lényegében ugyanezt megfogalmazta. Lajos lengyel ki
rályként ugyanilyen közömbös maradt a gondokkal küzdő 
krakkói egyetem irányában is.

Az egyetemalapítás sehol nem ment zökkenőmentesen, 
és néhány évtized múlva mindenütt bekövetkezett egy 
visszaesés. Krakkó és Bécs esetében egyértelmű anyagi 
gondok nyomán, amelyet egy újraalapításnak is nevezhe
tő újjászervezés követett. 1384. február 20-i pápai bulla 
engedélyezte Bécsben a teológiai fakultás létesítését, az 
osztrák herceg, II. Albert pedig jelentős adománnyal já
rult hozzá a további működéshez; valamint új egyetemi 
statútum szabályozta az oktatás és a hallgatói kötelezett
ségek rendjét.33 A krakkói egyetem az 1370-es években 
gyakorlatilag megszűnt. Az újraalapítást jelentette, hogy 
az 1397. január 11-i pápai bulla engedélyezte a teológia 
oktatását, miután az 1390-es években Jagelló Ulászló és 
Hedvig királynő kérvényezték. Hedvig 1399. évi halála
kor az egyetem céljaira hagyta ékszereit, Ulászló pedig 
1400. július 22-én új alapítólevelet bocsátott ki.34 Mind a 
bécsi, mind a krakkói egyetem számára növekvő diáklét
számot és vonzáskörük bővülését jelentette a prágai egye
tem visszaesése, amely Husz János működése és az 1409. 
évi reformok (a cseh nemzetnek a többi fölé helyezése) 
nyomán bekövetkezett.35

Prága, Bécs és Krakkó egyetemein tanuló (ismert) 
diákok száma36

Periódus Prága Krakkó Bécs
1351-1400 1360-1369 4

1 532
1370-1379 48
1380-1389 71
1390-1400 40

1401-1450 1401-1409 48

679 25431410-1419 22

1419-től
141451-1500 2570 2355

1501-1525 1223 1161
Összesen: 247 4475 6591

Az adatok különbözősége a nagyon eltérő forrásadottsá
gokból következik: a prágai anyag nagyon kevés, Krakkó
ban az újraalapítástól ismerjük a beiratkozás adatait. Szögi 
László feltételezi, hogy a prágai magyar diákok létszáma 
a fentiek öt-hatszorosa is lehetett.37 A pécsi egyetem hall
gatóinak létszáma is bizonyára meghaladta a táblázatunk
ban felsoroltakat, de esetükben még tanulási éveiket sem
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ismerjük. A három közeli egyetem magyar hallgatóinak 
száma azt mutatja, hogy sem a Zsigmond-, sem a Má
tyás-kori alapítások nem okoztak csökkenést.

Összegzésként
Kiemelendő, hogy a 14. században alapított pécsi egyetem 
a város már meglévő oktatási hagyományait felhasználva 
szerezte meg a pápai jóváhagyást 1367-ben. Prága, Bécs és 
Krakkó példája nyomán logikus, hogy Lajos király is támo
gatott egy ilyen kezdeményezést, hiszen a felsorolt egye
temet alapító uralkodókkal rokonságban állt, így példájuk 
követése megfelelt Lajos király presztízsszempontjainak 
is. Hogy a magyar alapítás nem a király székhelyén -  az 
Anjouk által épített reprezentatív Visegrádon, vagy a La
jos alatt már többször ilyen minőségben megjelenő Budán 
-  történt, abban valószínűleg a pécsi püspök személyes am
bícióit és anyagi áldozatvállalását láthatjuk. Az idehívott 
egyetemi tanárok költségei teljes egészében a püspököt ter
helték, nincs annak nyoma, hogy az uralkodó bármennyit is 
áldozott volna e célra. Ebből következően az új intézmény 
túlságosan az alapító püspök személyétől függött, amint 
Galvano di Bologna példája mutatja, aki az alapító püspök 
halála után azonnal távozott. Az egykori diákokra utaló 15. 
század eleji adatok arra engednek következtetni, hogy az 
egyetem 1374-nél tovább működött, legalábbis Alsáni Bá
lint püspöksége (1376-1408) elején. Amikor Zsigmond ki
rály (1387-1437) Óbudán újabb egyetemalapítással kísér
letezett (1395), akkorra a pécsi már bizonyára elenyészett.

Az összehasonlító egyetemtörténeti kutatások arra figyel
meztetnek, hogy egyik középkori intézmény fejlődése sem 
volt töretlen, és mindegyiknél fel-felmerültek súlyos finan
szírozási gondok. Bécs és Krakkó esetében a 14. század 
végén valóságos újjáalapításról beszélhetünk, a stabilitást 
részben a teológiai kar engedélyezése, részben a rendelke
zésre bocsátott uralkodói támogatás teremtette meg. Prága 
kedvező indulását a huszitizmus lerombolta, régi fényét a

15. század közepi újjászervezés sem hozta vissza. A pécsi 
egyetem nem kapott a bécsihez vagy a krakkóihoz hasonló 
„injekciót”. Emiatt volt hátrány a nem uralkodói székhely
hez kötődés, illetve a változó egyházi méltóságok és az ural
kodó egymáshoz való viszonya. Pécsett a teológiai kar bizo
nyosan hiányzott, nincs adat, ami alapján az orvosi kar léte 
feltételezhető lenne. Az alap, a facultas artiumként szolgáló 
koldulórendi vagy káptalani oktatás 1367 előtt is megvolt, 
illetve erre épülhetett a jogi oktatás. Így 1367-ben csak a 
jogi fakultás megszervezéséről lehetett szó. Galvano, illetve 
a többi ismert -  egytől egyig jogot oktató -  professzor távo
zása a jogi oktatás megszűnését vonta maga után. A megma
radó székesegyházi-káptalani, illetve rendi keretben folyó 
oktatás -  ha magas színvonalú is volt -  semmiképpen sem 
nevezhető studium generálénak, azaz egyetemnek.

A pécsi egyetem rövid életű fennállása mellett nem le
het nem gondolni arra, hogy a középkorban alapított többi 
magyar egyetem sem lett hosszú életű. Zsigmondnak az ó
budai professzorokra inkább presztízsszempontok miatt volt 
szüksége -  Magyarországon kívül. A Mátyás-kori pozsonyi 
alapítás sem az uralkodó személyéhez kötődött, Vitéz János 
volt a kezdeményező. A gyors megszűnés okait keresve az 
sem elhanyagolható, hogy elérhetőbbek lettek a közelebb 
fekvő egyetemek, Prága, Krakkó, Bécs és a többi német ala
pítás is. Az elérhetőséget jelzi, hogy ezeket az egyetemeket 
a mezővárosokból származó diákok is látogatták a 15. szá
zadban.38 A teológia és a kánonjog magas szintű ismeretét 
igénylő elit tagjai között folyamatosan találunk külföldről 
Magyarországra került személyeket az uralkodó környeze
tében, akik már külföldön szerzett fokozatuk birtokában ér
keztek. Az is megfigyelhető, hogy a külföldön tanulók közül 
a többség csak az alsóbb fokozatokat szerezte meg, nem for
dított hosszú időt tanulmányaira. Jogi tanulmányokra pedig 
kevéssé volt szükség, a magyarországi igazságszolgáltatás
ban az ítélőmestereknek jutott nagy szerep. Nekik a magyar
országi gyakorlatot, a szokásjogot kellett kitűnően ismerni, 
ami elsajátítható volt egyetemi végzettség nélkül is, amint 
ezt Werbőczy példája is mutatja.

FONT, Má r t a

Die Geburt der ungarischen Hochschulbildung: vor 650 Jahren wurde die Universitat Pécs 
(Fünfkirchen) gegründet (Zusammenfassung)

Das Jahr 2017 ist in der Geschichte der Universitat Pécs
-  aber in der der gesamten ungarischen Hochschulbildung
-  ein hervorragender Jahrestag. Vor 650 Jahren, 1367 
wurde die erste ungarische Universitat gegründet, der ihre 
Existenz der „Welle der Universitatsgründungen” in Mit- 
teleuropa verdanken kann, in deren Ergebnis die Stadte 
Prag, Krakau und Wien mit einer Universitat reicher wur- 
den. Dank der 650 Jahre Vergangenheit -  trotz des langen 
Stillstandes -  betrachtet man die Universitat Pécs als eine 
der altesten in Europa. Die sparlichen Fakten und die vie- 
len Fragezeichen, was die Umstande des Betriebs und des 
Erlöschens anbelangt, hat zur Entstehung von zahlreichen 
Hypothesen und nicht selten von lokalpatriotischem My- 
thos geführt. Die sparlichen Fakten können nur in gröhere 
Zusammenhange gestellt, im Lichte unserer Kenntnisse
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über die mittelalterlichen Universitaten, richtig gedeutet 
werden.
Die Verfasserin stellt die auf die mittelalterliche Uni- 
versitat bezogenen Fakten in gröheren Zusammenhang 
eingebettet dar. Teils schenkt sie Aufmerksamkeit der 
Vorgeschichte der Universitatsgründungen, aber sie legt 
besonderen Akzent auf die Umstande der mit der Pécser 
gleichzeitig gegründeten mitteleuropaischen Universita- 
ten, wie Prag, Krakau und Wien. In diesem Zusammen
hang fallt besonders die von den anderen Herrschern ab- 
weichende Auffassung des ungarischen Königs auf. Wie 
wenn er die wahre Bedeutung der Universitat nicht wahr- 
genommen hatte. Das scheint auch das Verhaltnis von 
Lajos dem GroBen als polnischem König zur Krakauer 
Universitat zu bestatigen.
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Korsósné Delacasse Krisztina

Holub Józsefről -  
egy vállaltan szubjektív

portré

Holub Józsefet már számtalan oldaláról bemutatta 
több szerző, hiszen a róla megjelent írások fog
lalkoznak vele és munkásságával történészként, 

jogtörténészként, akadémikusként, professzorként, vagy 
éppen pécsi egyetemi vezetőként, dékáni és rektori minő
ségében.1 Széles körű tudományos érdeklődése, interdisz
ciplinárisnak mondott tevékenysége miatt még az a „vád” 
is érte az egyes visszaemlékezéseket, hogy egyoldalúan 
közelítenek, egy-egy szakma mintegy „magának vindi
kálja” Holubot,2 és csak saját szemszögéből foglalkozik 
vele, illetve írásaival, így ezekre a cikkekre óhatatlanul rá
nyomja bélyegét valamiféle szubjektív szelekció.3 Jogtör
ténészként természetesen nehéz nem a neves szakmai elő
döt látni Holub Józsefben, de semmi esetre sem szeretném 
kisajátítani őt a „jogtörténész céh” számára, sőt utalok a 
pécsi joghistóriai műhely neves képviselőjének, Csizma
dia Andornak a véleményére, aki elismeri, hogy Holub 
„valójában mindig elsősorban történész maradt”,4 vagy 
Kajtár Istvánra, aki szerint Holub „amagyar történetírás 
klasszikusai sorában foglal helyet”.5 Egészen nyilvánvaló 
az életrajz ismerői számára, hogy pályája során személyé
ben összefonódott a történész, a jogtörténész, a helytörté
netíró, a levéltáros-kutató, az oklevéltani szakember, a ge
nealógus, a heraldikus, a filológus, a művelődéstörténész 
és így tovább. Elismerései, tudományos társasági tagsá
gai, folyóirat-szerkesztői szerepe, külföldi kutatóútjai (pl. 
Olaszország, Franciaország, Ausztria, Németország, s a 
lista még mindig nem teljes), konferencia-részvételei, és 
nem utolsósorban írásai mind-mind alátámasztják és iga
zolják e széles körű érdeklődést és jártasságot.6 Az egyes 
szakterületek közötti kapcsolódásokra jó példa, hogy ami
kor Budapesten, illetve Pécsett a diplomatika és a történe
lem egyetemi tanáraként működött, már e tárgyak keretén 
belül is tartott kifejezetten jogtörténeti témájú kurzusokat, 
egyebek között a jogforrásokról, a hiteles helyekről, vagy 
éppen Werbőczyről és a Hármaskönyvről, de történe-
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ti előadásai során érintette a germán alkotmányfejlődést 
is. Joggal tehette, hiszen nemcsak a budapesti egyetem 
bölcsészkarát végezte el (1908-ban kapott tanári okleve
let történelem, valamint latin nyelv és irodalom szakon, 
majd egy évre rá tette le a bölcsészeti szigorlatot magyar 
művelődéstörténetből mint főtárgyból, oklevéltanból és 
pedagógiából mint melléktárgyakból), hanem jogi tanul
mányokat is folytatott, 1920-ban pedig államtudományi 
doktori oklevelet szerzett.

Mindezek ellenére nem lehet célom egy, a tudományos 
életrajzírás minden követelményét kielégítő kép megal
kotása. Nem részletes biográfiát kívánok adni, nem teljes 
munkássága aprólékos ismertetésére törekszem, különö
sen nem egy rövid tanulmány keretei között, hiszen még 
ha a száraz tények és adatok közlésére szorítkozna is az 
ember, akkor is egy roppant szerteágazó, de aztán eredő
jében mindig egyfelé tartó pályarajz bontakozna ki. Abból 
indultam ki, mit jelent számomra, a jogtörténész, a kutató 
és az egyetemi oktató számára Holub József, s a benne 
fellelt tudományos -  és emberi -  erények. Írásom tehát az 
átlagosnál talán személyesebb lesz, ám szerencsére újab
ban életpályája egy kiemelt szakaszával részletesen és új 
perspektívából foglalkozó, élet-, könyvtár- és intézmény
történeti összefüggéseket feltáró, historiográfiai relevanci
ával is bíró, elmélyült kutatómunka eredményeit is kézbe 
veheti az objektív közlésre éhes olvasó.7

Noha csak írásokból, emlékekből, jegyzőkönyvekből 
él előttem a képe, hiszen végességünk korlátai miatt soha 
nem találkozhattam vele -  amikor én születtem, már csak
nem egy évtizede nem volt az élők sorában - ,8 mégis úgy 
érzem, mintha több szállal is kötődnék Holub Józsefhez. 
Bizonyára alapot szolgáltat erre az is, hogy az ember szí
vesen gondol vissza legkorábbi éveire, s az azokhoz kap
csolódó emlékekre; jelen esetben ezek saját jogtörténészi 
szárnypróbálgatásaim voltak, konkrétan az, amikor egy 
szülővárosomban, Zalaegerszegen tartott levéltári konfe
rencia alkalmával arra kaptam felkérést, hogy beszéljek 
róla. Emlékszem, első pillanatban elriasztott a feladat: Mit 
is mondhatna újat egy épp csak a pályával ismerkedő ifjú 
kutató a szakma „nagy öregjéről”, akinek életrajzát már 
többen megírták?9 Hogyan is értékelhetném a munkássá
gát, amikor magam még csupán az első bizonytalan lé
péseket teszem a joghistória széles terrénumán? De nem 
szoktam meghátrálni a kihívások elől, ezért próbáltam 
valamilyen új megközelítést alkalmazni, eddig figyelmen 
kívül hagyott vagy kevéssé feltárt forrásokat bevonni a 
kutatásba. Az Erzsébet Tudományegyetem, illetve a Pé-


