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Történelem MA, II. évfolyam

Magyar diákok Bolognában

Bevezetés

„Petrus ubique pater, Bononia legis mater”, hirdette büszkén a város jelmondata az Alma Ma-
ter dicsőségét. A 11. század során különböző jogi iskolákból kialakult, és szervezeti autonómiá-
ját a 12. század közepén elnyert Stúdium már a 13. század elején vonzotta a hallgatókat a világ 
minden tájáról. Aki jogot kívánt tanulni, annak Bolognában volt a helye, hiszen itt oktattak 
a középkor legnagyobb jogi szaktekintélyei, Irnerius és Gratianus is, és az ő nyomdokukban 
haladva híres tanárok sora tette a bolognai egyetemet a jog legkiválóbb iskolájává. 

Márpedig a magyar hallgató elsősorban jogot akart tanulni, mert ettől várta karrierjének 
gyors emelkedését hazájába visszatérve. A magyar diákok a 13. század elejétől kezdve folyama-
tosan megtalálhatók a Stúdiumban. Hiába volt az egyetemjárás rendkívül költséges dolog, ha 
kellett, az egész család összefogott, hogy előteremtse a diáknak szükséges költségeket, aki igen 
gyakran egy jól jövedelmező egyházi javadalom birtokában vágott neki tanulmányainak. Ha 
nem is Bolognában kezdte, és ez a gyakorlat főleg a 15. században a krakkói és bécsi egyete-
mek népszerűségének megnövekedésével volt jellemző, doktorátusát igyekezett a legnagyobb 
presztízsű Alma Mater kebelében megszerezni, ahol utriusque doctor, a kánonjog és világi jog 
doktora lehetett. A magyar nemzet (natio Hungarica) a kezdetektől jelen volt az ultramontán 
hallgatók egyetemének 13 nemzete között.

A város hatása középkori művelődésünkre felbecsülhetetlen. Már csak azért is, mert a ma-
gyar nemzet anyakönyve, csakúgy, mint a németet leszámítva az összes többié, elveszett. Ezért a 
magyar hallgatók névsorát egyéb forrásokból kell összeállítani. Ezt a gigantikus munkát Veress 
Endre végezte el 1941-ben kiadott Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók anyakönyve 
és iratai 1221–18641 című művében. Máig ez a mű számít a téma legalaposabb tudományos 
feldolgozásának. Veress a bevezetőben egy tanulmányban foglalta össze a magyarországi hallga-
tókra vonatkozó legfontosabb tudnivalókat, míg a könyv második, adattár részében bolognai 
levéltári források, monográfiák és szövegkiadások alapján gyűjtötte össze a magyar hallgatókra 
vonatkozó adatokat. A forrásokat latinul, a monográfiákat olaszul idézi, hozzájuk a magyar-
országi forrásokból megtudható adatokat magyarul fűzi hozzá, egyes fontosabb személyekhez 
kisebb tanulmányt is mellékel.

Veress Endre óta szisztematikusan csak Várady Endre2 foglalkozott a témával. Az ő tanul-
mánya, egy Bolognában tartott előadás 1951-ben megjelentetett nyomtatott változata Veress 
művén alapszik, annak összefoglalását és elemzését adja olasz nyelven, helyenként kiegészítve 
az újabb kutatások eredményeivel. Egy rövid olasz nyelvű összefoglalót Hamza Gábor is írt a 
joghallgatókról a Le relazioni tra Italia e l’Ungheria című kötetben.3 

Ezen kívül csak részkérdésekkel foglalkozó tanulmányok jelentek meg. Olasz részről a hall-
gatás majdnem teljes. Az újonnan megjelent forráskiadványok szerzői, elsősorban Celestino 

1 Veress 1941.
2 Várady 1951.
3 Hamza 1993.
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Piana4 Veresst, esetleg Váradyt ismerik. Egy rövid cikk jelent meg egy olasz szerző, Francesco 
Aulizio5 tollából 1975-ben a magyar orvostan-hallgatókról, azonban ez semmilyen újdon-
ságot nem tartalmaz Veress művéhez képest. Mindössze Paulus Hungarus, Szent Domonkos 
segítőtársa volt az érdeklődés tárgya, vele foglalkozott D’Amato,6 amikor a domonkos rend és 
az egyetem kapcsolatairól írt, valamint Mark Johnson Paulus Hungarus Summa de poeniten-
tiájának szöveghagyományáról értekezve.7 Magyar részről résztémákat dolgoztak ki, így Paulus 
Hungarus Notabiliáját8 illetve Váradi Péter és Filippo Beroaldo kapcsolatát.9 Bónis Györgynek 
egy cikke jelent meg a pozsonyi egyetem jogi folyóiratában a natio hungarica szerepéről és 
összetételéről, valamint a Bolognában végzett diákok későbbi tevékenységéről.10 Tonk Sándor 
az erdélyiek egyetemjárását foglalta össze a középkorra vonatkozólag.11 Sárközy Péter pedig egy 
angol nyelvű összefoglalóját jelentette meg Bologna és a magyar értelmiség kapcsolatainak.12 A 
kora újkorra jóval bőségesebb a friss szakirodalom, példaként említhetem Gian Paolo Brizzinek 
a Collegium Illyricum Hungaricumról írott tanulmányát,13 valamint legújabban Szlavikovszky 
Beátának az Egyetemi Könyvtár sorozatában megjelent adattárát, amelyben az 1526 után itáli-
ai egyetemekre járt diákok listáit tette közzé.14 Azonban az időközben megjelent, illetve a még 
kiadásra váró forrásanyagból a középkor számára is újabb nevek kerültek és kerülhetnek elő, 
amelyek bővíthetik ismereteinket a Bolognában tanult magyar diákokról.

Dolgozatomban először a forrásanyagot ismertetem, amelyből kiindulva a magyar diákok 
nyomába lehet eredni. Utána összefoglalom nagy vonalakban a magyar diákok jelenlétének 
főbb jellegzetességeit, különös tekintettel az új eredményekre. Az utolsó részben pedig az új 
szövegkiadások alapján megismerhető magyar diákok adatait és a rájuk vonatkozó forrásrész-
leteket gyűjtöm össze, egyfajta Addenda et corrigendát szolgáltatva Veress munkájához. Sajnos 
az így feltárt magyar diákok személyazonosságát a magyar kézikönyvek hiányában Bolognában 
nem tudtam feltárni, így az adattár rész csak az olasz kiadványokból kinyerhető információt 
vagy forrás szövegét tartalmazza. Az általam feltárt adatok csak kiindulópontként szolgálhatnak 
egy későbbi kutatás számára.
Források és forráskiadványok
A bolognai egyetem forrásadottságai rosszak, összevetve például a párizsi vagy a bécsi stúdium 
forrásanyagával, ugyanis itt az összes nemzet anyakönyve és statútuma elveszett, leszámítva a 
németét. Így aztán sosem fogunk tudni teljes képet alkotni a Bolognában tanuló15 diákokról. A 
német nemzet anyakönyvein kívül, amelyet a középkorra vonatkozóan Friedlaender és Ma-
lagola16 adtak ki még a 19. század végén, az egyetem által termelt forrásokból mindössze a 
diplomák megszerzését rögzítő könyvek maradtak fenn. A Liber secretus iuris pontificii 1377-től 

4 Piana 1963, 1966, 1976, 1984, 1989.
5 FAulizio 1975.
6 D’Amato 1988.
7 Johnson 2006.
8 Dénes 1944.
9 Véber 2006.
10 Bónis 1968.
11 Tonk 1979.
12 Sárközy 1997.
13 Brizzi 1997.
14 Szlavikovszky 2007.
15 vagy legalábbis az egyetemre beiratkozó, a kettő nem esett mindig együtt, mert a nemzet anyakönyvébe beke-

rülés komoly összegbe került.
16 Friedlaender– Malagola 1887.
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tartalmazza a kánonjogban doktorált diákok neveit és vizsgaeredményeit. A könyv elejét Ehr-
le17 adta ki 1932-ben, második felét Celestino Piana dolgozta fel 1989-ben18. 

Ehhez járulnak a kánonjogi kollégium jegyzetei, amelyek az 1450-es évektől vannak meg. 
1378-ban indul a Liber secretus iuris caesarei, amely a világi jogban doktoráltak neveit tartal-
mazza, első kötetét (1420-ig) 1938-ban adta ki Albano Sorbelli19, míg a későbbi időszakra 
(1451-1500) Celestino Piana dolgozta fel 1984-ben.20 Az egyetem orvostudományi karának 
doktoráltjai azonban csak 1480-tól vannak meg, ezeket Notitia doctorum sive catalogus doc-
torum qui in collegiis philosophiae et medicinae Bonoinae laureati sunt címmel 1962-ben 
adta ki Bronzini.21 Veress Endre mindezeket a kódexet tanulmányozta, ahol már létezett kia-
dás, ott kiadott, a többi esetben kiadatlan állapotban. Új forrásanyagot szállítanak azonban az 
egyetem által kiállított diplomák, amelyek a doktoráltak nevéhez nem adnak újat, mert azok 
az anyakönyvekben is regisztrálva vannak, viszont a diploma kiállításánál jelen levő diákok 
felsorolása új információkat szolgáltat a magyar diákokról. Ezeket a diplomákat is Celestino 
Piana regesztázta 1963-ban.22

Az egyetem által létrehozott források töredékessége miatt főleg a korábbi időszakra a városi 
forrásokhoz folyamodhat a kutató. Ezek közül a legfontosabb az úgynevezett Memorialia-gyűj-
temény, a város hivatalos jegyzőkönyve, amely 1265-től minden 20 lírát meghaladó adásvételi 
szerződést tartalmaz, így ügyleteik révén a diákok is gyakran belekerültek. 1436-ig terjed, ezu-
tán a közjegyzői hivatalhoz (Archivio Notarile) kerültek át a dokumentumok. Ezt a hatalmas 
forrást a bolognai Istituto per la Storia dell’Università adta ki 12 kötetben, Chartularium Stu-
dii Bononiensis címen, ezeket a köteteket (a 11.-ig bezárólag, 1265-1269) is látta Veress Endre. 
A forráskiadvány azonban ezután megszűnt, így a Memoralia többi részéből még rengeteg adat 
kerülhet elő a Bolognában tanuló magyar diákokról. A Memoralia adatgazdagságát jól szem-
lélteti, hogy míg az 1265 előtti időszakból csak 3 diákot ismerünk, csak az 1265-69 közötti 
5 évből 40 magyarokra vonatkozó bejegyzést talált Veress. A Memoralia abból a szempontból 
is rendkívül hasznos, hogy segítségével az egyes hallgatók Bolognában töltött idejét is meg 
lehet állapítani, mert érkezésükkor megvásárolták könyveiket, távozásukkor pedig eladták, és 
ezen ügyleteikkel bekerültek a városi feljegyzésekbe. Továbbá sokszor a megvásárolt, és olykor 
el nem adott könyvek címei is bekerültek a szerződésbe, tehát ezek a könyvek valószínűleg 
hazatértek tulajdonosukkal együtt, így a Memorabilia fontos adatokat tartalmazhat középkori 
művelődésünk történetére is.23 Ezen kívül új forráscsoportot jelentenek az úgynevezett Rogiti, 
a városi jegyzők iratanyagai, amelyeket szintén Celestino Piana dolgozott fel 1976-ban.24 

A diákokra nézve további értékes anyagokat szolgáltatnak a podestà büntetőügyekkel fog-
lalkozó iratanyagai, a „carta di corredo”, amely 1241-től 1512-ig tartalmazza a diákok ellen 
elindított fegyelmi eljárások jegyzőkönyveit. A bolognai városi levéltárban 367 dossziéban 
találhatók, amelyből még a 19. század végén kiválogatták az egyetemre vonatkozó iratokat. 
A forráscsoportból a 13-14. századra nézve Zaccagnini válogatott La vita dei maestri e degli 
scolari nello Studio di Bologna nei secoli XIII e XIV című művében25, ezt Veress használta. 

17 Ehrle 1932.
18 Piana 1989.
19 Sorbelli 1938-1942.
20 Piana 1984.
21 Bronzini 1962.
22 Piana 1963.
23 Veress 1941 xlviii.
24 Piana 1976.
25 Zaccagnini 1926.
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A diákokra vonatkozó adatokat az 1970-es években kezdték kiadni, ezt Orlandelli témaveze-
tése alatt több diák végezte szakdolgozatában a bolognai egyetem paleográfiai és középkor-tör-
téneti tanszékén (Dipartimento di Paleografia e Medievalistica). A dolgozatok mind Maestri e 
scolari a Bologna nelle carte di corredo del podestà címen készültek el, az 1970/71-es tanévben 
Massimo Vezzani és Bruno Cucconi dolgozták fel a 13. század végére vonatkozó részt, majd 
az 1973/74-es tanévben következett Amos Balugani az 1305–1315 és Vito Treré az 1326-
1320-as évekkel. Az utolsó elkészült dolgozat az 1332–1348-as évet takarja, és Vincenza Rizzo 
nevéhez kötődik.26 Ezek a dolgozatok a középkor-történeti tanszéken vannak, azonban nem 
hozzáférhetők. Bár Roberto Ferrarra elkezdte később a forrásanyag kiadásának előkészítését,27 
a kiadvány végül nem készült el, én legalábbis semmi nyomát nem találtam.

Ezen a két nagy csoporton kívül egyéb szórványanyaggal találkozhatunk. Így az 1377 előtti 
doktorokra forrásul szolgálnak a doktorálás alkalmából elhangzó beszédek, amelyeket szintén 
Piana tanulmányozott.28 További adatokat szolgáltatnak az úgynevezett „Provvisori”, annak 
ellenére, hogy a Memorialia regesztái.29 Valószínűleg a Bolognában tanuló hallgatókról őriztek 
meg adatokat a domonkos konvent káptalanjának forrásai is, hiszen a domonkosok számára 
nagyon fontos volt az egyetemjárás, és leginkább a rend történetéhez is kapcsolódó bolognai 
egyetem látogatása, így nem lehetetlen, hogy akik a káptalanon megjelentek, egyszerre hall-
gatói is voltak az egyetemnek, főleg amennyiben jelenlétük a városban több egymást követő 
évben is kimutatható. Ezen megfontolás alapján sorolta Piana is a káptalanok jegyzőkönyveit a 
bolognai egyetem forrásanyagába.30 A diákokról adatok nyerhetők a bolognai népesség-össze-
írásokból is (Libri vigintiquinquenarum (1247-1404),31 Estimi (1269–1329),32 Liber matricu-
larum armorum et artium33), ezek azonban még nem lettek kiadva.34

A magyar diákok Bolognában

A bolognai egyetem eredete a 11. századra vezethető vissza. Autonómiáját 1158-ban Barbaros-
sa Frigyes oklevelével nyerte el, és ekkor már léteztek az egyetem alapját adó nemzetek, de már 
1130-ban kimutatható az idegenek jelenléte a város iskoláiban.35 1217-ben Honorius pápa biz-
tosított számára további kiváltságokat, és a várossal szembeni különleges helyzetét az egyetem 
a 13. század során folyamatos küzdelemben szilárdította meg. Az egyetem népszerűségének 
emelkedése a híres jogászok, Irnerius római jogász és Gratianus kánonjogász tevékenységéhez, 
a 12. századhoz köthető. 

Az első magyarokkal is Gratianus halálának évében, 1204-ben találkozunk a Stúdiumra 
vonatkozó forrásokban. Várady Endre szerint talán Imre király olasz származású nevelője, Ber-
nando di Perugia, aki az egyetemen tanult, vihette a hírét Magyarországra.36 Az első diákokkal 
azonban nem a városban magában, hanem a diákok 1204-es kivonulása során alapított vi-

26 Orlandelli 1985–86, 25.
27 Pini 2005, 171.
28 Piana 1966.
29 Pini 2005, 171.
30 Piana 1963, 1976.
31 Greci– Pini 1976.
32 Pini 1977.
33 Pini 1967.
34 További információkra lsd. http://patrimonio.archiviodistatobologna.it/asbo-xdams/home.jsp?noImg.x=1
35 Pini 2005, 132.
36 Várady 1951, 3.
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cenzai egyetemen találkozunk, ahol 1209-ben Gertrúd királynő öccse, Bertold mellett három 
magyar diák tűnik fel, köztük az egyik Mihály rektor, aki a diákok Bolognába való visszatérését 
vezényelte le.37

A 13. század elején azonban Magyarország két jelentős tanáregyéniséget adott az Alma Ma-
ternek, Damasus és Paulus Hungarust. Ez előbbiről sokáig azt hitték, hogy cseh származású, 
azonban legkorábbi kódexeiből az derült ki, hogy valószínűleg magyar.38 Neki egy kánonjogi 
Summája terjedt el.39 Sokkal nagyobb hatású volt azonban Paulus Hungarus. A magyar szár-
mazású kánonjogász Szent Domokos egyik első követője lett Bolognában, valamint három 
fontos mű, két Notabilia és a Summa de poenitentia szerzője. A személyére irányuló érdeklődés 
és művei középkori népszerűsége ellenére életéről keveset tudunk, és azt is nagyrészt műveiből 
tudjuk visszakövetkeztetni. 

Dénes Gergely a két Notabilia vizsgálata alapján arra a következtetésre jutott, hogy nem ne-
mes származású lehetett, mert műveiben a nem nemes klerikusok mellett foglal állást a neme-
sekkel szemben. Dalmáciai származását, melyet Bánfi Flóris vetett fel, Dénes nem fogadja el, 
részben azért, mert a Paulus Dalmata elnevezés csak a Notabilia későbbi kódexeiben szerepel, 
részben pedig, mert a szerző a Decretumokhoz fűzött megjegyzéseiben sokszor hivatkozik a 
magyarországi joggyakorlatra. A legkorábbi kéziratok azonban egyszerűen Paulusként emlege-
tik, életrajzírói a Paulus de Hungaria elnevezéssel illették, és csak egyik művének, a Commen-
tariolum de provinciae-nek címvariánsaiból származik a Paulus Hungarus elnevezés, így ez a 
körülmény szólhat amellett, hogy talán mégis csak származási országa lett volna Magyarország, 
nemzetiségére nézve viszont lehetett nem magyar, esetleg dalmát is.40 

Valószínűleg a 13. század első éveiben járhatott az egyetemre, mert a két Notabilia, amely 
1215 után és 1219 előtt keletkezett, már oktatásának volt eredménye. Tanulmányiról mun-
káiból is csak kevés adatot lehet kideríteni, közülük csak Melendust, Damasus Hungarust és 
Gratianust idézi. Két első műve, a Notabilia ad secundam compilationem Decretalium és a 
Notabilia ad tertiam compilationem Decretalium, a IV. lateráni zsinat után készített kánonjogi 
gyűjteményekhez fűzött órai magyarázatok összességét tartalmazza, valamint jegyzetei marad-
tak fenn az első kompiliációs gyűjteményhez is, továbbá egy Notabilia ad compilationem I–III. 
című gyűjtőmunkából is, amely a másik három műtől eltérő, ám azonosítatlan jogi gyűjte-
ményhez készült megjegyzéseit tartalmazta.41 Munkái eddig nyomtatásban nem jelentek meg. 
Paulus valószínűleg ebben a formában nem szánta őket kiadásra, mert a szöveg stílusa gyakran 
közelít egy előadás stílusához, többes szám második személyű kiszólások is előfordulnak benne. 
A rengeteg magyar vonatkozású példából, amelyeket úgy idéz, mintha a hallgatóság számára 
közismertek lennének, arra következtethetünk, hogy Paulus hallgatósága nagyrészt magyarok-
ból állhatott, amint szokás volt a bolognai egyetemen, hogy adott nemzet fiai ugyanazt a tanárt 
választották.42 Munkássága valószínűleg jelentős hatással volt a magyar joggyakorlatra, akár 
tanítványain keresztül, akár hazajövetele után kifejtett tevékenysége következtében.43

Paulus Hungarus élete gyökeresen megváltozott, amikor 1218 januárjában megérkezett a 
városba Szent Domonkos, majd az év decemberében követője, a prédikációiról híres Regi-
nald d’Orléans. Paulust 1220-ban már a rend tagjai között találjuk. 1220-ban Magyarországra 

37 Veress 1941, 150.
38 Várady 1951, 5.
39 Dénes 1944, 27.
40 Andrási 2002, 147.
41 Andrási 2002, 150.
42 Dénes 1944, 15.
43 Bónis 1972, 95.
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küldik, azonban ennek az utazásnak komoly eredménye nem lehetett, és nemsokára vissza is 
tért Bolognába. 1221-ben a San Nicolò domonkos káptalani iskola priorja lett, és ebben az 
időszakban írta Szent Domonkos felkérésére a Summa de poenitentia című művét is, amely 
valószínűleg az iskolai oktatás gyümölcse volt, és az első a domonkos gyóntatási kézikönyvek 
hosszú sorában. Ez a mű a domonkosok gyóntatási tevékenységét volt hivatott elősegíteni, 
rövid, közérthető fejezetekkel, és a végén egy traktátussal a sarkalatos erényekről és a hét fő 
bűnről. A könyv népszerűségét mutatja a fennmaradt kéziratok nagy száma, összesen nagy-
jából 100 kódexben, amelyeket Dublinban, Münchenben, Rómában, Párizsban, Londonban 
és Madridban őriznek.44 Paulus Hungarus 1221 januárja és júniusa között kapta a feladatot, 
hogy a rend megbízatásából Magyarországra menjen, és ott megszervezze a magyar domonkos 
egyháztartományt, valamint megtérítse a kunokat, ekkor távozott végleg Bolognából.45 1226-
ban még Bécsben alapít egy konventet, az 1230-as évektől azonban nem tudunk róla többet.46

A következő adat majdnem fél évszázad múlva, 1263-ból származik, Vancsa István tanult 
Bolognában, hasonló nevű nagybátyja, palestrai bíboros költségén.47 Ekkor azonban az adatok 
hirtelen megszaporodnak, 1273-ig 50 diákot ismerünk az egyetemről, akik az összes magyar 
püspökséget képviselik (bár elsősorban az esztergomit és a zágrábit). Ez az aránytalanság a 
források hiányának köszönhető, hiszen a Memorabilia csak 1265-ben indul, és Paulus Hunga-
rus oktatási tevékenységéből következtethetünk a magyar diákok korábbi jelenlétére is. Talán 
a „carta di corredo” feldolgozása segíthet szűkíteni a lyukat, legalább 1242-ig. A 13. század 
végén azonban az egyetemre járás népszerűsége is megnőtt, így ismerünk olyan apát, aki négy 
fiát küldte egymás után Bolognába (Dénes ispán Lodomér, Károly, János és Amor nevű fiait 
1268 és 1274 között).48 A Memorabilia 1265–1269 közötti bőséges feljegyzéseiből 2056 diák 
neve kerül elő, ezek közül a magyarok 38-an voltak, azaz a diákság 2%-át képviselték.49 Bolog-
nai diáknak lenni nagy befektetés volt, de megérte, a szerencsés diák csinálhatott nemzetközi 
karriert, mint Vancsa István, aki Itáliában halt meg palestrai érsekként, kerülhetett a kalocsai 
érsekségbe, mint Gimesi János, aki 1266-ban tűnik fel a hallgatók sorában. Pál mester somogyi 
főesperes, később veszprémi prépost, majd pécsi püspök pedig 1275-ben IV. László királytól 
„ragyogó tudásáért” részesült birtokadományban.50

1265-ben tűnik fel a magyar nemzet (natio) is az ultramontán egyetem 13 natiója között. 
Az 1265-ös évi szabályozás alapján a magyar nemzet azon 8 nemzet között foglalt helyet, akik 
minden 20 évben egyszer adhatnak rektort az ultramontán diákok egyetemének (míg a néme-
tek minden 5, az angol, provanszál, francia és spanyol nemzetek minden 10 évben élvezhették 
ezt a jogot). Ha a nemzetek súlya megfelelt a számuknak, akkor a magyar nemzet vagy felül 
volt reprezentálva a rektorválasztás során, vagy alul volt reprezentálva a Memoralibiliában, 
hiszen rektorválasztási súlya alapján a hallgatók nagyjából 5%-át kellett adnia. Az egyetem 
rektoraira vonatkozó hiányos adatokat Piana gyűjtötte össze.51 A 14. századra és a 15. század 
elejére valószínűleg egy kivételével minden magyar származású rektor nevét ismerjük, mert van 
adatunk az 1317-es, 1321-es, 1343-as, 1385-ös és 1401-es év magyar rektoráról. A szabályzat 

44 Johnson 2006, 136.
45 Andrási 2002, 148.
46 Dénes 1944, 21.
47 Vancsa István bíborosról újabban: Paravicini Bagliani 1972. vol. I., valamint végrendelete: Paravicini Bag-

liani 1971.
48 Várady 1951, 13. és Veress 9.; 13.; 15.; 18.
49 Veress 1941, 5–14.
50 Veress 1941, liv.
51 Piana 1963.
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1432-ben módosult, ekkor a megnövekedett számú nemzeteket három, 6 nemzetet magába 
foglaló csoportba osztották, amelyek egymást váltották a rektor adásában.52 A magyar nemzet 
tekintélyét mutatja, hogy a 15. században ezzel a rendszerrel 5 rektort adott, 1438-ban, 1443-
ban, 1447-ben, 1465-ben és 1472-ben.53 A rektornak 25 évesnek és klerikusnak kellett lennie, 
bár általában az alsóbb rendekhez tartozott, és feltétel volt az is, hogy legalább 5 éve koptassa 
az egyetem padjait. Ez utóbbi nem teljesült feltétlenül, Bakócz Tamásról, aki az 1465/66-os év 
rektora volt, például biztosan tudjuk, hogy nem teljes képzését végezte Bolognában. A rektort 
május 1-jén választották, és megválasztásának örömére mindenkit meg kellett vendégelnie, ami 
nem kis költséggel járt, így akárki nem pályázhatott erre a címre. A szerencsés jelölt azonban 
munkája fejében honoráriumot kapott, és ingyen tehette le záróvizsgáját.54

A magyar nemzet belső működését nem ismerjük, csak a német nemzet szervezetéből tu-
dunk rá következtetni. A magyar nemzetet, mint minden másikat a németet leszámítva, egy 
prokurátor vezette, akinek a feladata a pénzek begyűjtése (a nemzetbe beiratkozóknak a be-
lépéskor és minden egyes közös ünnepségkor megszabott díjat kellett fizetniük), a pénzügyek 
kezelése, valamint a peres ügyekben való közvetítés volt, és legalább 20 évesnek kellett lennie. 
A kezelése alatt álló közös kasszából fedezték a kiadásokat, mint az ünnepségeket, a közös orvos 
költségeit, és a nehéz helyzetbe jutottak, betegek megsegítésére is költöttek. A nemzet évente 
kétszer gyűlést is rendezett, amelyen közös ügyeikről döntöttek. A nemzet két statutariusa a 
statútum megváltoztatását felügyelte, a scrutator pedig a szavazás lefolyását. A consiliarius az 
anyakönyvet vezette, a diplomázni vágyókat mutatta be a rektornak, valamint az egyetem gyű-
lésein képviselte a nemzetet. A nemzetek szerepe azonban csak a 14. században volt jelentős, 
1432-re lényegesen lecsökkent, ekkor a nemzetek közös vallásos ünnepeit is betiltják.55

A 14. századból kevesebb diák nevét ismerjük. Ezt talán kiegészítik majd a „carta di cor-
redo” által szolgáltatott adatok, Pini az 1280-1350 közötti feldolgozott iratokban a 841 di-
ákból összesen 16 magyart talált, amellyel a natio Hungarorum a németek után a második 
legnagyobb létszámú volt, azonban súlya az összes diákhoz viszonyítva változatlanul 2% körül 
mozgott.56 Minthogy azonban a Memorabiliában az ultramontán hallgatók valószínűleg felül 
vannak reprezentálva, a 2056 diákból 1363-at adtak (ez részben abból adódhat, hogy nekik 
volt elsősorban szükségük a könyvek eladására, míg itáliai társaik könnyebben hazamehettek 
pénzt kérni), közöttük a magyarok aránya növekedett. Ennek lehetett oka, hogy a magyarok 
többször kerültek a podestà elé rendbontás okán, azonban lehetett oka az egyetem megnöve-
kedett népszerűsége is. Különösen a domonkosok küldték előszeretettel rendjük ifjú tagjait 
Bolognába, a rend központjába tanulni. A 14. századból azonban már a diplomák is rendel-
kezésünkre állnak, tehát ismerjük az összes magyar végzett hallgatót, akik elsősorban a század 
második felében jártak a híres egyetemre.

Veress a Pini által a 14. század első felére összeszámolt 16 személyből 5-öt ismer. Ezek 
közül a legjelentősebb Jakab rektor, aki a hallgatók 1321. évi kivonulásakor töltötte be ezt 
a pozíciót. Ez a híres kivonulás úgy kezdődött, hogy egy Iacopo di Valecia nevű spanyol 
diák szerelmes lett Michaele Chilinus jegyző lányába, Johannába, és meg akarta szöktetni 
társaival együtt, azonban kudarcot vallott, így az eset után rövidesen, március 30-án lefe-
jezték. Peranyaga nem maradt meg, csak egyik társáé, a magyar Gergelyé, akit 1321. május 
8-án felmentettek. A diákok az eseményeket követően spontán jelleggel elhagyták a várost, 

52 Kirke 1948, 50.
53 Várady 1951, 22.
54 Kirke 1948, 48.
55 Kirke 1948, 61.
56 Pini 2005, 135.
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holmiijaikat hátrahagyva, és átvonultak a szomszédos Imolába, ahol április 6-án a bolognai 
küldöttség, amely visszafogadásukról tárgyalt, már berendezkedve találta őket. A kivonulókat 
a gazdag és befolyásos ultramontán rektor, Magyarországi Jakab vezette, akinek az irányítása 
alatt a diákság nyilatkozatot fogadott el: megfosztották Bolognát ünnepélyesen a Stúdiumtól, 
és pert kezdtek a podestà ellen. Az április hónapi tárgyalásokat a bolognai hatóságokkal még 
ő vezette, ezek hatására Bologna lemondatta a podestàt, azonban az ítéletek semmissé tételét 
nem sikerült elérni. A május 9-ei követeléseket, amelyeket a bolognai tanács végül elfogadott, 
azonban már a statútumok szerint megválasztott új rektorok írták alá. A bolognaiaknak annál 
is fontosabb volt a kibékülés, mert Siena kapva kapott az alkalmon, és megpróbálta kiváltsá-
gokkal, valamint a rektorok lefizetésével átcsábítani a hallgatóságot. Május 25-ére sikerült egy 
csoporttal megegyezni, köztük volt Jakab rektor is, aki elpártolásáért rendkívül értékes könyve-
ivel fizetett, amelyeket Bolognában adósságai fejében lefoglaltak.57 

A század másik jelentős rektora Dörögdi Miklós, akinek a rektorsága alatt készültek el az 
egyetem legrégebbi statútumai (1317). Ezek fennmaradásukat is annak köszönhették, hogy 
az 1347-es, ismételt bővítés utáni változatukat, sajnos az utolsó egyharmad híján, egy magyar 
diák lemásolta és hazavitte, így kerültek a pozsonyi káptalan könyvtárába.58 A század harma-
dik rektorát, Usai Jánost (1343), későbbi egri kanonokot pedig elképzelhető, hogy az egri Ars 
Notarialis (1352–53) szerzőjében látjuk viszont.59 1348-ig tanulhatott Bolognában a későbbi 
bíboros, Alsáni Bálint, aki 1380–1408-ig töltötte be a legmagasabb magyar egyházi méltósá-
got, azonban őt az egyetemi forrásokból nem ismerjük.60 Az 1310-es magyar rektorról mind-
össze az az információ maradt fenn, hogy a német nemzet kétségbe vonta megválasztásának 
szabályosságát, és ebből konfliktus származott a két nemzet diákjai között.61 György váradi 
őrkanonoknak viszont a vizsgája szövege is fennmaradt, mert mestere, Giovanni Calderini 
kánonjogász lejegyezte.62

A 15. századból sem ismerjük az összes itt tanuló diák nevét, mert több Bolognában tanító 
magyar tanár doktorátusáról nem értesülünk. Azonban az is nagyon sűrűn előfordult, hogy a 
diák máshol, Krakkóban vagy Bécsben kezdte tanulmányait, és csak doktorálni érkezett a nagy 
presztízsű, de annál drágább Alma Materbe. Ebben a században hat rektort adott a natio Hun-
garica az ultarmontán universitasnak, közülük 1465/66-ban Bakócz Tamás, 1473-ban pedig 
Bodó Miklós töltötte be ezt a tisztet. Ekkor már több Bolognában tanító magyart is ismerünk, 
1407-ben Magyarországi Tamás olvasta a Decretumot, a hetvenes években pedig egész magyar 
oktatógárda jelent meg az egyetemen: 1470-71-ben Gergely asztronómiát, 1471-ben Dénes a 
logikát, 1472-ben pedig Bodó Miklós a Decretaliát olvassa. 

A század során főpapjaink közül is egyre többen végeztek Bolognában. Szécsi Dénes kezdte a 
sort, talán Vitéz János folytatta, azonban az ő tanulmányairól nincsen semmi adat Bolognában. 
A 15. század második felében pedig a magyar humanisták tömegesen tanultak Bolognában. 
Egyik nagy csoportjukat Vitéz János pártfogoltjai alkották: az unokaöccse, ifjabb Vitéz János, 
aki Galeotto Marzio bolognai tanár házában lakott, valamint Váradi Péter, későbbi kalocsai 
érsek, aki Bolognában jelentős könyvtárat gyűjtött össze, és baráti kapcsolatokat alakított ki, 
amelyeket hazatérése után, 1499-ben újra felvett.63 Bakócz Tamás is Bolognában végzett, bár 

57 Filippini 1921.
58 Veress 1941, LIV.
59 Várady 1951, 19.
60 Veress 1941, 27.
61 Kirke 1948, 36.
62 Várady 1951.
63 Bár a híres tanár, Filippo Beroaldo tanítványa sosem volt, baráti kapcsolatban állt vele. Kettejük kapcsolatára ld. Véber 2006.
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bakkalaureátusát Krakkóban szerezte meg, 1464-ben érkezett az egyetemre, és rektora is volt a 
következő esztendőben.

Mátyás udvara a bolognai humanistákat is megmozgatta. Lodovico Carboni laudatiót írt a 
királyhoz, míg Giovanni Garzoni orvostanprofesszor könyvet ajánlott neki, és halotti beszédet 
írt róla. Ez utóbbi Bakóczot is megpróbálta Mátyás halála után megkörnyékezni, gratuláló 
levelet írt neki bíborossá választása alkalmából, és Sinforianus mártír haláláról írt könyvét is 
neki dedikálta. A legintenzívebb kapcsolatai azonban az idősebb Filippo Beroaldónak, Bologna 
egyik legkiválóbb humanistájának voltak a magyarokkal, aki körül a magyar diákok gyülekez-
tek. Ő Váradinak ajánlotta Apuleius-kommentárját, akivel intenzív levelezésben állott 1490 
után, és Bakócznak Symbola Pythagorea című művét, akihez dicsőítő beszédet írt is írt.64

Mindketten diákokat bíztak a gondjaira Bolognában. Váradi támogatásával lett 1496-ban 
Beroaldo tanítványa Keserű Mihály humanista, későbbi bosnyák püspök, Gibárti Keserű Ist-
ván alországbíró fia, aki Isokratés két beszédét fordította latinra, és akinek a bolognai mester 
Solinus, Polyhistor című művének kiadását ajánlotta; valamint 1490-től egész 1500-ig Csulai 
Móré Fülöp későbbi pécsi püspök, akit a kalocsai érsek támogatott, mert önállóan nem tudta 
volna fedezni tanulásának költségeit, és aki később római feliratokat gyűjtött Pannoniában, 
neki ajánlotta Berualdo Cicero-kommentárját, és akinek később fontos szerepe lett Beroaldo 
és Váradi barátságának elmélyülésében is.65 Bakócz Tamás 1503-ban unokaöccseit, ifj. Bakócz 
Tamást, Erdődi Jánost és Pált küldte a híres mesterhez, és az ő támogatását élvezte Szatmári 
György későbbi pécsi püspök is, ez utóbbi később szintén egész sereg diákot küldött Bologná-
ba.66

Ők már a bolognai magyar humanisták egy újabb nemzedékét adták, és Giovanni Battista 
Pio tanítványai lettek, aki legalább olyan intenzív kapcsolatokat ápolt Magyarországgal, mint 
nagynevű elődje, Beroaldo. Pio tanítványai közt feltűnik többek között Hagymási Bálint költő, 
humanista, illetve Magyi Sebestyén, Ianus Pannonius verseinek kiadója. Pio Carus Lucretius 
költőhöz írt kommentárjait 1511-ben Szatmári Györgyhöz, elégiagyűjteményét pedig Besz-
tercei Lőrinc nevű tanítványának, Szatmári György püspök unokaöccsének ajánlotta 1509-
ben, melyben Magyi Sebestén és Hagymási Bálint versei is megjelentek. Besztercei Lőrincz 
Hagymási verseit külön kötetben is megjelentette. Magyi is Bolognában adta ki 1513-ban két 
kötetben Ianus Pannonius verseit, melynek Szatmári Györgyhöz címzett ajánlásában felsorolja 
mindazokat a diákokat, akiket a püspök támogatott bolognai tanulmányaik során, köztük 
Brodarics István történetírót is.67 Magyi Pio mellett egy másik bolognai tanár támogatását is 
élvezte, Achille Bocchiét, akivel Nádasdy Tamásnak, a későbbi nádornak sikerült kiváló kap-
csolatot ápolnia: a professzor hozzá küldi fiát, amikor gyilkosság vádjával pert indítanak a fiú 
ellen 1556-ban.68

1526-ig töretlen a bolognai egyetem népszerűsége, azonban a mohácsi csatavesztéssel és 
a püspöki kar megtizedelődésével eltűnt az egyetemjáráshoz szükséges anyagi fedezet. Így 
1526 és 1557 között lényegében csak a domonkosok látogatták a bolognai egyetemet, akik 
számára a rend tette lehetővé, sőt gyakran kötelezővé az egyetemjárást. A magyar hallgatóság 
pedig szívesebben választotta az ekkor már hanyatlóban levő bolognai Stúdium helyett a kö-
zelebbi Padovát. A magyar hallgatók Bolognába vonzása érdekében Szondy Pál esztergomi és 
zágrábi kanonok 1537-ben elhatározta a Collegium Illyricum et Hungaricum megalapítását. 

64 Várady 1951, 34.
65 Véber 2006, 403.
66 Veress 1941, 60.; 69.
67 Veress 1941, 72–78.
68 Várady 1951, 45.
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Az intézmény maga 1557-ben állt fel, és azáltal, hogy szálláslehetőséget biztosított a magyar 
klerikus hallgatóságnak, új fejezetet nyitott a bolognai egyetemjárások történetében, amely 
azonban ezen dolgozat keretein kívül esik.69

A bolognai források azonban nem csak a diákok személyének megállapítására nyújtanak 
fontos információkat. Legalább ennyire fontos, hogy a magyarok számára legnépszerűbb egye-
tem oktatási rendszerének ismeretében a középkori magyar művelődés történetéhez is fontos 
adalékokat szerezhetünk. Fontos értelmiségiek szerezték műveltségüket az Alma Materben a 
13. századtól kezdve, és ennek hatásait haza is hozták. A legfontosabb bolognai tankönyvek, 
így a Digestum vetus, a Codex, Gratianus Decretuma, a Decretalia és az Infortiatum, valamint 
a Digestum novum és a Liber Institutiorum a magyarországi könyvjegyzékekben is sorra fel-
tűnnek.70 Annak ismerete, hogy ezeket hogyan tanították és milyen szellemben magyarázták, 
amit az olasz szakirodalom alaposan feltárt a különböző korszakokra, hozzásegíthet a magyar 
jogi műveltség alaposabb megértéséhez is.

Addenda et corrigenda

1346. jan. 31. „mag. Andreas Rodulfi cap. S. Proculi, scriptor, promisit Thomae archidiacono 
Nitriensis de Hungaria, scholaris studenti Bononiae in iure canonico scribere in secunda parte 
novellae d. Ioannis Andreae et dare omni mese eidem quatuor quaternos de littea quam incepit 
in primo folio” (Veressnél incerta universitate, 1350. jan. 18-án esztergomi prépost 396. p.; 
Piana 1976 234. p.)
1364. máj. 14. Ünnepi beszéd „Iacobi de Castrobritorum Bononiensis et Petri Zebeli ultra-
montani in legibus” doktorátusának tiszteletére. (Piana 1966 47. p.)
1378. nov. 15. A Szent Domonkos konvent kongregációján részt vesz Valentinus de Ungharia 
és Petrus de Ungharia. (Piana 1976 269. p.)
1380. aug. 25. A Szent Domonkos konvent kongregációján részt vesz Matthias de Ungharia, 
Valentinus de Ungharia és Petrus de Ungharia. (Valentinus még 1381. jan. 21-én is Bologná-
ban van, mint erdélyi kanonok említik Veress 1941 29. p., Piana 1976 271. p.)
1384. jún. 11. a Szent Domonkos konvent kongregációján részt vesz fr. Ioannes de Ungharia 
(a korszakban János nevű tanulót egyet ismerünk, a dobokai főesperest és egyetemi rektort, 
azonban az azonosítás bizonytalan, Veress 1941 30–33. p.; Piana 1976 177. p.)
1385. aug. 30. „Leo natus nobilis viri d. comitis Alberti de Muohorrio, archidiaconus Albensis 
in ecclesia Transilvania” részére igazolást állítanak ki arról, hogy doktorit szerzett kánonjogban 
(doktorija ugyanezen a napon, Veress 1941 32. p., Piana 1976 555. p.)
1386. júl. 14. „Nobilis et egregius decretorum doctor Iohannes q. nobilis Iacobi de Hungaria 
archidiaconus de Delocha et canonicus ecclesiarum Strigumensis et Transalvanae habitator 
Bononiae in cap. Cristofani de Saragocia stipulavit se obligendo nobili et egregio Ludovico de 
Patavia dare et solvere 100 ducateos boni auri.” (Delocha olvasd: Dobocha, ledoktorált 1385. 
aug. 7-én, amely évben rektora is volt az egyetemnek, Veress 1941 30. p.; Piana 1976 317 p.)
1390. Millesimo trecentesimo ser. Cichinus q. Gallatii de Nobilibus de Moschachia, habitator 
Bononiae ad praesens in cap. S. Nicolai Murgi S. Felicis… dedit Parixio q. Cursii de Banifaldis 
… omnis iura et actiones quae et quas Cichinus habet in bonis… Actum Bononiae… praesen-
tibus Andreasio Michaelis de Ungaria habitatore Bononiae… (ugyan András nincs diákként 
megjelölve, valószínű, hogy tanulás céljából tartózkodott Bolognában. Andreasius néven nem 
ismerünk a korszakból diákot, csak Andreas néven több incertae universitatist Veress 1941 

69 A Collegium Hungaricum et Illyricumra újabban lsd. Annali 1988, Brizzi 1997.
70 Veress 1941, xlix.
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643. p., az azonosítás nem lehetséges. Piana 1976. 359. p.)
1397. okt. 1. Ladislaus Stephani, praepositus et canonicus ecclesiae Waradiensis constituit 
suum procuratorem Dominicum […] lectorem et cannonicum eiusdem ecclesiae… Actum 
Bononiae in episcopali palatio, praesentibus Simone de Hentia canonico bononiense… (nem 
elképzelhetetlen az azonosítás Ladislaus decretorum doctor, archidiaconus Albensis in ecclesiae 
Transilvaniensisszel 1439-ből, Veress 1941 403. p.; Piana 1976 375. p.)
1399. márc. 14. Az ágostonos rend kongregációján részt vesz Petrus de Hungaria (Piana 1989 
329. p.)
1403. júl. 25. a S. Cristoforus de Ieremeis bolognai templom rektorának ajánlják Iohannes 
Andreas Simon de Sclavoniát, „in eadem ecclesia mansionarium” (Piana 1976. 383. p.)
1408. aug. 7. „Philippus natus ser. Ioannis del Bene de Florentia, procurator Iacobo de Placen-
tia canonici praebendati ecclesiae Zagrabiensis, existens in praesentia d. Andreae de Florentia, 
episcopi Zagrabiensis, canonicatum et praebendam praedictos resignavit, Bononiae in capella 
S. Mariae maioris, in via publica, ante domum habitationis dicti episcopi, praesentibus Ioanne 
Costi custodiae Agriense scholari studente in iure canonico. (Piana 1976. 444. p.)
1412. febr. 28. Szent Domonkos konvent káptalanján jelen van többek között fr. Georgius de 
Hungaria (Piana 1976. 660. p.)
1414. szept. 14. fr. Georgius de Hungaria OP tanú egy végrendeletben (Piana 1976 667. p.)
1417. dec. 28. A S. Margarita kolostor és apátnőjének beadványában „praesentibus … Thoma 
Nicolai de Ungario studente in iure canonico habitatore in cap. S. Bartantiani. (Lehet, hogy 
egybeesik az 1429-ben említett majdnem vak Tamás egykori diákkal. Piana 1976 498. p.)
1427. szept. 9. A Szent Domonkos konvent kongregációján részt vesz Petrus de Hungaria. 
(1426. okt. 7-én is részt vett a kongregáción, Veress 1941 36. p.; Piana 316. p.)
1429. nov. 11. Guillelmus q. Zanini de Francia végrendelete végrehajtásakor adtak javakat 
„Thomae de Hungaria clerico olim studenti et nunc quasi caeco” (a megelőző időszakban csak 
Pöstyéni Tamás fordul elő, aki 1410-ben doktorált, és 1425-ig találkozunk vele, mint eszter-
gomi kanonokkal, Veress 1941 35. p. Valószínűbb, hogy egy eddig ismeretlen Tamásról van 
szó. Piana 1976 750. p.)
1446. jan. 3. Simon q. Blasii, Hungarus, mansionarius et capellarum beneficiatus in ecclesia 
cathedrali constituit suum procuratorem Ludovicum de Garsiis utriusque doctorem, canoni-
cum bononiensem… (Piana 1976. 844. p.)
1451. február 25. Albertus Iachobi de Angach vizsgája (Veressnél 39. p. 1450) (Piana 1989 3. p.)
1456. febr. 16. fr. Martinus de Ungaria OSA feltűnik egy dokumentumban, mint jelölt ma-
gistratus elnyerésére (Piana 1966 77. p.)
1456. febr. 19. d. Bartholomaea végrendeleténél tanú fr. Ludovicus Simonis de Sclavonia ord. 
S. Hieronymi. (Piana 1966 274. p.)
1459. szept. 11. Doctoratus d. Andree de Ungaria, „qui de anno preterito fuerat licentiatus, 
doctoratus fuit.” (Piana 1989 34. p.)
1464. febr. 13. Iohannes Sucol de Ungaria csanádi püspök számára állítanak ki igazolást arról, 
hogy nem pestises helyről érkezett (ezek szerint már ekkor itt tanult, de csak 1467. április 
23-án doktorált, de már előző évtől csanádi püspök volt, Veress 1941 51. p.). „Ne quis du-
bitare possit egregium iuris sholarem d. Iohannem Sacculi de Ungaria, harum exhibitionem, 
cum d. Emerico eius socio ac Iohanne eius famulo, fuisse in aliquo loco pestilenti, infecti aut 
morboso, et ob eis prohibeatur accessus ad ea loca que nulla peste vexantur … fidem facimus 
et attestamur ipsos habitasse per duos menses et ultra in hac nostra civitate, et ex ea nunc 
discedere, in qua, Deo pio favente, nulla pestis existit… ea propter universitatem vostram 
rogamus ut ispum d. Iohannem su socio et famulo predictis per omnescivitates, terras et loca 
vestra atque ipsos declinare contigerit, ire, stare et redire permittatis. Datum Bononiae die 
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XIII. m. februarii MCCCCLX quarto.” (Piana 1989 57. p.)
1466. március 14. „Benedicto de Ungaria … studenti cum tribus familiaris” engedélyezik a 
fegyverviselést (doktorátusa 1468 jún. 27. Veress 1941 52. p., Piana 1989 59. p.)
1471. okt. 25. A Szent Domonkos káptalan kongregációján részt vesz fr. Bartholomeus de 
Ungheria. (Piana 1963 113. p.)
1472. dec. 27. „Blasius decretorum doctor de Possega Quinque Ecclesiensis diocesis” felvette 
az alsóbb papi rendeket. „Philippus, episcopus Portuensis dilecto in Cristo Blasio de Possega, 
laico Quinque Ecclesiensis diocesis. Fervore cupis ad omnes minores ordines promoveri et 
in ipsis Domino perpetuo famulari, sed quia de praesenti Bononiae causa studendi moram 
trahis, ac etiam quia Quinque Ecclesiae ad praesens caret pastore, supplicare fecisti humilitare 
tibi auper his per sedem apostolicam misericorditer provideri. (1473. aug. 21-én fejezte be az 
egyetemet, Veress 1941 55. p., Piana 1989 70. p., Piana 1966 482. p.)
1473. jan. 11. „R.mo cardinali bonon. maximo poenitentiario etc. rectores utriusque universi-
tatis Studii Bonon.” ajánlják a „ven. sacerdotem dominum Silvestrum de Transilvania Hunga-
rum… Is in hoc florenti et celeberrimo Studio Bonon. tribus annis iuri operam dedit… Nunc, 
ut accipimus, in cathedrali ecclesia istic su Rma D. V. locus poenitentiariae Hungariae vacat, 
ad quem cum d. Silvester eligi cupiat, eamdam Rmam D. V. precamur … ut dignetur ipsum 
ad eum locum eligere et deputare. Bononiae die XI. ian. 1473.” (Piana 1976. 13. p.)
1483. febr. 19. Iacobus de Septem Castris licentiátusa (doktorátusa 1485. máj 16., Veress 
1941 58. p.). „Examiniae sapientiae vir mag. Iacopus filius Andrae Berger de Ruppes diocesis 
Albaeiuliensis, provinciae Hungariae ord. Praedicatorum licentiatus fuit in sacra theologia per 
mag. Vicentium de Castronovo ord. Praed. in hac parte comminssarium d. Alexandri de Lo-
garis de Perusio vicarii. Examinatus et voto concordi approbatus fuerat ab monibus doctoribus 
dictae Facultatis. Subsequenter idem mag. Iacobus biretum et doctorale diadema accepit a 
praefato mag. Vincentio.” (Piana 1963 173. p.)
1484. aug. 21. ugyanezen Iacobus de Septem Castris részt vesz egyik társa vizsgáján. (Piana 
1963. 173. p.)
1488. ápr. 9. fr. Stephanus Martini de Hungaria OSA jelen van Filippo de Procatiis da Bagnacavallo 
vizsgáján. 1488. szeptember 19-én a firenzei konventben találkozunk vele. (Piana 1963 182. p.)
1495. szept. 11. „Marianus Lulijas de conventu Craconiense, provincia Poloniae, ord. Praed.” 
doktorátusa, Veressnél (60. p.) tévesen Marianus de Hungaria. (Piana 1963 204. p.)
1497. ápr. 11. Michele de Rupe domonkos szerzetes doktorátusa. 1495. dec. 19-én döntés, 
hogy Bolognában szerezhet magisteri rangot, de 1496. május 12-én már arról születik a döntés, 
hogy bárhol szerezhet diplomát, mert Bolognában nem tudja állni a költségeket. 1497-ben 
mégis diplomát szerez. 1511-ben a magyar rendtartományt képviseli Rómában egy Michael 
de Rupe, de hiányzik a magisteri címe, így az azonosítás nem biztos. (Veressnél 61. p., 63. p., 
Piana 1966 10. p. és 207. p. összekapcsolja a Veressnél külön szereplő három Michaelt).
1498. ápr. 27. Osuardus q. alterius Osuardui de Hungaria doktorátusa (Veress 1941 63. p.). 
1507-ben pármai generális, 1515-ben Nápolyban provinciális prior. (Piana 1963 213. p.)
1501. dec. 19. Iacobus de la Quadra disputációján jelen van „d. Gadislao hungaro … cum 
moltis aliis studentibus” (Piana 1976 119. p.)
1502. máj. 22. „Impertrata prius et obtenta litentia a magnifico d. Luca de Septrem Castris transil-
vano, iuris utriusque Universitatis rectore meritissimo minimus inter utriusque iuris scholares d. 
gasius de Quadros hispanus repetiturus famosum ac subtilem § Si pupillo situat.” (Lukács rektor 
saját doktorátusa 1502. máj. 9-én történt, Veress 1941 65. p., Piana 1976 121. p.)
1506. jún. 4. Ladislaus de Quinque Ecclesiis doktorátusa (Veress 1941 72. p.). 1503-ban 
került Bolognába, 1505-ben engedélyezik, hogy olvasson és vizsgához járuljon. 1518-ban Ró-
mában a domonkos generális káptalanon képviseli Magyarországot. (Piana 1963 247. p.)
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Befejezés

Dolgozatomban arra tettem kísérletet, hogy feltárjam a kutatás mai állását a Bolognában tan-
uló magyar diákokkal kapcsolatban. Az összegyűjtött adatokból látszik, hogy a téma sok tekin-
tetben még feldolgozásra vár. Az új források kiadása és a még feldolgozatlan levéltári források 
további adatokat szolgáltattak és még szolgáltathatnak is a magyar hallgatók jelenlétére az egye-
temen. Bár a bolognai egyetem forrásanyaga a bécsihez vagy a párizsihoz képest szegényes, a 
hallgatók összegyűjtése egyéb forrásokból nem lehetetlen vállalkozás. Veress Endre ennek egy 
részét már elvégezte, azonban új adatok vannak, és még várhatók is, főleg a Memorabilia többi 
részének és a „carta di corredónak” a feldolgozása után. Ettől várható, hogy csökken a Veress 
által incertae universitatesként hozott névsor, továbbá olyan emberekről is kiderülhet, hogy 
egyetemet végeztek, akikről ezt eddig nem tudtuk (pl. Bakócz Tamás sem említette magáról 
sosem egyetemi végzettségét). Fontos lenne ugyanakkor a feltárt nevek azonosítása lehetőség 
szerint, ami azonban több problémába ütközik, egyrészt a forrásaink sokszor csak a diák mag-
yar származását említik ismertetőként a neve mellett, hiszen egy idegen országban ez is elég 
volt az azonosításhoz, addig idehaza könnyen elveszik a hasonló nevű személyek tömegében, 
másrészt pedig akadályozó tényezőt jelent, főleg a 15. század második felétől, az indexszel ellá-
tott forráskiadványok hiánya is.

Veress munkája azonban elsősorban az adattár része miatt jelentős. Az adatok részletes 
elemzése, feldolgozása és összevetése a bolognai egyetem életéről szóló modern feldolgozások-
kal még várat magára. Minthogy azonban a bolognai egyetem hatása művelődésünkre rend-
kívüli volt, ennek tanulmányozása nagyon fontos lenne a kutatás számára. Hiszen középko-
ri szellemi és politikai életünk számos kiválósága, mint Váradi Péter, Bakócz Tamás, Magyi 
István, Brodarics István végeztek az egyetemen, és Janus Pannonius is kapcsolatba került az 
intézménnyel. Érdekes lenne többet tudni arról, hogy ők milyen körülmények között és mit 
tanultak, milyen tanároktól és milyen más nemzetbeli hallgatókkal együtt, hogy ez milyen 
költségeket jelentett számukra, és ezt hogyan tudták fedezni. Mindennapi életük számtalan 
részletéről számolhatnak be a Memorabiliában fennmaradt adásvételi szerződések, a podestà 
archívumában fennmaradt büntetőügyek pedig a diákélet olyan történeteit tárhatnak fel, mint 
a spanyol diák lányszöktető akciója, melyből magyar társáról kiderült, hogy igen vitézül verek-
edett. Az olasz kutatás is érdeklődik a különböző nemzetiségű diákok jelenléte iránt, és míg 
például a lengyel diákokról monográfiák hosszú sora71 áll rendelkezésükre olasz nyelven is, a 
magyar diákokról kénytelenek Veress félig magyar nyelvű munkájához folyamodni. A magyar 
feldolgozás mellett tehát szükséges lenne egy bővebb, olasz nyelvű kiadás is. A téma tehát kiváló 
kutatási lehetőséget biztosít, és új információkkal kecsegtet középkori művelődéstörténetünk 
megismerésére.

71 Vö. Bibliografia 1985
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