
DOMONKOS LÁSZLÓ

AZ ÓBUDAI EGYETEM
I. AZ ÚBUDAI EGYETEM ALAPÍTASA. Amíg Zsigmond magyar király

és később német-római császár 1395-ben meg nem alapította az Óbudai Egye
temet, Magyarország határain belül minden valószínűség szerint egyetemi jelle
gű intézmény nem volt. A Pécsi Egyetem, melyet Nagy Lajos 1367-ben alapí
tott, lényegében jogtudományi intézet volt. Rövid fennállás után ez is megszűnt

és létezéséről már 1376 után további bizonyítékunk nincsen.
Ez volt az egyik legfőbb ok, ami Zsigmondot arra indította, hogy országában

új felsőbb oktatási intézményt létesítsen. A másik pedig az, hogy a király tu
datosan törekedett Buda ragyogó fővárossá tételére, mert az egyetemi városi
mínőség mind a város, mind az ország tekintélyét fokozza. A nem messze lé
vő Prágai Egyetem virágzása igen jó például szolgált, miként tehet híressé és
gazdaggá egy várost tudományos intézmény.

A személyes presztízs is jelentős tényező volt, hiszen a XIV. század számos
egyetemének alapítása - Prága (1347), Krakkó (1364) és Bécs (1365) - a fe
jedelmeknek köszönhető. Hedvig, Lengyelország királynője, Zsigmond sógornője

igen tevékenyeri részt vett a Krakkói Egyetem létrehozásában. Nagyon valószí
nű, hogy nővére, Mária, Magyarország királynője is hatásosan befolyásolta fér
jét az új egyetem alapítására.

Magyar tanulők már egyre növekvő létszámmal látogatták évről évre a kül
földi egyetemeket Olaszországban, Bécsben. Krakkóban és Prágában, sőt a tá
volabb lévőket is, Párizsban és Kölnben, hogy majd a hosszú, költséges és fá
radságos utazások eredményeként Magyarországon is gyökeret eresszen az álta
lános tudomány. A' tanulók közvetlen előnyéri kívül az országban is mind érez
hetőbbé vált az egyetemek felbecsülhetetlen és kétségtelen kulturális hatása.

IX. Bonifác pápa bullája. - Nem ismerjük pontosan annak közvetlen kö
rülményeit, miként szánta rá magát Zsigmond arra, hogy a pápától sürgős jó
váhagyást kérjen a Magyarországon létesítendő általános egyetemhez.

Az Óbudai Egyetem alapításának időpontja hosszú ideig vitatott kérdés volt
és csak a közelmúltban nyert végleges tisztázást. Az eredeti bulla, az egyetem
egyéb más okmányaival együtt - mint a szabályzatok és anyakönyvek - el
veszett, vagy megsemmisült.

Az első tudós, aki az Óbudai Egyetem problémájával foglalkozott, Melchior
Inhofer jezsuita volt, aki kutatásainak eredményét 1644-ben tette közzé. 6 1389-et
jelölte meg az egyetem alapítási éveként, és Zsigmond rendelkezése szerint az
új intézmény első kancellárja az Óbudai Szent Péter Káptalan prépostja volt.
Ezt a dátumot több tudós is helyesbítendőnek ítélte. A középkori egyetemek
nagy történésze, Heinrich Denifle szintén megkísérelte az alapítás pontos idő

pontját megállapítani, de ő is csak a XVIII. században Sedario Garampi által
a Vatikán és a Laterán archívumairól készített [egyzékben talált egyetlen fel
jegyzést. A Garampi-féle jegyzék sajnos pontatlan, és a dokumentumok kel
tezései gyakran helytelenek. A Vatikán Archívumában és Könyvtárában végzett
Iegújabb kutatások azonban végső, pontos adatot nyújtottak az egyetem alapí
tásának dátumára nézve. Megtaláltak egy XVII. századi fóliáns t, melyet Alexan
der Raynaldús könyvtáros állított össze a IX. Bonifác pápa által kibocsátott
bullák rövid tartalmáról, s ez pontos választ ad az időrendi problémára.

IX. Bonifác alapítási bulláiának tartalma lényegében azt mondja, amit Inhofer
is megállapított. Ti. a pápa Zsigmond király kérésére jóváhagyta az általános egye
tem alapítását az összes fakultásokkal. előjogokkal és szabadságokkal "Veterisunde"
Óbuda városában. A pápa az új intézmény kancellárjává a Szent Péter Káptalan
prépostját nevezte ki, professzorokról Óbuda Káptalanjának kellett gondoskodni.
Az oklevél dátuma 1395. október 6.

Az Obudai Egyetem szervezete. A Raynaldus-féle összeállítás az egyetlen forrás,
mely az egyetem szervezetére nézve részletes felvilágosítást adhat vizsgálódásunk
számára. Nyilvánvaló, hogy az egyetem Zsigmondk.ívánságára jött létre. Ez meg
felel a Közép- és Kelet-Európában létesült többi egyetem példájának, mert a
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prágai, krakkói és bécsi egyetemeket is az uralkodók alapították. Ha fontos sze
repet kapott is az új intézmény szervezetében a Szent Péter Káptalan prépostja,
nem lehet vitás, hogy ő is a király bizalmasa volt.

Ha az eredeti IX. Bonifác bulla rendelkezésre állna, sokkal biztosabb adatokat
szerezhetnénk az egyetem szervezetéről. De összehasonlítva az akkori azonos ín
tézményekkel, nyugodtan állíthatjuk, hogy négy fakultással, éspedig művészeti,
teológiai, orvosi és jogi karokkal létesült.

Elképzelhető persze, hogy egy egyetem összes fakultása azonnal nem tud műkö

désbe lépni, sőt félbe is szakadhat. Ha a bécsi .egyetem történetét vizsgáljuk, lát
juk, hogy alapítása első évtizedében milyen nehezen tudott gyökeret verni. Először

csak a művészeti kar működött. A teológiai kar csak 1384-től kezdi meg műkö

dését, a jogi karnak pedig oly kevés volt a hallgatója, hogy 1384 után Albert fő

herceg újjászervezése ellenére is időnként szünetelt, Az orvosi fakultásnak 1389
ben csupán három hallgatója volt, és a tényleges alapítás után csak harminc év
vel, 1395-ben kezdődött el a rendszeres orvosi oktatás. Az óbudai kar első dékánját
pedig csak 1399-ben választották meg. Ezek a tények is azt mutatják: megfelelő

időre van szükség ahhoz, hogy egy felsőbb intézmény tartós szervezete kialakul
jon. így volt Öbudán is.

Nem volt szokatlan jelenség, ha egy egyetem vezetőjéül az illető városban szé
kelő Káptalan prépostját nevezik ki. Hasonló módon történt Bécsben, Kölnben,
Mainzban és Tübingenben is. Ugyanez magyarázza azt a kikötést is, hogy a pro
fesszorok fizetését a SzentPéter Káptalan vállalja. Erre is találunk példákat:
Prága, Bécs, Köln, Erfurt és Lipcse esetében. Látnivaló tehát, hogy az Obudai
Egyetem alapítása és a szervezetére vonatkozó rendelkezések majdnem azonosak
voltak a korabeli hasonló intézményekével.

Lucas Demetrius, az első kancellár. A Szent Péter Káptalan prépostjának, Lucas
Demetriusnak az előtérbe kerülése nagyobb világosságot vet az Óbudai Egyetem
létrejöttére. 1395. január 18-án ugyanis Lucas Rómában járt és ezen a napon kapta
meg a Curiától javadalmai engedélyezését.

Ugyanezen évben, 1395. október 6-án Bonifác pápa megadta az engedélyt, hogy
Lucas Demetrius, annak ellenére, hogy semmiféle doktori képesítéssel nem rendel
kezett, az Óbudai Egyetem kancellári tisztségét elfogadja. Az okmány egyúttal ki
nevezte Csanád püspökévé és kimondta, hogy megtarthatja a Szent Péter egyház
prépostsagát és az Öbúdaí Egyetem kancellárságát akkor is, ha netán más püspök
séget kapna. Két héttel később, október 19-én a kancellár Rómában személyesen
kötelezettséget vállalt, hogy elődjének, János előző csanádi püspöknek a tartozását
is kiegyenlíti. November 4-én az ígért fizetést teljesítette is.

Milyen összefüggés van Lucas Demetriusnak a pápai udvarban való jelenléte
és az Óbudai Egyetem alapítása között? Bizonyára párhuzamba állítható, hogy
Lucas 1395 elejétől egészen november 4-ig Rómában tartózkodott azért, hogy az
alapítási bulla kibocsátását előkészítse. Amikor Rudolf főherceg kérte a pápától
a Bécsi Egyetem alapításának engedélyezését, ő is Albert von Riggensdorfot küldte
Avignonba 1364. év végén, aki az egyetem első rectora lett. Majdnem 9 hónappal
később, 1365. június 18-án adta ki a pápa a bullát. Nem hiú találgatás és feltétele
zés tehát, hogy Lucas prépost az Óbudai Egyetem létrehozása érdekében tartózko
dott Rómában. Érdekes annak megfigyelése is, hogy csanádi püspöki és kancellári
kinevezése, valamint prépostként való meghagyása ugyanazon a napon, 1395. ok
tóber 6-án történt.

Azt még tudjuk, hogy Lucas kancellár november 4-én Rómában volt, de semmi
további adatunk nincs arra nézve, hogy azután is ott maradt volna, tehát való
színűleg az említett időpont után sietve visszatért Magyarországra. Ha logikusan
nézzük az időpontokat, az egyetemi szabályzatok elkészülését 1396 első felére te
hetjük, és ugyanígy a hivatalos beiktatást, valamint a hallgatók és professzorok
megérkezését is ugyanerre az időre. 1396 végén tehát reálisan feltételezhető, hogy
az egyetem működése megkezdődött.

Lucas Demetrius 1395. október 19-tól 1397. március 22-ig volt Csanád püs
pöke; akkor kinevezték nagyváradi püspökke. A pápai okmány, mely Csanádról
Nagyváradra áthelyezte, nem említi, hogy ő egyben az Öbudaí Egyetem kancel-.
lárja, de emlékezzünk arra, hogy 1395-ben az eredeti kinevezésekor kiköttetett,
hogy megmarad a Szent Péter Káptalan prépostjának, és egyetemi kancellárnak
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akkor is, ha más püspöki széket foglalna el. Ezt bizonyítja az 1397 után fenn
maradt levelein látható váradi püspöki pecsétje, melyen kancellárként is szerepel.
1406-ban halt meg Várad püspökeként. Az egészen biztos, hogy az Obudai Egye
tem kancellárja annak első időszakában ő volt.

Johannes de Horow professzur és az Óbudai Egyetem. - Újból vissza kell tér
nünk a Bécsi Egyetem művészetí fakultásának eseményeire, hogy az Óbudai Egye
tem történetére rávilágítsunk. 1396. július 2-án egy bizonyos Johannes de Horow
(Horaw, Horb) nevű professzor a Művészeti Kar Kongregációjától azt kérte, hogy
Bécset elhagyhassa és a Budai Egyetemre átmehessen (ut ... stare ... in universitate
Budensi). Horow a Bécsi Egyetemen 1389 óta tanult, amikor is először a rajnai
nemzethez, majd osztrák nemzethez tartózóként irtákbe. Johannes Horow való
színűleg Württenbergből, a Neckar melletti Horb városból jött. Ö volt az első be
iratkozott hallgató, akit Johannes Galliei rektor felvett. Mivel Sziléziából szárma
zott, nem tudhatta, hogy 1381-ben Leopold herceg ezt a területet megvásárotta
Hohenberg Rudolf gróftól és így - Horb város Ausztria részévé vált.

Tanulmányai befejezése után elnyerte a "magister artium" fokozatot és két évig,
az egyetem szabályzata szerint, mint leckeadó működött. 1395-ben' Arisztotelész
"De generatíone et correptione" művéről tartotta előadásait. A következő évben,
amikor elbocsátását kérte, a Kar felmentette az előadások megtartása alól. Titok
marad azonban, hogy bécsi eltávozása után a magyar egyetemen milyen pozíciót
töltött be. Az a tény, hogy 1396-ban- kérvényezte az Óbudai 'Egyetemre való át
engedését, bizonyítja az Óbudai Egyetem akkori tényleges fennállását, sőt műkö-
dését. -

1396 után az egyetemről további írásbeli említést nem találunk a század vé
géig. A XV. század eleje telve volt belső küzdelmekkel. Makrai Benedek élet
pályája, melyet a következő fejezetben ismertetünk, kezünkbe adja a fonalat az
egyetem valószínű sorsához. Bécs és Óbuda közelsege és a professzorok cseréje
szinte bizonyossá teszik, hogy a két egyetem filozófiai irányzata megegyezett, ami
íl "via moderna" követését jelentette. Egyéb tekintetben azonban merész találgatás
volna szorosabb kapcsolatokat feltételezni a két egyetem között.

II. MAKRAI BENEDEK, A TANULO, MAJD BUDAI PROFESSZOR ÉS KIRÁ
LYI KÖVET

Egy vándor tudós. - Az Óbudai Egyetem történelmében a legszínesebb és
megragadó személyiség "Benedictus Makra de Gacsalkér". Jómódú családban szü
letett a XIV. század második felében. Születésének helye vita tárgyát képezte a
tudósok között; valószínű, hogy Magyarország északkeleti részén, Szatmár megyé
ben született, mivel a XIV. és XV. században számtalan Makra névvel találkozunk
ebben a megyében. Pályája, mely tökéletesen példázza egy középkori tudósét, a
Prágai Egyetemen kezdődöft.

Prágában ez időben, Párizshoz hasonlóan, négy nemzet volt az egyetemen.
Benedek a cseh nemzethez tartozott, "tudniillik a csehekhez tartoztak a morvák,
magyarok és szlávok, s azután voltak külön a lengyelek, a bajorök és a szászok".

1384 karácsonya előtt megszerezte a "tudományok baccalaureusa" elsőfokúegye
temi képesítést. Három év múlva, 1387 karácsony után pedig elnyerte a "tudo
mányok magistere" tudományos fokozatot. Nem tartjuk lehetetlennek, hogy az
akkor Prágában működő két magyar professzornál tanult. Ezek Conradus de
Tatárlak, aki 1373-tól 1390-ig volt az egyetemen és Stephanus de Ungaria, aki
1382-1394 között tanított ott. A középkorí egyetemek legtöbb hallgatója szívesen
iratkozott be a saját hazájából vagy tartományából származó professzorokhoz,
főként azért, mivel könnyebben megértették a latin kiejtéseket, ha a tanárok is
azonos dialektusban beszéltek.

Makra Prágából Bécsbe ment és ott kérte a művészeti fakultáson professzori
kinevezését. Az egyetem testülete befogadta, és megkapta a tanítási engedélyt.
Ebben az időben a Bécsi Egyetem a nagy Henrik Langenstein szellemi irányítása
alatt állott, aki Bécs sorsát is befolyásolta azokban a változó években.

A Bécsi Egyetemen való tartózkodása alatt "Alkabitius" vagy "Liber de judi
eiis astrorum" tárgykörből tartotta előadásait. Bécsi tanári állását otthagyva, Pá
rizsba ment és az ottani egyetemen az angol-német nemzetbe sorolták be, amely-
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hez az Észak- és Közép-Európából származó hallgatók tartoztak. Párizsban jogot
tanult és. licenciátusát 1398. április 1. előtt egyházi jogból szerezte meg. Ezt követte
valószínűleg az egyházjogi doktorátus elnyerése, mert Párizsban az volt a gyakor
lat, hogy akik már licenciátusok voltak, azoknak igen hamar, gyakran egy héten
belül a doktori címet is megadták.

Makrának némi nehézségei támadtak a Párizsi Egyetemen. Úgy érezte, hogy
a jogi fakultás nem bánik vele megfelelően, és ezért Johannes de Coloniaval
együtt kérték az angol-német nemzetet, sérelmüket vigyék a Jogi Kar elé. A nem
zet megvizsgálván a tényállást, Johannes de Colonia ügyét alaptalannak találta,
de Makra esetében megszervezte a segítséget: delegációt jelölt ki, hogy Makra
sérelmeit a Jogi Kar elé vigye.

Miután pápai rendelkezés szerint Párizsban tilos volt a polgári jogi doktori
fokozat odaítélése, Makra Benedek Olaszországba utazott, hogy ott beiratkozzék
valamelyik egyetemre és elnyerhesse a polgári jogi doktorátust is. Ezért teljesen
valószínű, hogy a Páduai Egyetemen l401-ben említett "Benedictus de Ungaria",
aki a "tudományok doctora", azonos Makráva1.

Makra Benedek az Öbudai Egyetemen. - Hosszú külföldi tudósí pályája után,
rnelynek során Makra Benedek négy egyetemet megjárt és két doktorátust szer
zett, visszatért Magyarországra. Itt kezdődik a számunkra különösen érdekes mozza
nat: amikor az Óbudai Egyetem professzora lett. Mivel mind az egyházi, mind a
polgári jogból megvolt a doktori képesítése. föltehető, hogy az Óbudai Egyetemen
ez időben egyházjogi és polgári jogi fakultás is működött, és Makra az egyik
vagy mindkét szakon tanított.

Komoly következményekkel járó esemény jött azonban közbe, amely mind az
egyetemre, mínd Makra pályafutására jelentős befolyással volt. 1403-ban veszélyes
lázadás tört ki Zsigmond ellen Magyarországon. Az elégedetlenség gyökerei vissza
nyúlnak Nagy Lajos haláláig, 1382-ig. Az özvegy Erzsébet királyné ugyanis a
Lajos által törvényes örökösként hagyott. Mária leánya nevében uralkodott, de
inkább visszaélt a hatalommal. Az ország hatalmas olígarcháí, különösen a Garai
és Cilleí családok támogatták az anyakirálynőt a rossz vezetésben, de erőteljes

ellenzék alakult ki III. Károly nápolyi király személye körül, aki Nagy Lajos fo
gadott fia volt. Erős külföldi és belföldi segítséggel Károly Magyarországra érke
zett, lemondatta Mária királynőt és 1386 decemberében megkoronáztatta magát.
Röviddel utána azonban meggyilkolták. Ebben a zavaros időben tűnt fel Zsigmond,
aki feleségül vette Máriát és vele közösen uralkodott 1395-ig, Mária haláláig.

Az Anjou-szálak azonban nem szakadtak el III. Károly halálával. Fia, Anjou
Lajos (1375-1414), aki a nápolyi trónon követte, és ott igeneredményesen ural
kodott, igényt jelentett be Szent István koronájára és erőteljes támogatásra számí
tott Magyarország részéről. Amikor Zsigmond férfi örökös hiányában az osztrák
Albertet nevezte ki utódául, Lajos támogatói érettnek találták az időt, hogy a
nápolyi Anjou király megszerezze Magyarország koronáját. 1402-ben behívták az
országba. Nyílt lázadás tört ki Zsigmond ellen, aki éppen Csehországban tartóz
kodott. Az esztergomi érsek egy potkoronával 1403-ban megkoronázta Lajost; de a
nápolyi király hadseregét megverték és az visszatért Olaszországba.

Az· Óbudai Egyetem és Makra Benedek tényleges szerepe ebben a háborúsko
cJásban nem egészen világos. Tudjuk, hogy fegyveres ellenállást szervezett Pesten
Zsigmond ellen, de az oligarcha Garai erői ezt leverték. Azt nem tudjuk, hogy
maga az Óbudai Egyetem aktív szerepet játszott volna a politikai küzdelemben.
Az egyetem létezéséről azonban 1402 után nem hallunk, és ebből arra következ
tethetünk, hogy legalábbis az egyetem egyik kara Makra oldalán ZSIgmond ellen
fordult, és emiatt Zsigmond győzelme után az egyetem működése időlegesen szü
netelt. Benedeket elfogták és bebörtönözték. Zsigmond egy 1403. szeptember 30-án
kelt, Raguza városához intézett .levelében keserűen panaszkodik Makra hűtlenségére.

akit pedig gazdagon ellátott javadalmakkal, és mégis ellene fordult.

A .bebörtönzött professzor szabadon bocsátása. - Makra professzor öt évig
maradt börtönben. Csak a Párizsi Egyetem közbenjárására szabadult ki. Erre a
közbenjárásra akkor kínálkezott alkalom, amikor 1406-ban Ozorai Pipo temesi gróf
lett a párizsi követ. Az egyetemi angol-német nemzet június 8-án ülést tartott,
és egyik tagja, Thomas de Ungaria, arra kérte a nemzetet, küldjön delegácíót Pipo
grófhoz és kérje a bebörtönzött Makra Benedek szabadon bocsátását. Thomas de
Ungaria dicsérte Makrát, mint becsületes és nemes embert, aki tisztességet hozott
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a Nemzetre és igen jelentős egyházi férfiú. Érdekes felfigyelni rá, hogyan t6m.:>
gatja egy középkorí egyetem volt polgárát, és hogyan hajlandó elmenni a legma
gasabb fórumíg is érdekében, ha jogtalanság érte.

Megbízott nagykövet és hűséges ntazótárs. - Nem tudjuk, vajon a Párizsi
Egyetem nyomására-e vagy egyéb okok miatt, Benedek. HOB-ban kiszabadult a bör
tönből és nyilvánvalóan visszanyerte Zsigmond teljes bizalmát. A király 1412-ben
különleges diplomáciai feladattal bízta meg. Ez év október l-én Lengyelországba
küldte, mint személyes képviselőjét, hogy aNémet Lovagrend- és annak nagy
mestere, Heinrich von Plaunen, valamint Ulászló lengyel király, Witold Litvánia
nagyhercege. Semovit és Johannes Masowia grófjai és Boguslaus von Stolpe kő

zötti vitában ítélkezzen. A vita a Lovagrend terjeszkedő politikája és a németek
által Masowia nagy részének követelése miatt keletkezett. (Amint számos okmány
bizonyítja, amely erre a nemzetközi vitára vonatkozik, majdnem mindenkinek volt
valami sérelme a német lovagok ellen.)

Makra Lengyelországba való megérkezése után azonnal elrendelte, hogy amíg a
tanácskozások folynak, addig is minden utazó szabadon közlekedhessék a Lovag
rend és Lengyelország területén. Úgy látszik, a Lovagrend nem engedelmeskedett,
mert újból figyelmeztetni kellett őket. 1413. január 22-én felkérte Benedek a szem
benálló feleket, hogy az összes rabokat bocsássák szabadon. Ezzel a kívánsággal a
lengyel király és a litván nagyherceg látszólag egyetértettek, de a Lovagrend nagy
mesterét újból fel kellett szólítani, hogy a döntést teljesítse.

Amíg Makra Benedek a feladatát képező fontos ügyekben ítélkezett, úgy látta,
hogy kötelessége az emberiességet érintő kis perekben is igazságot szolgáltatnía.
Amikor például Osterorde néhány polgára egy szegény embertől két barrel' sört
erőszakkal elvett, Benedek visszaadatta azt a tulajdonosnak.

A Német Lovagrend és többi érdekelt fél közöttí bíráskodás 1414.május 3-án ért
véget, amikor Benedek a lengyel király és a litván nagyherceg javára úgy döntött,
hogy miután a vitatott területek 168 év óta a lengyel király elődeinek tulajdoná
ban voltak, a Lovagrend követelése alaptalan. Mint Zsigmond király teljhatalmú
képviselője kinyilvánította, hogy a magyar király kötelezi mindkét felet a saját
eddigi határaikon belül való maradásra. Mindezek után valószínűleg visszatért
Magyarországra.

Legközelebbi alkalommal a konstanzi .zsinaton történik említés Benedekről,

ahol az 1415. május 5-i ülésen részt vett. A német nemzet delegátusai között sze
repel, mint "magister Benedíctus miles regni, utriusque iuris doctor". Ugyanezen
évben, mikor Zsigmond a kontinensen keresztüli útra vállalkozott, Makra Bene
dek csatlakozott hozzá. Az utazás célja az volt, hogy a császár kívánsága szerint
a keresztény Európa egységét helyreállítsák és az egyházi szakadást rnegszüntes
sék. Remélték, hogy ha V. Henrik angol király és VI. Károly francia király lánya
közötti házasság létrejön, az meghozza a két ország közöttí békét és együttmű

ködést, és megkönnyíti a konstanzi zsinat munkáját. Zsigmond a spanyol Aragoníaí
Ferdinándtól segítséget kért a keresztény egység megteremtéséhez és utána Pá
rizsba ment, ahol ragyogó pompával és dísszel fogadták. A megbízható Benedek
az angol királyhoz csatlakozott és elérte, hogy Zsigmond 1416. június 20-án Can
terburyben V. Henrikkel véd- és dacszövetséget kötött.

Utolsó értesüléseink Makra Benedekről 1421-ből valók. Zsigmond március 31-ről

kelt levelét úgy címezi hozzá, mint Eger püspöki adminsztrátorához ; V. Márton
pápa pedig június 12-én megerősíti Lateráni szentszéki grófi méltóságában,

III. AZ ÚBUDAI EGYETEM ÉS A KONSTANZI ZSINAT

Az egyetem újjáépítése. - A XV. század első évtizedében az Öbudai Egyetem
ről egyéb adatunk' nincsen, mint amit előzőleg Makra Benedek életével kapcsolat
ban már említettünk. A Zsigmond elleni felkelés következtében hosszú időn ke
resztül, 1403-1410 között működése szünetelt. Ezalatt Zsigmond a megbékélést
kereste a lázadó nemzettel. Politikájának lényege az volt, hogy a városok függet
Ienségét erősítse, miáltal bevételei is erősen növekedtek. A kereskedelem fejlesztése
érdekében eltörölt számos adót és vámot, mely azelőtt a kereskedőket sújtotta.
Az új irányzat sikeres fejlődést hozott. A király. helyzete a belső fronton meg
szílárdult, és diplomáciai úton behódoltak Bosznia és Dalmácia városai is, melyek
az 1403-as felkelés alkalmával az Anjou-házhoz csatlakoztak.
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Amikor az országban a béke megszilárdult, Zsigmond újból több figyelmet
fordított a kulturális politikára, s 1409-ben, vagy 14lO~ben kérelemmel fordult a
pápához egy új egyetem létesítése érdekében Magyarországon.

A pápa megértéssel fogadta a király kérelmét. 1410. augusztus l-én felruházta
legátusát, Branda Castiglione piacenzai püspököt, hogy alkalmas elhelyezést talál
jon az egyetem részére akár Magyarországon. akár máshol a Zsigmond uralma
alatt álló országokban. A legátushoz intézett levélből nem tűnik ki, hogy a pápa
tudott volna a már létezett Óbudai Egyetemről. Branda püspök azonban, aki éveken
keresztül legátusként működött Magyarországon és szívélyes kapcsolatot teremtett
diplomáciai és kulturálís vonatkozásban az országgal, tudomással bírt arról, hogy
a XIV. század utolsó évtizedében Obudán működött már egyetem. Ezért, amikor
a pápának á kapott megbízatása teljesítéséről referált, minden lehetőség közül
első választása Obudára esett. Buda közben élénk város lett, amióta Zsigmondot
német-római császárrá választották, és a külföldi követek egymás után látogat
tak el a városba. A pápai legátus tehát azt találta logikusnak, hogy az egyetem
szoros kapcsolatba kerüljön a birodalom fővárosával. .

A megbízó levéltől számított egy évén belül a pápa 1410. augusztus l-én
kiadta az új alapítási hullát. Ez a bullamásolat az egyetlen fennmaradt doku
mentum az egyetemről. Az Obudai Egyetemnek teológiai, egyházi és polgári jogi,
orvosi és művészetí fakultásai voltak. Ez az egyetem is mindazokat az előjogo

kat, kivételeket és szabadságokat élvezte, mint a párizsi, bolognai, oxfordi és
kölni. Mindazok, .akik Obudán fejezték be tanulmányaikat, bármely más egyetem
kötelékébe léphettek és ha a licenciátust elnyerték, bárhol taníthattak. Ezért fel
tételezhetjük, hogy az egyetem négy fakultása valóban működött, és minden elő

joga biztosítva volt, hasonlóan a Nyugat- és Közép-Európában ez idő tájt léte
sült többi egyetemhez.

Mint forrásra újból csak a Bécsi Egyetem Művészeti Fakultásának jelenté
sére kell hivatkoznunk az új egyetemmel kapcsolatban. 1412. május 23-án egy
magyar tudós: Briccius de Pest azt kérte a Művészeti Fakultástól, vegye át ll:
Bécsi Egyetem baccalaureusainak sorába, mivel előzőleg már az Öbudaí Egyetem
nek a babérkoszorúsa volt. Kéreimét teljesítették.

Még egy baccalaureusről van feljegyzés: Nicolaus de Temesvár 1415. október
13-án kérte a Bécsi Művészeti Fakultást, hogy vegye át, ami nehézség nélkül
meg is történt. Róla 1419-ból olyan adatunk van, hogy a Művészeti Karon ta
nárként működött.

Az Egyetem küldöttsége a Konstanzi zsinaton. - Utolsó forrásunk az Öbudaí
'. Egyetem történetéhez, annak a tekintélyes küldöttségnek a részvétele a konstanzi

egyetemes zsinaton, mely az Öbudai Egyetem professzoraiból állt. A zsinatot
1414-1418 között elsősorban az egyházon belüli szakadás megszüntetése érdeké
ben hívták össze. A zsinat összehívásában az egyetemek fontos szerepet játszot
tak. A Párizsi Egyetem professzora: Conradus de Gelnhausen egyike volt azok
nak, akik minden tekintélyüket latba vetették az ügy érdekében. Henrik Lan
genstein - korábban szintén párizsi professzor ~ a Bécsi Egyetem híres refor
málója is sürgette a császárt a zsinat összehívására. A XIV. század végétől a
Párizsi Egyetem volt a melegágya a reformzsinat iránti "követeléseknek, és a
legfőbb hangadó a nagyhírű Jean Gerson volt.

Zsigmond előtt nagy tétként lebegett, hogy ő legyen az egyházi szakadás
meggyógyítója. Német-római császárrá választása után szakadatlanul arra töre
kedett, hogy XXIII. János pápával szemben diplomáciai győzelmet érjen el és
kicsikarja, hogya pápa összehívja a zsinatot. Végül sikerült elérnie. az egye
temes zsinat összehívását 1413. december 13-ra. Az összehívásban oly jelentős

szerepet játszó egyetemeket felszólították. küldjenek delegációkat. A Bécsi Egye
tem meghívása 1414 nyarán érkezett meg a városba.

Európa nagyobb egyetemel elég tekintélyes számú delegációkat küldtek a
zsinatra. Párizs 13, Köln 7, Bécs 8, Heidelberg 8, Óbuda 7, Prága 6, Orléans B.
London 6, Erfurt 5, Avignon 5, Bologna 5, Krakkó 5 és Oxford 3 tagú csopor
tot küldött.

A konstanzi zsinat volt a középkor egyházi és világi hatalmasságainak leg
. fényesebb találkozója. Jelen volt 29 bíboros, 33 érsek, 250 püspök és több mint
100 magas méltóság, Ebben a kiválasztott társaságban volt Poggio Bracciolini,
Jean Gerson, Niccolo dei Tadeschi es Aeneas SylviusPiccolomini is.
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A zsinat kulturális jelentősége: hogy Európa-szerte elindította a humanisz
tikus irányzatot, előre nem volt sejthető. Európa északi és középső részéből so
kan csak itt kerültek érintkezésbe az új humanista szellemmel. A tanácskozá
sokban az egyetemek természetesen aktívan részt vettek, amikor azonban sza
vazásra került sor, akkor nemzetek szerint szavaztak a delegációk. Az akkori
keresztény világ öt nemzetre volt felosztva : angol, olasz, francia, spanyol és
germán Jilemzetre. Óbuda a germán nemzethez tartozott és minden döntésről
a germánokkal szavazott.

"Sundens" azonos-e Obudával? - A konstanzi zsinat korabeli történetét
Richental írta meg. Az egyetemi delegációk felsorolásában azt közlí, hogy a ma
gyar delegácíót Kanizsai János esztergomi érsek vezette, de Óbuda vagy a né
metek által használt Alt-Ofen helyett "Sundens" helynevet ír.

Az újonnan felfedezett IX. Bonifác-féle bulla, mely az Öbudai Egyetem
alapításának dátumát tisztázta, "Veterisunde" várost említ. Két 1395-ből szárrna
zö másik okmány azonban az egyetem létesítésével kapcsolatban a latin szó
használat szerint "Veteribuda" vagy "Veteri Buda" megnevezést tartalmaz. Bi
zonyos, hogy a "Veterisunde" és a "Veteri Buda" azonos. A Raynaldus-féle ösz
szefoglalás Lucas Demetrius kancellárt, mint a "Veterisunde" városban lévő Szent
Péter káptalan prépostját említi. Magyarországon soha nem volt ,,8unden" vagy
"Sunde" nevű város, és Lucas Demetrius kizárólag "Veteribuda" vagy Óbuda
káptalanjának :prépostja lehetett.

Néhány tisztázatlan kérdés még mindig marad. Előszöris miként szerepelt
a Bonifác-féle eredeti okmányban Óbuda neve? Honnan vette Ulrich von Ri
chental 'említett könyvébe a "Sundens" nevet? Az Öbudai Egyetem delegációjá
nak tagjai nevezték-e magukat a "Sundens"egyetem professzorainak?

A XVII. és XVIII. század történészeinek feltételezése szerint a Sundens
megnevezés megrövidített formája a "Sigismun<1.ea"-nak, mely az Obudaí Egye
tem másik elnevezése lenne. Egy jóval vitathatóbb magyarazatot találtak a XIX.
században, mely szerint Konstanzban a delegáció ,,8 ol udensis . studií" szövegű

pecsétet használt az okmányokon. Az "S" betű sigillum (pecsét) rövidítése és
a fekvő helyzetben lévő "B" betű a "BudeI).sis" szóban a pecsétekben gyakran
alkalmazott szokásra utal. Amikor Richental kibetűzte az egyetem pecsétjét és
azt gót betűsre fordította, akkor az egyenesen álló ,,8" betűvel kezdte, a fekvő

"B" betűt kihagyva és tévesen egy "n" betűt beszúrva, így alkotta meg a
,,8undens" elnevezést. E Sundensis studii megnevezésből keletkezett a német
"hohen schul zu Sundens" megjelölés.

Ez az elképzelés kissé erőszakolt, mivel az egyetem által használt pecsét
nek semmi nyoma nem található.

. il. magyar delegáció tagjai. - Az Óbudai Egyetemet héttagú delegáció kép
viselte Konstanzban. Ez a szám feltűnően magas, ha összehasonlítjuk a többi
híres egyetemmel. Az említett egyetemek közül csak Párizs, Bécs, Heidelberg
és Orleans küldtek több delegátust, mínt Óbuda,

Helytelen volna feltételezni, hogy a delegációnak mind a hét tagja profesz
szor lett volna. Hiszen négy évvel' korábban a nem működő, vagy talán meg
is szűnt egyetemet a pápai legátusnak kellett újraszervezni. Nehéz elképzelni
tehát, hogy ilyen rövid idő után egy komoly súlyú delegációt az egyetem ma
ga állítson össze. Valószínűleg néhány más személy is csatlakozott az egyetem
képviselőihez. A Bécsi Egyetem Művészeti Fakultása is megengedte, hogy kép
viselőihez mások is csatlakozzanak; nyilvánvalóan ez történt Óbuda esetében is.

A delegáció feje Lambertus egyházjogász volt, aki 1413-1415 között óbudai
prépost és az egyetem kancellárja. A delegáció második tagja Simon Clostein
orvosprofesszor volt, aki a Prágai Egyetemen 1393 májusában kapta meg a bac
calaureátus fokozatot. Három évvel később elnyerte a magister címet. Szerep
Iése a delegációban arra enged következtetni, hogy az Öbudaí Egyetemen or
vosi fakultás is működött. Richental felsorolja még Henricus teológiai doctort,
Matheus de Diernach és Thomas Weisenburg egyházjogi professzorokat. A leg
érdekesebb, hogy a delegáció hét tagja: között szerepel Tadeus de Vicomercato
egyházi és polgári jogi doctor is, akit 1410 és 1414 között a Páduai Egyetemmel
kapcsolatban gyakran említenek, és tulajdonképpen Zsigmond diplomáciai szol
gálatában állt. Tagja volt még a delegációnak Nicolaus Bissnam jogi doctor.
Segédszemélyzetként pedig Johannis Mode, mint lector.
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A konstanzi zsinat' után az Óbudai Egyetem története a homályba süllyed,
Nem tudjuk, megszűnt-e még Zsigmond uralkodása alatt vagy csak a későbbi

általános zűrzavarban. Nagy kár érte, hogy egy ilyen felsőfokú oktatási intéz
mény nem válhatott Közép-Eurépa maradandó szellemi központjává.

A fontosabb forrásmunkák: 1. Abel J.: Egyetemeink a középkorban, Budapest, 1881.
- 2. P. Wallaszky : Conspectus Reipublicae Litterarieae in Hungaria. Buda, 1808. - 3.
H. Diener : Zur Geschichte der Uníversttüts gründungen in Alt-Ofen (1395) und Nantes
(1123). U63. - 4. Cod. Vat. Lat. 6952 fol. - 5. M. Inhofer: Annales Ecclesiastici Regni
Hungariae. Róma, 1644. - 6. Fraknói V.: Monumenta Vaticanea Historiam Regni Hun
gariae Illustrantis. Budapest, 1888. - 7. K. Heüíg : Zur Geschichte der Altesten unga
rischen Universitiiten und des Magisters Benedikt von Makra. 1931. - 8. H. Denifle:
Liber Procuratorum Nationis Anglícanae (Aíemanníae) in Universitate Parisiensi. Pári~s,

1937. -9. Karácsonyi J.: Makra: Benedek szülöhelve, 1905. - 10. Monumenta Historica
Universitatis Carolo-Perdínandeae Pragensis. Prága, 1834. - 11. F. Gall: Die Matrikel der
Uníversitát, Wien, 1954. - 12. A. Gloria: Monumenti della universita di Padova. - 13•
•T. H. Mundy: The Council of Constance, the Unification of the Church. New York, 1061.
- 14. U. Richental : Das Concilium so zu Constanzt gehalten ist worden. Augsburg, 1536.

TUZ TAMÁS VERSEI

Halottné::sőben

Most, hogy ilyen emberi vagy
ezzel a márványtekintettel,
szögekkel a tenyérben, lábban,
kegyelemdöféssel a szívben,
- bontófésű a szél a hajadban
odakupOTodnék hozzád,

fölsandítanélc félig nyitott ajakadra,
kortyintanék a halálodból
aggályosan és védtelenül,
mint hársfák a zivatarból.

Elviselhetetlen szomjúságomat
tenném sebeidre,
kihűlt fogad alá forró éhségemet,
üres ereidbe vértódulásomat.
űsszefeküdnék veled a megsemmisülésben.

Szószegény hitem szerint
ez volna talán a feltámadás:
villám életem alkonyatán,
mennydörgés süket tornácomon.

Nel,., egés::sen abs::straht

téren és időn kívül vagyok
valaki csönget
magamra kapom a négy dimenzió rongyait
s 1'ányitok a mindenségre

most más hangon folytatom
megmerevülve
gépiesen elmagányosodva
előbb még minden úszott
az árnyékok .
a napfény regattái
levelek zizegése
ecsetvonásaim repültek
a vászon kibukott alóluk

amagyalfák érezték a veszélyt
velőkig ható kettősség a révület horpaszán
előregyártott panoráma
minden lépésemre !ölborzolódik
hollóhaja a tengerre néző hegYfokoknak
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Lelassult heringii

Másféle márványból, másféle kövekbOl
torlódik össze a mi zuhanásunk.
Mindenki mondja: vérszínűek a felhők,

sárgák a tűzfalak. Hová igyekszünk mégis?
Ilyet is hallani: az én helyemben,
meg, hogy élik világukat, de majd ...

S a távolból éleslövészet, álmosító írógépzörej,
kivándorlóhajók elnyújtott jeremiádja.
A mondatfűzés nem a legtökéletesebb.
Valaki oda is jön és szemünkre veti,
nincs átütő erő, de ő is hadar,
mert a légelhárító ágyúk és a világító torony
kivetkőztetik a bálterem színes szalagjaiból,
lenyeli a mérgét. Ránkfelejtett tekintetében
tollászkodik egy régi filmdal, birsalma fze van
és tapintható. Bele is fájdul a szív. Jó szimatunk
van, zuhanunk tovább másféle összetéte!ű

közegekben, szétnyirbált tájak közt
együtt a megsebzett szárnyú madarakkal.

Forró égöv

menetközben már ráeszméltem
hogy mögöttem van a kert
csillagászati messzeségben
hatványozódó haldoklásban
kisiskolás gondolataim
még ultramarin vizeken bukdácsoltak
de a toronyházak mögött
hullongott már a mérgezett korom
s a mimózák szárnyai
a földre hanyatlpttak

micsoda nap volt
félbemaradt az átistenülés
megkezdődött avesszőfutás

fogamon éreztem
a kettéharapott gyümölcs gyűlöletét

nem volt más hátra
elindultam
a kőboltozat iszonyú éjjelében

másnap
lehúnyt szemhéjam alatt
krémszínű nincstelenség
11yelvem zsombékján
artikulátlan őrület

orrom kazamatáiban fokhagymaszag
kiskaliberű illatok

aztán a karavánút homokdombok
értitek?
a túltelített reménytelenség
a beözönlő szédület fiolái
időnkint szállongó babonák
sortüzek
erősítésre vártunk de nem jött
a környékbelí fákról
~la,takzott a homály

ekkor tört rám a harag extázisa
lesből váratlanul
bokámról lepöcköltem
egy partizán skorp~ót

M é g i s

azt mondják felesleges
azt mondják behelyettesíthető

mégis ha üt az óra
s a keselyűk gyülekeznek
a forró sziklák fölött
előkotornánk a föld alól
s a tenyérjósok
avas leheletéből is
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