
Szent Cirill és Metód működése Európa ko
zös keresztény gyökereit erősítette meg.
Nemcsak vallási, keresztény közösségét épí
tették, hanem társadalmi és kulturélis egy
ségét is. Ma sincs más lehetőségünk arra,
hogy Európában és a világon enyhítsük a fe
szültségeket, s megszüntessük azokat a sza
kadékokat és ellentéteket, amelyek pusztu
lással fenyegetik az életünket és az értékein
ket. A ma keresztényének is az egyház és a
társadalom közösségét együtt kell építenie.

II. János Pál

GÖMÖRI GYÖRGY

MAGYAROK A RÉGI ANGLIA EGYETEMEIN

A magyar-angol kapcsolatok kutatói gyakran és nagy előszeretettel hivatkoz
nak arra a tényre, hogy az oxfordi egyetem legelső név szerint említett' diákjai
között szerepel egy "Nicholas de Hungeria", vagyis Magyarországi Miklós nevű

teológus is, aki 1193 és 1196 között látogatta az akkor már legalább huszonöt
éve fennálló egyetemet, 1. (Oroszlánszívű) Richárd angol király támogatását él
vezte, és később is Angliában maradt: egy 1213-as adat mint chesteri kanonokot
említi. I "Nicholas de Hungeria" után hosszú, több évszázados űr következik, ami
egészen a reformáció koráig tart; időközben a magyarok sokfelé tanulnak Párizs
tól Bolognáig, majd Krakkótól Páduáig, de Anglia távoli fekvésénél és elszigetelt
ségénél fogva kiesik látókörükből.Akét angol egyetem iránt csak a tizenhatodik
század második felében, és még inkább a tizenhetedik század első felében újul
meg az érdeklődés, ekkor kezdenek nagyobb számban idevándorolni a magyar
peregrinusok.

Mielőtt azonban ennek a peregrinációnak fontosabb adatairól és személyi
ségeiről szólnánk, tekintsük át a képet, amely a művelt magyar olvasó tudatában
az angol egyetemekről 1560 és 1760 között élt. Jóllehet már Benczédi Székely
István említi Oxfordot 1559-ben- Krakkóban kiadott világkrónikájában ("Oxo
niomba az Academia fondaltatic"), valamint Balassi Bálint is hivatkozik rájuk
befejezetlen Campion-fordítása, a Tíz Okok előszavában.s az első magyar szerző,

aki tudtunkkal azért jár Cambridge-ben, hogy megnézze az ottani egyetemet, és
aki erről be is számol, az a helvét irányzatot követő (református iSkaricza Máté.
Igaz, ez a beszámoló latinul iródott, s elég szűkszavú, voltaképpen része annak a
Szegedi Kis István-életrajznak, amit Skaricza mesterének egy 1585-ben Bázelben
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kiadott művéhez fűzött: "Anglia híresebb városai között Cantabrigiát is meg
látogattuk, ahol számos igen tudós emberrel találkoztunk.'? A látogatás 1571
őszén történt és Skaricza társaságában ott volt Dési Tamás és Udvardi András
nevű két wittenbergi magyar barátja is, mindketten lelkész-jelöltek. Skaricza
Európa-szerte a híres tudósok és teológiai tekintélyek társaságát kereste, s így
magánál az angol egyetemnél (ahol éppen akkortájt vezették be a ramista refor
mokat) fontosabbnak tartotta, hogy milyen hírességek tanítottak az egyetemen.
Hasonló szenilélet érvényesül későbbi magyar utazók, illetve angol szerzőket

magyarra fordító protestánsok munkáiban: Szepsi Csombor Márton, az első ma
gyar nyelvű útleírás, az Europica Varietas szerzője például ilymódon mutatja be
Anglia egyetemeit: "Académiája kettő;az egyik Cantabrigiában, kiben amaz ne
vezetes Giulhelmus Witakerus és Parkinsus tanított: az másik Oxonium kit Ca
sus Ianos megh hiresitet"," egy ugyanebben az évben kiadott magyar Perkins
fordítás, a Catholicus Reformatus üdvözlő versei között pedig Szepsi Korotz
György következő sorait találjuk:

.Scholsdd közöt Cantabrigiumbol,
Folynak szep irasok mint vizek forrasboI,
Mely kedves könyveknek vigh olvasasaboI,
Elménk ekesülhet, mint kert viregokbol,"

Azt sem érdektelen megnézni, mit írnak az angol egyetemekről a régi magyar
enciklopédiák? A késmárki Frőlich Dávid Viatorum et Bibliotheca Seu Cynosurae
Peregrinantum című 1643-as ulmi útikönyve eléggé részrehajló Cambridge javá
ra: alapítási dátumként a legendás 630-as évet adja meg, és azt állítja, hogy nem
csak Erasmus, hanem Béda-és Alcuin is Cambridge-ben tanítottak. Elmondja,
hogy az első cambridge-i kollégiumot a XIII. század végén alapították (igaz, hogy
1284-ben és nem 1280-ban, ahogy állítja) és tizenöt kollégiumotfel is sorol;
Oxfordot nem éri ez a megtiszteltetés. Egy évtizeddel később Apáczai Csere
János Magyar Encyciopaedia-jában így ír: "A fővebb akadémiák ezek: a canisb
rigiai, melyben 19 sehola és 40 (síel) hatalmas kolégium vagyon és az oxoniomi
melyben tizenhat kollégiom és hét aula vagyon.t" Ebbe az egy mondatba két hiba
is csúszott, amit érdekes módon a kritikai kiadás szerkesztője sem vett észre.
Alsted, aki ebben a tekintetben Apáczai forrása volt, ugyanis Cambridge-ben
"XIX scholarum hospitia & XIV collegia magnifica" létezésérőlbeszél.' A "scho
larum hospitia" nem éppen "iskola" s bár folyt bennük tanítás is, a szó inkább
"diákszállónak" fordítható; ami pedig a negyvenet illeti, az nyilvánvaló elírás- a
tizennégy helyett. De még ez a: tizennégy cambridgeí-i és tizenhat oxfordi kollé
gium is olyan szép volt és akkora jövedelemmel rendelkezett, hogy kivívta a ma
gyar látogatók bámulatát. Idézzük Pálóczi Horváth János egy 1628-as levelét
Bethlen Istvánnak, Erdélybe: (ezeknél) ragyogóbb épületeket eddig nem láttunk,
s felsóhajt: bár nálunk is lehetne akár egyetlen ilyen kollégium!" Ami pedig az

. itt szerezhető tudásanyagot illeti, a XVII. század végén Kaposi Sámuel a magyar
peregrinusoknak a következő jótanácsot adja: "Innen [ti. Londonból] ember
cantabrigiai és oxoniumi akadémiákat azoknak bibliothékáival el ne mulassza"?
-vagyis az egyes kollégiumok megtekintése helyett Kaposi elsősorban az egyete
mek könyvtáraira hívja fel honfitársai figyelmét.
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Az eddig idézett szerzők mind protestánsok voltak, ami érthető, hiszen 1560
után magyar katolikusok egészen a XIX. századig csak elvétve jutottak el Angliá
ba. Legnevezetesebb közülük talán Otrokócsi Fóris Ferenc, aki még református
teológusként járta meg (kétszer) Oxfordot, hogy aztán katolizálása után heves
vitába bonyolódjék Benjamin Woodroffe oxfordi tanárral. Fél évszázaddal ké
sőbb a vallási indulatok már annyira csitultak, hogya 'nagyszombati jezsuita
Bertalanffi Pál vaskos világföldrajzában elismerően írhatott az angol egyetemi
városokról, úgymint "Cambrie"-ról, amely "szép város, IV. Henrik-től fel-állatott
királyi nagy Collégiummal és főiskolákkal", valamint "Oxonium"-ról, "mely Püs
pökkel és fő-Iskolákkal tündöklik"." Tegyük itt hozzá, hogy hosszú időn át Ox
fordnak volt a mérsékeltebb, illetve konzervatívabb híre (a polgárháború idején
sokáig királypárti maradt), míg a kelet-angliai Cambridge-t inkább a puritán
irányzattal és a cromwellistákkal azonosították, Cromwell maga is az itteni Síd
ney Sussex kollégium tagja volt, később azonban, Harvey és főleg Newton fellé
pésével Cambridge lett a természettudományos fejlődés központja.

E rövid áttekintés után próbáljuk megválaszolni á mindmáig eldöntetlen kér
dést: hány magyar látogatta 1560 és 1760 között az angol egyetemeket? Vála
szunk még a legújabb kutatásokeredményeivel felfegyverkezve sem lehet telje
sen. kielégítő. Ha ugyanis az Oxfordba és Cambridge-be beiratkozott vagy ott
egyetemi fokozatot szerzett magyarok számát nézzük, az ebben a kétszáz évben
szinte elenyészően csekély. Oxfordból tudunk három M. A. (Magister Artium)
fokozatot kapott magyarról 1654-56 tájáról (Tiszabecsi Gáspár, Tiszabecsi Ta
más, Budai István) és egy 1743-ban beiratkozott erdélyi peregrinusról (Székely
hidi, Nethlebius Mihály). Cambridge-ből csupán egyetlen nevünk van, az
1562cben matrikulált és hét évvel később orvosdoktori címet szerzett Vulpe
Jánosé, akire majd még visszatérünk. Ugyanakkor számtalan más adatunk van
arra (levél, könyv- és albumbejegyzés, számadáskönyvi adat), hogy különösen a
XVI. században magyarországi és erdélyi diákok elég nagy számban keresték fel
az angol egyetemeket. Mi az oka ennek a látszólagos ellentmondásnak?

Az Angliát felkereső magyarok (akiknek túlnyomó többsége, mint már mon
dottuk, protestáns volt) általában holland egyetemek látogatása után, vagy két
holland egyetem között rándultak át a szigetsrszágba. Jóllehet Franekerben,
vagy Leidenben megtaláljuk nyomukat az anyakönyvben, Oxfordban vagy Camb
ridge-ben, ,ahol vagy csak alkalmi turistaként fordultak meg, vagy - az esetek
elég nagy részében - hosszabb időt, egy-két trimesztert is eltöltöttek, nem irat
koztak be az egyetemre, több oknál fogva. Először is a beiratkozás elég sok pénz
be került, s a magyarok egyébként is drágának találták Angliát (erre már Szepsi
Csombor panaszkodik), tehát gyakoribb volt, hogy szegénységükre való hivatko
zással ők kértek pénzt az egyetemtől, semmint hogy fizessenek Másodszor pedig
az angliai egyetemi felvételhez le kellett tenni egy esküt az anglikán hittételekre.
Ettől a reformátusok (akik, mint például Medgyesí Pál, korántsem találták az
anglikán egyházat kedvükre valónak), csakúgy, mint az 1660 után fel-fel
tünedező unitáriusok elvi okokból húzódoztak; s ezért volt, hogy hitét megvalló
katolikus sem lehetett tagjaangol egyetemnek. Így aztán az 1560 és 1:760 között
itt megfordult magyar peregrinusok 99 százaléka, ha járt is bizonyos egyetemi
előadásokra (mondjuk, a téológiaprofesszora beleegyezett, hogy az illető hallgat-
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hassa előadásait), csupán "rendkívüli hallgatónak" számított, aki nem fizetett
tandíjat, nem vizsgázott, s kollégiumi bentlakása is csak ideiglenes jellegű volt,
tehát nem maradt róla feljegyzés. Sok magyar nyomát csupán a korabeli szám
adáskönyvek őrizték még, amelyekről e sorok írója írt hosszabb tanulmányt (rö
videsen megjelenik az Irodalomtörténeti Közleményekben), különös tekintettel a
cambridge-i kollégiumokra.

Más bizonyítékunk is van magyar oxfordi tanulásárá. Fennmaradt például az
oxfordi Bodley (egyetemi) Könyvtár látogató-könyve, a Liber Aámissorium,
amelybe 1620 és 1660 között, amikor rendszeresen vezették, mintegy tizenöt
magyar írta bele a nevét, köztük olyan művelődéstörténeti szempontból fonto
sabb, személyiségek, mint Maksai Ősze Péter, a Botere-féle világföldrajz egyik
angol kiadásának erdélyi társszerzője, a Comeniust szerkesztő Erdőbényei Deák
János és a később református püspökké lett Losonci Farkas János. Viszont ön
életírásából tudjuk, hogy Bethlen Miklós öt napot töltött Oxfordban, s eközben
megfordult a Bodley Könyvtárban is (bár ott nem olvasott), egy későbben itt járt
Bethlen, Miklós fia Mihály, még könyvet is ajándékozott "amaz híres nagy bib
liotékának, melynek könyvei megszámlálhatatlanok'',!' de egyikőjük nevét sem
tartja nyilván a Liber Admissiorum.

Ha már a XVII. század végére méltán elhiresedett Bodley Könyvtárnál tar
tunk, meg kell emliteni hungarikái közt azt a gyűjtemény többi részétől eléggé
eltérő jellegű hitvitázó művet, ami nem más, mint Pázmány Isteni igezságr« ve
zérlő kalauza (Pozsony, 1613). Ha latinul lenne, még csak értenénk, hogyan ke
rült a könyv Oxfordba, de magyarul? Szerencsére az ajándékozó beleírt a könyv
be, s így tudjuk, hogya Bodley 1625-ben kapta a könyvet egy Bakai Benedek ne
vű magyar vendéghallgatótól. Bakai Kassán volt iskolamester, majd Leidenben
tanult, innen ment át Angliába, ahol részben Kassa város segítségével tanult.
Pázmány művét még hazulról vitte magával (talán éppen Alvinczi Péter tanácsá

.ra?), részben ki is jegyzetelte, amint azt a margón látható, polemikus megjegyzé
sek tanúsítják, de aztán alighanem rájött, hogy nem ő fogja megírni a Kalauz cá
folatát, vagy belefáradt a Pázmánnyal való tusakodásba, ezért a tekintélyes súlyú
könyvet inkább odahagyta az oxfordiaknak.

Ami a cambridge-i egyetemet illeti, itt az első XVI. századi "Hungarus" az a
"John Vulpe" vagy "Voulpe" néven számontartott peregrinus, akit 37 éves korá
ban vettek felorvostanhallgatónak a Caius (ma Gondville és Caius) kollégiumba.
Maga a név nem magyar, s mivel az anyakönyv Vulpe születési helyéül "Fünf
kírchent" adja meg (és nem "Quinque Ecclesiae"-t vagy Pécset), feltételezhetjük,
hogy ezt a német családból származó embert eredetileg Hans Fuchsnak, vagyis
Róka Jánosnak hívták, s ebből lett az olaszul rókát jelentő "Vulpe". Persze az
sincs kizárva, hogy a Vulpe valódi név és viselője pécsi születésű olasz vagy dal
mát volt, aki Pécsről csak 1543-ban menekült el, amikor a város török kézre ke
rült, s aki eztán külföldi egyetemeken folytatta tanulmányait. Cambridge-i tanu
lása után Sussex grófjának lett az orvosa és Londonban halt meg 1590 táján.'?

A Cambridge-ben hosszabb időt eltöltő magyarok közűl kiemelkedik Medgyesi
Pál alakja. Medgyesi 1629-30-ban időzött itt néhány hónapot, s kezdett hozzá
Lewis Bayly roppant népszerű kegyességi művének, a Presis Pietetisnsk meg
magyarításához, amely munkát később Szenci Molnár Albert unszolására Debre-
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cenben végzett be. Amint a fordító írja: "Én e könyvet (az ő hasznos voltát Nem
zetemmel közleni óhajtozó buzgóságomnak tüzétől gerjedeztemben) még Angliá
ban, ama régi híres-neves és emlékezetes Cantabrigiai Académiában kezdettem
volt fordítani ..."13 Medgyesi az első magyar író, aki közvetlenül angolból fordít;
a XVII. század során példáját más magyar. protestáns lelkészek is követik, s az
angol nyelv népszerűsödésének bizonyítéka (legalább is Kelet-Magyarországon
és Erdélyben), hogy Komáromi Csipkés György 1664-ben már szükségesnek
tartja Debrecenben egy angol nyelvtankönyv kiadását. Komáromi Csipkés kitűnő

filológus volt, s Londonon kívül csupán Oxfordban töltött pár hetet, talán hóna
pot, de a Cambridge-t látogató magyarok között olyanokat találunk, mínt a kons
tantinápolyi erdélyi követ, s később porosz szolgálatba lépő Harsányi Nagy Ja
kab (1642), idősebb Köleséri Sámuel nagyváradi tanár, majd debreceni lelkész
(1656), Nadányi János, a Florus Hungaricus című latin nyelvű történelmi mű
szerzóje (1664), a mozgékony Mezőlaki János református teológus, valamint
Szilágyi-Sylvanus György (1668), aki görög és latin klasszikusok népszerű kiadá
saival vált ismertté a XVII. század végének Angliájában, 1672-ben Hodosi Sá
muel későbbi dunántúli református püspök járt Cambridge-ben, 1675-ben pedig
Kolozsvári István, aki hazatérése után a nagyenyedi akadémián oktatott, és
Apaffi Mihály később őt küldte ki diplomáciai feladatokkal Nyugat-Európába.

Ezt az angliai magyar peregrinusokról írt rövid áttekintésünket legméltóbban
talán egy, a Bethlen Mihály útinaplójából vett részlettel fejezhetnénk be. Az ifjú
Bethlen 1694 böjti trimesztere idején látogatott el a Cam partján fekvő egyetemi
városba, amelyről ezt írja: "Szép épületek is, noha nem mind faragott_kőbőlépí
tettek ... de mindazonáltal szépek,: kiváltképpen szép nagy kollégium Trinita
tis ... és a Regale [King's] kollégium capellája, amely szép magas faragott kőből
építtetett temlrlom... Itt majd tudósabb ésbarátságosabb emberek vadnak,
mint Oxoniumban, igen jó szívvelláttanak és mindennap vendégeltenek."14 Nem
mindegyik magyar látogatót fogadták olyan előzékenyen az akkori Cambridge
ben, mint a főrangú Bethlen Mihályt, de a tizenhetedik században, különösen
1620 és 1680 között, számos magyar diák tekintette meg a két egyetemi várost és
merített az "oxoniumi" és "cantabrigiai" doktorok tudományából.
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