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Krizsai Mónika

„Lux Pannoniae” 
– Vitéz Jánosról

„1467 kés� tavaszán (…) kiváló humanista társaság gy�lt össze Esztergom-

ban”,1 Vitéz János udvarában. A  kijelentés – ismerve Vitéz János szokásait, 

miszerint gyakran megfordultak nála tudós férfi ak – akár hétköznapinak is 

tekinthet�. Mi történt ez év tavaszán, nyarán, milyen események el�zték meg 

a találkozót, és milyen hatásuk lesz a tudomány életében, ezekre a kérdésekre 

keressük a választ a továbbiakban.

Az el�zményeket részben Vitéz János munkásságában, részben a tudo-

mánytörténeti eseményekben találjuk meg. 1467 tavaszán ugyanis a pozsonyi 

egyetem, kés�bbi ismertebb nevén Academia Istropolitana szervezése körül 

folytak az eszmecserék, az akkorra már szokásosnak mondható akadémiai 

összejövetelek alkalmával, illetve velük párhuzamosan. Vitéz János ekkor már 

két éve ült az esztergomi érseki székben. Kinevezésével szinte egy id�ben 

kérte Mátyás király egy Magyarországon felállítandó egyetem engedélyezését 

II. Pál pápától. Az iskola alapításáról Mátyás király a maga akaratából, de Vitéz 

János hathatós támogatásával és ösztönzésére döntött. A továbbiakban szinte 

minden, egyetemmel kapcsolatos tevékenység az érsek hatáskörébe tartozott. 

Ezért nem véletlen, hogy a kortársak és az utókor Vitéz János egyetemének 

tulajdonítják.

A pápai értesítés sem Mátyás királynak, hanem Vitéz Jánosnak és a pécsi 

püspöknek címzetett, de a levél már csak az érseknek szóló utasításokat és 

kitételeket tartalmazta.2 A bécsi egyetem hittudományi karának jegyz�könyve 

Mátyás király egyetemét Vitéz egyetemének nevezte.3 Vespasiano da Bisticci, az 

érsek életrajzírója szerint „igen jeles egyetemet szervezett”.4

Milyen egyetemet szervezett Vitéz János Mátyás király dics�ségére, meg-

tudhatjuk, ha alaposabb vizsgálat tárgyává tesszük az Itáliából érkez� és Ma-

gyarországon gyorsan gyökeret ereszt� akadémiai mozgalmakat. A középkori 

akadémiák „…nem szervezett intézmények, hanem szabad egyesülés útján 

alakult társaságok voltak, melyekben minden kiváló tudományos és m�vészi 

tehetség helyet találhatott”.5 A  középkori Itália akadémiái a merev, skolasz-

tikus szellem� egyetemek kötöttségeinek ellensúlyozására jöttek létre. Amíg 

1 Klaniczay Tibor, Egyetem Magyarországon Mátyás király korában, in: Irodalomtörténeti Közle-

mények, 1990. XCIV. évf. 5–6. sz., 595.
2 Császár Mihály, Az Academia Istropolitana, Mátyás király pozsonyi egyeteme. Oklevéltárral, 

Pozsony, Eger István Könyvnyomdája, 1914, 102–104.
3 Uo., 37.
4 Klaniczay Tibor, Egyetem és politika a magyar középkorban, in: Pallas magyar ivadékai, Bp., 

Szépirodalmi Kvk., 1985, 71.
5 Fináczy Ern�, A reneszánsz kori nevelés története. 
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az egyetemek állami vagy még inkább egyházi intézmények voltak, addig az 

akadémiák a magánszférában jöttek létre, baráti társaságokban. Élettartamuk 

rövid volt, létrehozójuk halálával általában megsz�ntek. M�ködésük alapvet� 

feltétele, hogy megfelel� számú, biztos egzisztenciával rendelkez� tudós intel-

lektuel egymástól elérhet� távolságban folyamatosan együtt tartózkodjon. Az 

akadémia a kötetlen eszmecsere, a szabad vizsgálódás, a világ titkait fürkész� 

kutatószenvedély fóruma, amelyet nagyfokú szabadságvágy jellemez. Az els� 

akadémiák Firenzében Cosimo de’ Medici udvarában, Rómában Bessarion bí-

boros házában, majd Padovában és Velencében jelentek meg. Magyarországon 

szinte az itáliai akadémiák megjelenésével egy id�ben, Vitéz János budai házá-

ban – melyet Callimachus Experiens a „tudományok menhelyé”-nek (lite ra rum 

asylium) nevez – alakult meg az els� társaság. Az összejöveteleken szónoki és 

költ�i versengések, közöttük szakadatlan viták, különböz� kérdezések hang-

zottak el.6 Vitéz János és tudós társainak elfoglaltságai közé tartozott a kódexek 

szövegeinek tanulmányozása és emendálása. Fraknói Vilmos szerint kb. 500 

darabra tehet� az érsek könyveinek a száma.7

A budai összejövetelek tagjai Szánoki Gergely, Callimachus Experiens, Pier 

Paolo Vergerio, Filippo Prodocatoro, Mikolaj Lasocki, Giuliano Cesarini voltak. 

Vitéz János váradi püspöksége idején is folytak az összejövetelek: 1463 telét 

Nicolaus Machinensis8 modrusi püspök visszaemlékezései alapján ismerjük.9

A  Bessarion bíboros és Vitéz János érsek közötti kölcsönös rokonszenv 

megmutatkozott az akadémiák és az egyetem létrehozásának eszméjében is. 

Humanista szemléletük mellett közös vonásként a török elleni európai össze-

fogás és a keresztes hadjáratok melletti elkötelezettségük is említésre méltó. 

1467-ben az esztergomi palotában Vitéz János mellett Bessarion bíboros 

környezetéb�l kikerült férfi ak foglaltak helyet mint a pozsonyi egyetem leend� 

tanárai. A bíboros humanista szemléletét ekkor már az 1450-es évekt�l a ha-

nyatló korszakából felvirágoztatott bolognai egyetem és az 1460-ban a bécsi 

egyetem studia humanitatis pozíciói képviselték. „Nem lehet véletlen, hogy 

a pozsonyi egyetem tanárainak legkiválóbbjai mind az � környezetéb�l ke-

rültek ki: Giovanni Gatti hosszú id�n át legközelebbi munkatársa volt, részt 

vett a bolognai egyetem reformálásában; Regiomontanus érdekl�dését � 

irányította a görög stúdiumok felé, s magához hívta �t Rómába, s ugyancsak 

az � környezetében volt ott ekkor Martin Bylica is. Felette valószín�, hogy 

Janus Pannonius, mid�n 1465-ben Rómában járt s többek között az egyetem 

engedélyét is kieszközölte, egyúttal igyekezett már a leend� tanárokról is 

gondoskodni és ilyen irányú tevékenységet is folytatott… olyan egyetemet 

6 Klaniczay Tibor, Az akadémiai mozgalom és Magyarország a reneszánsz korában, in: Pallas…, 

9–31.
7 Fraknói Vilmos, Újabb adatok Vitéz János könyvtárának történetéhez, in: Magyar Könyvszem-

le, 1879. 4. évf. 1. füzet, 1–6.
8 Galeotto, Marzio, Könyve Mátyás király kiváló, bölcs, tréfás mondásairól és tetteir�l, fi ához, 

a nemes János herceghez, in: Humanista történetírók, vál.: Kulcsár Péter, Bp., Szépirodalmi 

Kvk, 1977, 69–72. (Magyar Remekírók); Csapodi Csaba�–�Tóth András�–�Vértesy Miklós, Ma-

gyar Könyvtártörténet, Bp., Gondolat, 1987, 53. és Klaniczay T., Az akadémiai…, 23.
9 Csapodi Csaba�–�Tóth András�–�Vértesy Miklós, 53. és Klaniczay T., Az akadémiai…, 23.
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terveztek, mely kiváló artes fakultással rendelkezik, s  ahol nemcsak a latin 

auktorok oktatása folyik majd, hanem hamarosan a görögöké is…”10 Mindez, 

ha csak arra a rövid id�re is, amíg az egyetem m�ködött, megvalósult. „Itáli-

án kívül az els� egyetem volt, amely er�sen humanista irányban m�ködött” 

– írta Császár Mihály.11 Közvetett bizonyítékaként a pozsonyi könyvtárak közel 

egykorú könyvjegyzékeire hivatkozott, amelyekben a klasszikus latin és görög 

irodalom nagy számú megjelenését mutatta ki.12

Két évvel a pápai jóváhagyás után tehát az esztergomi udvarban összegy�l-

tek a pozsonyi egyetem leend� tanárai. Alkalmanként megfordult itt Mátyás ki-

rály is, akinek akaratából és személyes kérésére szervez�dött az egyetem. Egy 

ilyen alkalmat, symposiont írt le Galeotto Marzio, amelyen megjelent Mátyás 

király, Giovanni Gatti, az esztergomi érsek, a pécsi püspök Janus Pannonius, 

Thurzó János és Galeotto Marzio.13

A lakomákon, vitákon kívül csillagászati megfi gyelések helyszíne is volt az 

esztergomi palota csillagvizsgálója: Regiomontanus (Johannes Müller), akit Vi-

téz a quadrívium tárgyainak tanítására hívott, itt írta meg Tabula directionum 

cím� munkáját Ilkus Mártonnal (Martinus Bylica de Ilkusz) közösen, amely az 

égitestek pályájának számítását tartalmazta. Szintén itt készült a Kalendarium 

novum, és feltehet�leg a Mátyásnak ajánlott Tabulae ac problemata primi mo-

bilis et directionum profectionumque m�ve is.

1467. június 20-án került sor az új egyetem inaugurációjára, vagyis szim-

bolikus megnyitására. Ezen a napon fi gyeltette meg Vitéz János a csillagok 

állását az új egyetem jöv�jét illet�en. „A  csillagok fényes jöv�t jósoltak.”14 

Erre az alkalomra íródhatott Janus Pannonius A rektorhoz cím� epigrammája: 

„Fogadd a Rector Magnifi cus kitüntet� rangját, öltsd fel az ezt szimbolizáló 

tógát és vörös köpenyt. Ünnepnap ez s mindig nagy legyen emléke ennek a 

napnak, amelyen – mint Gymnasiarcha, a magas méltóság fényét�l övezve 

megindítod az egyetem életét.”15

Július 18-án értesítette Pozsony városát, hogy küldi a nála tartózkodó ta-

nárokat (Joannes Regiomontanust, Ilkus Mártont – Martinus Bylica de Ilkuszt –, 

Giovanni Gattit, Petrus magistert), és kérte a várost ill� fogadásukra. Július 

20-án megtörtént az egyetem hivatalos megnyitása is.

Vitéz János érseki palotájából indult tehát útjára a pozsonyi egyetem 

eszméje, amelynek minden karát átitatták a humanista stúdiumok. A  termé-

szettudományok er�teljes megjelenését Regiomontanus képviselte, akit az 

algebra els� tudományos m�vel�jeként tart számon a tudomány. � volt a mai 

trigonometria megalapítója, üstökösök megfi gyel�je, mechanikai, csillagászati 

m�szerek feltalálója. Regiomontanus beszélt el�ször a Föld forgásáról, Ko-

pernikuszt megel�zve, aki írásait a krakkói egyetemi könyvtárában Ilkus Már-

10 Klaniczay T.: Egyetem…, 595.
11 Császár M., i. m., 83.
12 Uo., 86.
13 Galeotto, i. m., 96–102.
14 Császár, i. m., 16.
15 Mészáros István, Az iskolaügy története Magyarországon 997–1777 között, Bp., Akadémiai 

Kiadó, 1981, 105.
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ton közvetítésével tanulmányozta. Tabulae directionum m�ve két évszázadig 

meghatározó és nélkülözhetetlen kézikönyv lett, amelyet Kolumbusz Kristóf is 

tanulmányozott.

A  teológiai karon kevés nyomát láthatjuk a humanista el�retörésnek, de 

Gatti elkötelezettségét és hatását feltételezni lehet legalább a szándék tekin-

tetében.

A jogi fakultáson a római jog el�retörése jelzi a humanista befolyást. Az itt 

végzett tanulmányai fogják majd Werb�czy Istvánt Hármaskönyvének megírá-

sára ösztönözni, amelyben a római jog és a magyar szokásjog sajátos ötvözete 

dominál.16

Vitéz János kancellári tevékenységével megteremtette a magyar értelmisé-

gi elit hazai képzésének lehet�ségét. Nemcsak szervezési munkájával, hanem 

anyagiakban áldozatot hozva megvette az egyetem melletti épületet, amelyben 

a diákok otthonát rendeztette be. Mint érsek, otthonában vendégül látta a kor 

neves, tudós férfi ait, rendelkezésükre bocsátotta könyvtárát, csillagvizsgálóját, 

gondoskodott kényelmükr�l. Megteremtette a lehet�ségét a tudományos be-

szélgetéseknek, vitáknak. Kiváló pedagógusként nevelte és neveltette korának 

ifjait, akik között megtaláljuk Janus Pannonius pécsi püspököt, költ�t, és Hu-

nyadi Mátyás királyt.

1467 tavaszán, nyarán Lux Pannoniae – ahogyan Gasparus Tribracus nevez-

te mecénását, Vitéz Jánost – pályafutása zenitjén szórta sugarait Mátyás királyra 

és a Magyar Királyságra.

16 Mészáros, i. m., 86–89.


