
I. TÉMAKÖR

Rövid magyar felsőoktatás-történet

Már a Szent László uralkodása idején tartott első esztergomi zsinat kimondta, hogy hazánkban 

csak  tanult  ember  szentelhető  fel  pappá,  s  ezért  részben  a  Szent  István  korában  alapított 

bencés  kolostorokra  (Pannonhalma,  Pécsvárad,  Bakonybél,  Zalavár),  részben  az  új 

püspökségekre  hárult  a  feladat,  hogy iskolákat,  később pedig egyetemeket  létesítsenek.  A 

kolostorokhoz  kötődő  intézmények  lettek  a  kolostori  iskolák,  a  püspöki  székhelyeken 

székesegyházi  iskolák,  a káptalanok felügyeletével  pedig káptalani iskolák alakultak.  Ezek 

alap-  és  középfokú  intézmények  voltak,  de  III.  Béla  korában  Veszprémben  a  korábbi 

székesegyházi iskola továbbfejlesztéséből egy jogi főiskola is létrejött.

Erre azért is szükség volt, mert hazánkban a papság volt akkoriban az egyedüli írástudó 

társadalmi osztály, s rájuk hárult a kancellária vezetése, a hiteles helyek ellátása, az oklevelek 

fogalmazása, követi feladatok teljesítése, s jó néhány perjogi kérdés tisztázása is. III. Béla 

1181-ben elrendelte, hogy attól kezdve a hivatalos ügyeket írásban kell benyújtani, s azokra 

írásos választ kell adni.

Az európai kontinensen a középkori egyetemalapítások sorát a XII. században alakult 

párizsi  és  bolognai  egyetem  nyitotta  meg.  Párizsban  elsősorban  a  hittudományok  és  a 

bölcselet oktatására helyezték a hangsúlyt, Bolognában pedig a jog állott a középpontban. (A 

teológiai ismereteket a magyarországiak is elsősorban Párizsban sajátították el, mert a pápa jó 

néhány évtizeden át  nem engedélyezte,  hogy más  egyetemek is  felállítsanak hittudományi 

kart. Egyébként Párizsnak több, Magyarországról meghívott professzora is volt a középkor 

századaiban.) 

A bolognai  egyetemből  vált  ki,  s  lett  önállóvá  a  XIII.  század elején a  vicenzai.  Az 

időrendben  következő  egyetem,  a  padovai  1222-ben  alakult.  A  nápolyit  már  fejedelem, 

mégpedig II. Frigyes alapította két évre rá. Rómában VIII. Bonifác 1303-ban hozta létre az 

univerzitást. Perugia 1308-ban kapta meg a pápai jóváhagyást, Siena 1321-ben, Verona 1339-

ben, Pisa 1343-ban, Firenze pedig 1348-ban. A közép-európai egyetemalapítási hullám során 

jött létre a prágai (1347), melynek IV. Károly császár valamiféle egyeduralmat szeretett volna 

biztosítani e régióban, s ezt a teológiai fakultás esetében el is érte, hiszen az ezt követően e 



„környéken”  alakult  egyetemeken  (Krakkó,  1364;  Bécs,  1365)  ilyen  kart  nem  sikerült 

létrehozni. Ferrarában „csak” 1391-ben nyílt meg az egyetem. 

A veszprémi studium generale

Az első honi főiskola alapításakor a választás valószínűleg azért esett Veszprémre, mert itt 

jött létre az ország első püspöksége, amit az is bizonyít, hogy első okleveleinket a veszprémi 

káptalan területén állították ki. Napjainkig megőrződött 224, Veszprémre vonatkozó Árpád-

kori oklevelünk, melyekből az is kitűnik, hogy e város egykoron a királynék koronázóvárosa 

volt, s mivel a korai századokban mindig Veszprém püspöke volt a királynék kancellárja, őt 

illette meg a királyné-koronázás joga is. Valószínűnek látszik az is, hogy Veszprém volt a 

királynék temetkezőhelye is.

A főiskola tanárai  között  Bolognában,  Párizsban,  Páduában és Vicenzáhan doktorált 

szakembereket  is  találunk,  akiknek  nem  csak  oktatói  feladataik  voltak,  hanem  jogi 

tanácsadókként az uralkodó is számított rájuk. Ezt IV. László korának (uralkodott: 1272-től) 

egyik oklevele is igazolja, amelyből kitűnik, hogy a veszprémi főiskola jogi vitákban több 

alkalommal is „fényt derített a megtámadott igazságra”. E főiskolán a kánonjogot és a római 

jogot  is  előadták,  akárcsak  Bolognában.  Egyébként  épp  Bolognában  tanult  az  a  Dörögdi 

Miklós, aki, később veszprémi kanonok, majd 1330-tól egri püspök volt,  sőt rövid ideig a 

bolognai egyetem rektori posztját is betöltötte.

Veszprém  studium  generaléja  1276-ig  állt  fenn,  akkor  ugyanis  Csák  Péter  hadai 

feldúlták a várost, s az iskolát, és sajnos annak gazdag könyvtárát is elpusztították. 

Az uralkodó, IV. László megpróbálta újjáépíttetni az egyetemet, s az 1276. november 

18-án  kelt  oklevelében,  tehát  már  a  főiskola  pusztulását  követően  megállapítja,  hogy 

Veszprémben  „a  szabad  művészetek,  amelyek  kiváltképpen  az  isteni  parancsokat 

világosabban  megmagyarázzák  –  miként  Párizsban,  Franciaországban  –,  a  tanítók 

tudományának  kiválósága  és  a  tanulók  tömeges  látogatása  folytán  egész  Magyarország 

egyházai fölött eddig egyre növekvő hírrel fénylettek”. Hiába hirdette azonban az uralkodó a 

hét szabad művészet oktatásának fontosságát, Veszprémben 1276 után nem indult meg újra a 

főiskolai  oktatás.  Tudomásunk  van viszont  arról,  hogy a budavári  Szt.  Miklós  domonkos 

kolostorban 1305-ben létesült egy studium generale, amely kb. 1530-ig állt fenn, s ahol 1475-

től valószínűleg egyetemi szintű képzés folyt.



Az első magyarországi egyetem

Nagy  Lajos  1367-ben  kért  engedélyt  a  pápától  arra,  hogy  az  országnak  ismét  legyen 

egyeteme, s az egyetemalapító okiratot V. Orbán pápa 1367. szept. 1-jén erősítette meg, az 

uralkodó pedig  úgy döntött,  hogy az  új  univerzitást  Pécsett  fogja megnyitni,  mégpedig  a 

bolognai mintájára.

Továbbra is okot adott egy egyetem alapítására az, hogy a kiépülő kancelláriának és a 

többi királyi  hivatalnak szüksége volt tanult, s elsősorban a jogban járatos emberfőkre. Az 

1309-i budai zsinaton úgy döntöttek, hogy minden érseki széknél egy kánonjogilag képzett, 

minden  püspökségnél  pedig  egy,  a  bölcsészeti  tudományokban  járatos  szakembernek  kell 

működnie.

Meg  is  alakult  az  egyetem  a  pécsi  püspök  irányításával,  első  kancellárja,  egyben 

mecénása Vilmos püspök lett (aki korábban a király titkáraként is dolgozott). Őt 1374-ben 

Alsáni Bálint püspök követte, aki korábban Bolognában töltötte be a rektori posztot. Vilmos 

haláláig (1374) Pécs jeles kánonjogásza volt Galvano di Bologna, aki később Bolognában és 

Páduában tanított. 

Pécsett – a teológia kivételével – az akkori alaptudományokat tanították, részletes feljegy-

zések azonban csak a jogi stúdiumokról maradtak fenn. Az egyetem 1390 körül szűnt meg. 

Mivel  Magyarhonban  a  középkor  századaiban  csak  néhány,  rövidebb ideig  működő 

egyetem, illetve studium generale állt  fenn (köztük említhető pl. az Ágoston-rendiek 1384 

körül  létesült  esztergomi  főiskolája),  a  diákok  kénytelenek  voltak  külföldi  egyetemeket 

felkeresni, ha diplomához akartak jutni. Így már a korai külföldi egyetemek hallgatói között is 

találkozhatunk  később  jelessé  lett  magyar  diákok  nevével  (Párizsban  tanult  pl.  III.  Béla 

korában Lukács,  a későbbi  esztergomi  érsek).  Ennek két  oka is  lehetett.  Egyrészt  a többi 

egyetem – a pápai óhaj értelmében – még nem rendelkezett teológiai karral, másrészt komoly 

kapcsolat alakult ki e korban a két ország között, hiszen III. Béla a francia király, II. Fülöp 

nővérével  kötött  házasságot.  Ekkor  komoly  francia  hatás  mutatkozik  a  magyar  udvarban, 

részben a betelepített  francia ciszterek, az itt  működő francia kereskedők, részben pedig a 

Párizsban végzett  ifjak hazatérte következtében. A magyar  földet e korban kezdik Ungaria 

helyett a franciás Hungaria elnevezéssel illetni. Állítólag Párizsban tanult Anonymus is, aki 

ott olvasta Deres Phrygius művét a trójai háborúk történetéről, s ez ihlette Gestája megírására. 

A jog iránt érdeklődő ifjak Bolognát keresték fel, s 1265-től a magyarországi diákok 

már külön, önálló testületet, azaz natiót alapítottak ezen az egyetemen. Itt a magyarokkal nem 

csak  mint  hallgatókkal  találkozunk,  de  néha  szerepet  kapnak  a  14  tagból  álló  választott 



tanácsban is, néhányukból pedig ottani tanár lett; az utóbbiak között említendő Magyarországi 

Pál, aki már a XIII. században itt adta elő a kánonjogot, s Miklós, a nyitrai főesperes, aki e 

tisztét 1316–17-ben töltötte be. 1461-ben Magyarországi János az orvoslás, 1471-ben Dénes a 

logika, 1472-ben Gergely a matézis és az asztronómia tanára lett, sőt – mint Veszprémmel 

kapcsolatban említettük – néhányuk még a rektori tisztet is viselte.

Látogatott  volt  ekkoriban a vicenzai  egyetem is, mellyel  kapcsolatban kevés magyar 

vonatkozású  adat  maradt  fenn.  Padovából  viszont  több.  Mátyás  trónra  lépéséig  itt  97-en 

tanultak – 1264-ben egyiküket már doktorrá is avatták –, uralkodásának esztendeiben további 

66-an, 1526-ig pedig még 160-an. A legismertebbek: Janus Pannonius, a költő, Garázda Péter 

az előbbi rokona, ugyancsak humanista író, 1478-tól a pécsi iskola rektora; s a püspökké lett  

Thurzó Zsigmond, aki 1507-től Nagyváradon afféle humanista tudóskört tartott fenn. Kedvelt 

volt Ferrara egyeteme is. A még nem említettek közül itt tanult Geréb László, aki 1476-ban 

lett erdélyi püspök.

A hungarusok  1401-től  látogatták  Krakkó  egyetemét,  ahol  magyar  bursa  is  működött. 

Prágában  1469-től  tűnnek  fel  az  első  magyar  hallgatók,  akik  a  jog  és  a  bölcselet 

tudományaiban  mélyedhettek  el.  A XIV.  század  végén  megszűnt  pécsi  egyetem hallgatói 

közül többen itt fejezik be tanulmányaikat.

A tanulni vágyók Pécs helyett Bécset is felkeresték, ahol jogi, bölcsészeti, 1384-től pedig 

teológiai kar is volt, majd megalakult az orvosi is. 1450-ig majdnem háromezer hallgató nevét 

örökítette meg az egyetem anyakönyve. E korszakban Brassóból összesen 77-en, Budáról 75-

en,  Nagyszebenből  72-en,  Kolozsvárról  62-en,  Pozsonyból  51-en,  Nagyváradról  48-an, 

Pécsről 41-en, Esztergomból és Székesfehérvárról 38–38-an, Körmöcbányáról és Sopronból 

36–36-an, Zágrábból 33-an iratkoztak be a bécsi egyetemre. 

1453 és 1630 között a beiratkozott magyarok száma két és fél ezer körül mozgott, s csak 

Pest megyéből 144-en jöttek. Az sem lekicsinylendő, hogy a bölcsészeti karon 1498 előtt 116 

magyar vendégtanár adott elő, az orvosin pedig az 1407 és 1477 közötti 70 évben 13 hazai 

szakemberről van tudomásunk. Bécs egyeteme az 1480-as években – Mátyás hódításai révén 

–  magyar  fennhatóság  alá  került,  s  Mátyás  1488.  december  8-án  megerősítette  a  bécsi 

egyetem kiváltságait, egyben rendezte a tanárok fizetését.

Esztergomban és Kalocsán is működött főiskola a korai századokban, s képzett emberekre 

a már korábban említettek mellett azért is szükség volt, mert az 1215. évi IV. lateráni zsinat 

elrendelte,  hogy minden érseki székhelyen legalább egy teológust kell  alkalmazni,  míg az 

1309.  évi  óbudai  zsinat  ezt  azzal  toldotta  meg,  hogy  az  érseki  székhelyeken  egy-egy 



jogtudósnak is kell  munkálkodnia.  Talán ennek nyomán alakult  meg az imént  említett  két 

főiskola, sőt az is lehetséges, hogy a XV. században Egerben is volt jogi főiskola. 

Egyetem Óbudán

Veszprém és Pécs után a harmadik hazai univerzitás Óbudán jött létre, Zsigmond uralkodása 

idején, amely a klerikus réteg műveltségének fejlesztését tűzte ki célul, s a tervek szerint az 

óbudai káptalannal együtt kívánt e feladatnak eleget tenni. Zsigmond követe útján kérte IX. 

Bonifác  pápától  az  1395-ös  év  elején,  adjon  engedélyt  az  egyetemalapításhoz.  Az 

alapítólevelet  október  6-án  bocsátotta  ki  a  pápa.  Az  egyetem  kancellárja  Szántói  Lukács 

óbudai  prépost,  titkos  kancellár  –  egyben  csanádi  püspök  –  lett,  aki  1397-ben  a  váradi 

püspökség élére  került.  A historikusok úgy vélik,  hogy az  első  óbudai  egyetem története 

1403-nál,  a  Zsigmond  elleni  felkelés  időpontjánál  ér  véget.  E  felkelés  megszervezésében 

Szántói is részt vett.

Az  univerzitás  története  azonban  itt  mégsem  ért  véget.  1410-ben  elhunyt  Ruprecht 

német-római király,  s ezzel  Zsigmond lett  a császári  korona várományosa;  ugyanabban az 

évben pedig XXIII. János pápává választatott. Zsigmond a pápa üdvözlésére a temesi ispánt, 

Ozorai Pipót küldte el, de a magyar  király politikai terveinek megvalósításához a vicenzai 

püspököt, Branda Castiglionét is megnyerte. A pápa augusztus 1-jén két iratot is kiállított a 

magyar  egyetemek  ügyében.  Az  egyik  a  korábbi  megerősítése  volt,  a  másikkal  pedig 

megbízta  Castiglionét,  hogy  az  egyetem  számára  egy,  a  jelenleginél  alkalmasabb  helyet 

jelöljön  ki.  Végül  is  Óbudán  újjáéledt  a  négy  karból  álló  intézmény,  amely  élvezte 

mindazokat  a  kiváltságokat,  amelyekkel  Párizs,  Bologna,  Oxford  és  Köln  egyeteme  is 

felruháztatott.

Az  első  egyetemi  kancellár  a  korábbi  prágai  professzor,  Prágai  Pál  lett,  majd  őt  e 

poszton  –  hét  éven  át  –  Bécs  egyetemének  hittudományi  professzora,  Gelderini  Sluter 

Lambert követte. 1414. nov. 5-től ő és a budai olvasókanonok, Wrede János képviselte az 

óbudai egyetemet a híres konstanzi zsinaton. Wrede a zsinat idején, 1416-ban elhunyt, utóda 

Kőszegi  Bálint  lett.  Sajnos  Gelderini  csak  hét  évnyi  időtartamra  vállalta  az  óbudai 

megbízatást,  s  1419  őszén  elhagyta  az  országot,  s  ismét  Bécsben  lett  rektor.  Zsigmond 

egyetemén utóda, a gyenge képességű Szászi János, pécsi kanonok lett, aki már nem tudta 

megőrizni  az  egyetem,  nemzetközileg  is  elismert  tekintélyét.  Az  intézmény  –  részben  a 

megfelelő anyagi támogatás hiányában – csak 1418-ig működött.



Az  óbudai  egyetem  megszűnésének  okát  Mályusz  Elemér  azzal  magyarázza,  hogy 

Zsigmond számára „a vallásos életnek a tanári pulpitusok körül lezajló része teljesen idegen 

maradt, részben azért is, mert megértéséhez hiányzott tanultsága”. A megszűnés másik oka, 

hogy  „Magyarországon  nem  volt  olyan  fiatal  klerikusság,  amely  puszta  létével  magától 

értetődően kikényszerítette, nélkülözhetetlenné tette volna az egyetemi tevékenységet”. Úgy 

tűnik  hát,  hogy nem Zsigmond  tudományszeretete  miatt  alakult  meg  az  óbudai  egyetem, 

hanem hogy ezáltal az uralkodó a konstanzi zsinat segítségével napi politikai céljait elérhesse. 

A zsinat 1414 és 1418 között Zsigmond elnökletével ülésezett, s az egyetemet 3 teológiai, 2 

jogi és 1 orvostanár képviselte, de a zsinat befejeztével sajnos az egyetemnek is befellegzett. 

(Az  óbudai  egyetem  alapítása  600.  évfordulója  tiszteletére  1995-ben  Budapesten  nagy 

emlékünnepséget  és  tudományos  kiállítást  rendeztek,  s  erre  az  alkalomra  Szögi  László 

szerkesztésében értékes emlékkötet is megjelent.) 

A  XV.  század  elején  alakult  a  ferencesek  studium generaléja  Esztergomban,  ahova 

strasbourgi tanárok is érkeznek. Ez az iskola virágkorát – a hasonló jellegű budaival együtt – 

e  század  vége  felé  élte,  s  itt  bölcseleti-teológiai  oktatás  folyt.  Tehát  ha egyetem nem is, 

főiskolai szintű intézmények az óbudai egyetem megszűnte és a pozsonyi létrejötte előtt is 

működtek.

Az Academia Istropolitana, Pozsony egyeteme

A  negyedik  középkori  magyar  egyetem  Mátyás  uralkodása  idején  jött  létre  Pozsonyban. 

Mátyás  1465  tavaszán  kérte  II.  Pál  pápát,  hogy  adjon  alapító  bullát  a  Magyarországon 

létesítendő  új  egyetem  számára,  s  a  tervek  szerint  ahhoz  mintául  a  bolognai  univerzitást 

vennék alapul. Az egyetem meg is kapta az alapítólevelet,  melynek kelte: 1465. május 19. 

Ekkor még nem dőlt el, hol is legyen az egyetem székhelye, de a király 1466 őszén pozsonyi 

házát felajánlotta  az egyetem céljaira,  Vitéz János is átadta  egyik házát az egyetemnek,  a 

pozsonyi káptalan pedig telket ajándékozott a leendő univerzitásnak. Az így létrejött egyetem 

alapítását Esztergomban hirdették ki 1467. jún. 5-én. Az egyetem teológiai,  jogi és orvosi 

fakultással kezdte meg működését.  Az egyetemet Academia Istropolitana vagy Universitas 

Hystropolitana névvel illették.

Vitéz,  az  egyetem  kancellárja,  professzornak  hívta  meg  ide  a  jog  tudorát,  Hannes 

Gattust, az orvostudományét, Péter magisztert, s a csillagászat neves, lengyel tudósa, Marcin 



Bylica  z  Olkusza,  majd  a  híres,  német  Johannes  Regiomontanus,  korának  európai  hírű 

csillagásza is meghívást kapott.

A pozsonyi  egyetemnek más,  meghívott  professzorai is voltak,  de 1471-ben, amidőn 

Vitéz  János  szembefordult  Mátyás  politikájával,  sőt  összeesküvést  is  szőtt  ellene,  több 

professzor – köztük Regiomontanus is – elhagyta Pozsonyt és az országot, s így az egyetem 

lassan hanyatlani kezdett. Talán 1490-ig állt fenn – Bylica akkor még itt dolgozott –, de az 

egyetem 1467 és 1471 közötti virágkora már nem tért vissza. 

Egyes historikusok az 1470-es években működő pécsi schola maiort, vagy a budavári 

domonkos rendieknél  1475-től  folyt  magas  színvonalú  képzést  is  egyetemi  vagy főiskolai 

szintűnek vélik.  Az utóbbi helyen tanított  pl.  a firenzei  Nicolaus de Mirabilius,  továbbá a 

német  Petrus  Niger.  Adatok  hiányában  nem állapítható  meg  egyértelműen,  hogy valóban 

egyetem  működött-e  Mátyás  idejében  Budán,  fennmaradt  viszont  egy  adat,  amely  azt 

bizonyítja, hogy 1481-ben az uralkodó jelentős adományt juttatott a domonkosoknak studium 

generaléjük működtetésére, s egy másik, amely szerint 1507-ben a domonkos rend generálisa 

rendelettel szabályozta a főiskola tananyagát.

A középkor századaiban több egyetem már nem létesült  hazánkban. A török uralom 

éveiből is csak egy-két sikeres, újkori kezdeményezésről van tudomásunk, hiszen a törökök 

által elfoglalt területeken 1541 után a magyar iskolák többsége megszűnt.

Az ifjak figyelme ekkor ismét a külhoni egyetemek felé fordult. Ebben az időszakban az 

alábbi helyeken alakultak egyetemek: Greifswald (1456), Freiburg (1457), Trier (1457), Bázel 

(1459),  Ingolstadt  (1472),  Tübingen  (1502),  Frankfurt  (1506),  a  magyarországi  fiatalok 

azonban  még  nem  ezeket,  hanem  a  már  patinásakat  látogatták.  Így  pl.  Mátyás  idejében 

Padovában  66-an,  Bécsben  951-en,  Krakkóban  1263-ban  tanultak;  feltűnően  sokan  tehát. 

Krakkóban ekkor magyar tanulóház, bursa volt, Bécsben pedig az egyetemen magyar natio 

működött,  ennek  védőszentje  Szent  László  volt.  A  bécsi  egyetemen  egyébként  1526-ig 

összesen nem kevesebb, mint 4700 magyarországi diák tanult.

Kitekintés a régi középfokú oktatási intézményekre

A  fent  bemutatott  főiskolákkal  és  egyetemekkel  egy  időben  több,  nívós  középiskola  is 

működött az országban. Esztergomban már a XI. század eleje óta volt káptalani iskola, amely 

1543-ig állt fenn, s amelynek akadémiai tagozata a Mohács előtti évtizedekben élte fénykorát. 

Pécsett a fentivel egy időben alakult káptalani iskola, s az a XVI. század közepéig működött, s 



nyilván  Veszprémben  is,  az  ottani  káptalani  iskolában  Szent  István  korában  megindult  a 

tanítás. Győrött a XIII. századtól kezdve vannak adataink az ottani káptalani iskoláról.

A  XV.  században  Budán  működött  a  humanisztikus-latinos  tananyagot  oktató  ún. 

Boldogasszony-iskola, amely a XV. század végén az ország legjelentősebb humanista városi 

plébániai  iskolája  volt,  s  ebben  az  időszakban  ezt  nyugodtan  nevezhetjük  főiskolának  is. 

Sopron  középkori  városi  plébániai  iskolája  a  XV.  és  a  XVI.  században  (az  utóbbi  első 

felében)  humanista  gimnáziumként  működött.  Debrecenben a XV. század végén jött  létre 

hasonló  iskola,  s  az  is  tükrözte  a  humanista  hatást.  Egernek  is  volt  a  Mohács  előtti 

évtizedekben káptalani iskolája, míg Sárospatak városi plébániai iskolájáról 1489 óta vannak 

adataink. Miskolcon szintén a XV. században alakult hasonló intézmény, s ugyanez mondható 

Pápa iskolájáról is.

Ezek voltak tehát a legfontosabb középfokú oktatási intézmények a XV. századi királyi 

Magyarországon, s ezekben az iskolákban e század második felében kezdett érvényesülni a 

humanizmus szelleme. Lehetséges, hogy a felsorolt iskolák mellett ugyanilyen tananyaggal 

vált középiskolává ezekben az évtizedekben a kolozsvári,  kassai, bártfai,  eperjesi és lőcsei 

városi  plébániai  iskola.  Az oktatástörténészek feljegyezték  azt  is,  hogy elsősorban a  fenti 

intézmények számára nyomattak külföldön a budai könyvkereskedők – 1507-től kezdődően – 

latin nyelvű tankönyveket, mivelhogy akkor az országban nem működött nyomtatóműhely. 

Az újkorban talán a brassói iskola volt az első, amely elérte a főiskolai szintet, ennek 

tantervét a nagyhírű J. Honterus dolgozta ki, s ehhez az iskolához már nyomda is kötődött.  

Szintén  főiskolai  jellegű  volt  a  képzés  Békésgyula,  Nagybánya  s  Nagyőr  evangélikus 

iskolájában; az első csak a török hódítás idejéig, 1566-ig állt fenn, a másodikat Kopácsi István 

alapította  1547-ben,  s  ez  mintegy  három  évtizeden  át  működött  tanító-  és  lelkészképző 

főiskolaként,  utána  középfokú intézmény lett,  míg  Szepes  vármegye  nagyőri  főiskoláját  a 

XVI. század ’80-as éveiben alapították, s ennek lett neves tanára Graver Albert.

A diákok egy része továbbra is kénytelen volt a külföldi univerzitásokat felkeresni, s bár 

a bécsi, a krakkói és az itáliai egyetemeken 1520 után csökkent a magyar diákok száma (ez 

nem véletlen, hiszen a törökök által elfoglalt területen kezdetben nem volt könnyű átutazni), 

de Bolognában Szondi Pál kollégiumot alapított az ottani egyetemen tanulni vágyó teológus 

hallgatók számára, s ez valamelyest megnövelte a magyar diákok számát, lehetőségeit. XIII. 

Gergely  pápa  1579-ben  Rómában  megalapítja  a  Collegium  Hungaricumot,  amely  a 

posztgraduális képzést szolgálta, akárcsak a később, 1623-ban alapított Pazmaneum.

A XVI. században már megjelennek az első magyar diákok a lutheri befolyás alatt álló 

wittenbergi egyetemen is, ahol 1555-ben saját cétust is alakítanak. Nem minden fiatal jutott el 



ezekre  az  egyetemekre,  de  azok  igen,  akik  mecénásra  leltek.  E  kor  egyik  legjelesebb 

evangélikus  mecénása  volt  például  Vitnyédy  István,  aki  több  szegény  diák  taníttatását  is 

magára vállalta.

Nem csak diákok fordultak meg a külföldi  oktatási  intézményekben,  hanem számos 

magyar  tudós  is  növelte  a  hungarusok  hírét.  Közöttük  igen  érdekes  személyiség  volt 

Verancsics  Faustus  püspök,  aki  valóban  sokoldalú  tudós  hírében  állott.  Volt  veszprémi 

várkapitány, II. Rudolf császár titkára a prágai udvarban, később csanádi püspök, egyben a 

királyi  család tagja.  Nevéhez fűződik az 1595-ben megjelent  ötnyelvű szótár kiadása,  egy 

keresztény erkölcstan és egy politikai tízparancsolat közreadása. 

Leghíresebb, technikatörténeti-tudománytörténeti értékű műve azonban az „Új gépek” 

c.  munkája,  amely  a  XVII.  század  elején  íródott,  s  amelyben  e  kiváló  műszaki  érzékű 

humanista tudós azt meséli el, és rajzolja – illetve rajzoltatja – le, hogy milyen gépeket is 

ismert  meg  akkoriban.  s  egyikhez-másikhoz  saját,  módosító  ötletét  is  hozzátette,  sőt 

Verancsics azt is tudta, hogyan kell a lóháton menve ételt főzni. A ma oly divatos paplan-

ejtőernyő első, precíz ábrázolása szintén e munkában található. A fizika és a gépészet számára 

oly fontos kézikönyvre a száz évvel később megjelent kínai enciklopédia is utal, sőt ebben a 

kínai kézikönyvben van olyan illusztráció, amelyet Verancsicstól vettek át. 

A püspök egyik, igencsak úttörő jellegű gondolata a kocsikon (hintókon) történő rugó 

alkalmazásáról szól. „ A függő kocsi a szükségnek megfelelően köteleken, vasláncokon vagy 

kettős bőrpántokon ringatózik, hogy megkímélje az utasokat a rázkódástól. Én meghajlított 

vasszálakat is helyeznék alá, melyek saját mozgékonyságuktól tágulnak és húzódnak össze, 

miként  a  kéziíjak  szoktak  engedni  és  megfeszülni.”  Elmés  gondolatainak  száma  azonban 

ennél jóval több, amit az általa készített összeállítás is igazol. 

A jezsuiták régi felsőoktatási intézményei

A katolikusok első, magasabb szintű iskolája Körmenden jött létre a XVI. század második 

felében,  alapítója  Dragoni  Gáspár  volt.  Báthory  István  az  1581-ben  Vilnában  kelt 

alapítólevelével  emelte  egyetemi  rangra  a  jezsuiták  kolozsvári  kollégiumát,  s  ennek  az 

egyetemnek az alapítását 1582-ben XIII. Gergely pápa meg is erősítette. Ez volt az első újkori 

egyetemünk. Az intézmény legkorábbi rektora a lengyel Vangrovitius volt, s az univerzitás 

két fakultással, a teológiaival és a filozófiaival nyílt meg, fenntartására a fejedelem birtokot 

adományozott a jezsuitáknak. A hallgatók száma az 1580-as években 130 körül mozgott. A 



jezsuitáknak 1588-ban el kellett hagyniuk Erdélyt, majd 1595-ben visszatérhettek, s 1603-ig 

taníthattak ott. Az egyetem harmadik korszaka az 1698 és 1773 közötti időszakra tehető.

I.  Lipót  Erdély  1690-es  visszacsatolása  után  annak  önálló  kormányzószéket  adott, 

visszahívta a jezsuitákat is, akik az egyetemet 1698-ban újra megnyitották. Itt tanított később 

a történész Kaprinai István és a matematikus-csillagász Hell Miksa. Az egyetem következő 

korszaka a piaristákhoz kötődik, ők vezették az egyetemet 1774 és 1784 között, a jogi fakultás 

már 1774-ben megkezdte működését – ennek lett vezető tanára Huszti András –, az orvosi 

1775-ben alakult meg. Néhány évre rá II. József az intézmény egyetem-jellegét eltörölte, s az 

1784-től líceumként működött, s ekkor kezdték meg az orvossebészek képzését.

A  tanulni  vágyó  fiatalok  terveit  is  támogatta  Batthyány  Ignác  püspök,  amidőn 

Gyulafehérvárott létrehozta az azóta is nevét viselő hatalmas tudományos intézetet, amely egy 

igen  értékes  könyvtárat  és  egy  csillagvizsgálót  is  magába  fogadott.  A  csillagvizsgáló 

megtervezésében komoly érdemeket szerzett az imént említett, s egykoron Kolozsvárott tanító 

Hell Miksa is. Érdekes tény, hogy akkoriban az effajta tudományos alapításokra számosan 

felfigyeltek, s még a korabeli újság is tudósított e szép alkotásról.

A kolozsvári orvossebészi tanfolyam csak 1790-ben lett kétévfolyamos, majd a képzés 

1831-ben hároméves lett.  1831-től 1872-ig, vagyis az új tudományegyetem megalakulásáig 

423 polgári sebész nyert képesítést Kolozsvárott.

II. Lipót osztrák császár és magyar király 1790-ben történt megkoronázására az erdélyi 

rendek 10 ezer aranyat gyűjtöttek össze ajándékképpen. Az uralkodó ezt az ajándékot nem fo-

gadta el, hanem úgy döntött, hogy ebből az összegből egy ún. kémiai-metallurgiai intézetet lé-

tesít, s a kolozsvári főiskolán 1793-ban létre is jött ez az intézet, melynek professzori poszt-

jára a nyelvész Gyarmathi Sámuel mellett az analitikai kémikus, Nyulas Ferenc is pályázott. 

A professzori kinevezést azonban egy harmadik, ugyancsak nagytudású szakember, a luxem-

burgi származású Etienne András nyerte el. Ő már a kémia legmodernebb elveit hirdette. 

1797-es halála után utódai nehezen tudták tanait továbbvinni. Csak 1800 után kerültek 

ki a sajtó alól Nyulas Ferenc könyvei, s ezek végre Etienne szellemében íródtak.

Kolozsvárott tehát – érdekes módon – a reformáció korában jött létre katolikus egyetem, 

egy másik, hasonló szintű univerzitás pedig Vágsellyén alakult meg 1589-ben, ez egy jezsuita 

papnevelde volt. A következő évben Nagyszombatban jezsuita katolikus teológiai főiskola jött 

létre,  tehát  több  főiskola-alapítás  is  a  jezsuiták  munkálkodásához  kapcsolódik. 

Gyulafehérvárott  –  mint  láttuk  –  1622  és  1658  között  állt  fenn  akadémia,  s  az  új 

intézményalapítási  hullám  már  a  Felvidékhez  kötődik.  A  katolikusok  háromtagozatos 

iskolákat hoztak létre Nagyszombatban, Pozsonyban és Győrben, s ezek is főiskolai jellegű 



intézmények voltak. 1657-ben alakult meg Kassán egy kétfakultású jezsuita egyetem, amely 

1682-ig  tudott  működni,  fennállásának  második  korszaka  pedig  az  1686  és  1773  közötti 

évekre tehető.

1635-ben jött létre Pázmány kezdeményezésére a nagyszombati  egyetem teológiai  és 

bölcsészeti kara, ez bővült 1667-ben a jogi, majd 1670-ben az orvosi fakultással. Az ország 

közegészségügye  szempontjából  igen  fontos  intézkedés  volt  Mária  Teréziáé,  aki  1769 

novemberében engedélyezte az egyetemi orvosi kar alapítását, s maga a város, Nagyszombat 

lakossága  is  nagy  örömmel  fogadta  e  döntést,  s  az  alapítást  segítendő,  400  ezer  téglát 

adományoztak az egyetemnek,  s  a  városi kórház néhány ágyát  is  felajánlották a gyakorló 

medikusoknak. 1773-ban avattak először orvosdoktorokat itt, ők katolikus vallású hallgatók 

voltak, míg a protestáns orvosjelöltek egyelőre csak licenciátust kaphattak. II. József türelmi 

rendelete  tette  lehetővé,  hogy  1781  után  nem  katolikusok  is  szerezhettek  orvosdoktori 

oklevelet,  s  így  az  1782-es  tanév  befejeztével  a  zsidó  Oesterreicher  Manes  József  is 

megkaphatta  orvosi  diplomáját.  (Az  ő  nevével  később  Balatonfüred  első  főorvosaként 

találkozhatunk.)

A nagyszombati egyetem orvosi karán 1777-ig 39 orvos, 131 sebész, 32 gyógyszerész,  

két  szülészmester  és  21  bába  kapott  oklevelet.  Az  egyetem  karai  1777-ben  átköltöztek 

Budára, a Várba, majd 1784 őszén Pestre. Ekkor az egyetemnek 32 professzora volt.

A nagyszombatit megelőzve orvosi főiskola felállításával Besztercebányán próbálkozott 

Moller Károly Ottó, aki 1727-ben dolgozta ki az orvosképzés tervezetét, de végül is csak egy 

alapos egyetemi előkészítő kurzust, az Academia Mollerianát tudta beindítani. Moller nyomán 

Perlitzi János Dániel, Nógrád megye főorvosa készítette el az orvosi kar tervét 1751-ben, s azt 

az  1769-es  alapításnál  figyelembe  is  vették.  Egerben  Esterházy  Károly  püspök  Markhot 

Ferencet bízta meg az 1760-as években egy ottani orvosképző tervének kidolgozásával. Az 

oktatás 1769 novemberében meg is indult,  de a Helytartótanács végül is nem ismerte el e 

Scola Medicinalis egyetem-jellegét, s arra hivatkoztak, hogy időközben megindult a képzés 

Nagyszombatban. Így Egerben nem tudtak kiállítani egyetemi okleveleket, a képzés e formája 

1775-ben megszűnt, de bábákat és borbélyokat továbbra is képeztek. A fentebb már említett 

1784-es kolozsvári  orvossebészi tanintézet sem tudott valódi,  egyetemi rangú intézménnyé 

emelkedni, s csak 1872 után alakult ki itt orvosi kar.



A protestánsok régi felsőoktatási intézményei

A három részre szakadt országban az 1530-as évektől kezdődően váltak ismertté a reformáció 

elvei, s bármilyen furcsa is, a lutheri tanok első hirdetői azok a ferences barátok voltak, akik a 

wittenbergi egyetemről tértek vissza Magyarhonba. A protestantizmus lassan több irányzatra 

szakadt:  voltak  közöttük  helvét  irányt  követő  reformátusok,  ágostai  evangélikusok  és 

Szentháromság-tagadók,  vagyis  unitáriusok  (az  utóbbiak  főleg  Erdélyben).  A  reformáció 

kedvezően  hatott  az  anyanyelvre,  s  vele  együtt  a  könyvnyomtatásra,  megszaporodott  a 

nemzeti nyelvű iskolák száma, s új főiskolák és egyetemek is létrejöttek.

A  törökök  által  megkímélt  területeken,  valamint  Erdélyben  a  XVI.  század  utolsó 

évtizedeiben  protestáns  vezetés  alá  került  több  korábbi  városi-plébániai  iskola,  s  ezek 

némelyikében a középszintet befejező diákoknak teológiát is kezdtek oktatni, vagyis létrejött 

egy-két, bölcseletre alapozott, főiskolai jellegű teológiai tagozat. Ezeket az iskolákat nevezték 

a XVII. század második felétől kollégiumoknak.

Erdélyben  a  katolikus  Báthoryakat  kálvinista  fejedelmek  váltották  fel,  közöttük  a 

legismertebb az 1613 és 1629 között uralkodó Bethlen Gábor. Neki köszönhető, hogy 1622 

májusában létrejött a gyulafehérvári kollégium (Collegium Academicum), ahova több külföldi 

tanárt  is  meghívtak,  s  később ide érkezett  a  herborni  főiskoláról  Alsted,  majd  tanítványa,  

Bisterfeld, Heidelbergből pedig Piscator. Az iskola történetében találkozhatunk Apáczai Csere 

János és Comenius nevével is – ők Alsted és Bisterfeld szellemi követői voltak –, Bisterfeld 

halálakor  viszont  ide  hívják  meg  Basire  professzort,  akinek  merev  szemléletével 

szembehelyezkedett  az  1653  őszétől  ott  tanító  Apáczai.  Ezért  Apáczait  1656-ban  az 

alacsonyabb fokozatú kolozsvári iskolába helyezték át, ahova több tanítványa is követte, s az 

1622-ben alakult kolozsvári iskola az ő működése nyomán szinte főiskolai rangra emelkedett. 

A főiskola történetének e kiemelkedő korszaka 1658-nál zárul. Apáczai kiválóan ismerte kora 

tudományait, még a mathézis tudományát is, amelyet az 1653-as címlappal megjelent, de csak 

1655-ben kinyomtatott Enciklopédiája is igazol. 

Sárospatakon  a  XVI.  század  közepén  nyílt  meg,  a  fentebb  már  említett  kollégiumi 

jellegű intézmény főiskolai tagozata, ahol a filozófia és teológia volt a két főtárgy, s több más 

kiváló tanár mellett  Tolnai Dali Jánosnak köszönhető, hogy a filozófiában modern tanokat 

mertek  hirdetni,  s  nem  véletlen  az  sem,  hogy  Comeniust  is  szívesen  fogadják,  újító 

gondolataival  és  értékes  tankönyveivel  együtt.  Debrecenben  a  reformátusok  főiskolai 

tanfolyama  a  XVII.  század  közepén  indult  meg,  teológiát  és  filozófiát  tanítottak,  s  a 

kollégiumnak 1660-tól három tanszéke volt.



A későbbi években több híres természettudós nevével is találkozunk a tanári karban, 

akik  valóban  európai  szintre  emelték  a  reáliák,  s  általában  a  természetfilozófia  oktatását, 

köztük említjük Pósaházi Jánosnak a nevét, aki elsőként vállalkozott arra, hogy tankönyvében 

a  fizika  egész  építményéről,  a  mechanikáról,  az  optikáról,  és  azokhoz kötődő világnézeti 

elgondolásokról  számot  adjon.  Műve az  első,  úgynevezett  teljes  természetfilozófia,  amely 

nálunk megjelent, igaz még latin nyelven. 

A  híressé  lett  tíz  évfolyamú  eperjesi  evangélikus  kollégium  1666-ban  jött  létre, 

amelynek felső négy osztályát nevezhetjük főiskolai osztályoknak. Itt tanult Thököly Imre is. 

A Habsburgok ellenreformációs intézkedései következtében 1673 és 1781 között nem folyt 

főiskolai szintű oktatás itt.  Pozsonyban viszont 1656-ban nyílt meg az evangélikus líceum, 

melynek 1714-től  Bél Mátyás  volt  a rektora.  Sopronban már  a XVI. század közepén volt 

evangélikus iskola, s ott 1741-ben indult meg a bölcsészetre épülő teológiai tagozat, s 1785-

től jogot is oktattak. Az iskola neves diákja volt Berzsenyi Dániel. 

A lőcsei iskola a sopronival egyidős, igazi teológiai tagozata 1793-ban jött létre. Szintén 

már a XVI. századtól kezdve tanítottak az evangélikusok Késmárkon, s 1765-től erősödött 

meg  e  líceum  akadémiai  tagozata.  Itt  tanult  Berzeviczy  Gergely.  Hasonló  képzés  volt 

Nagyszebenben és Brassóban is az evangélikus tanintézetben, továbbá a kolozsvári unitárius 

kollégiumban, s hamarosan híressé lett a marosvásárhelyi református tanintézet is. 

Az újkor szakoktatási intézményei

Mivel  az  újkori  szakoktatási  intézményekről  az  egyes  tudományok  történetét  bemutató 

fejezeteknél részletesebben is szó esik, s ott utalunk majd híres professzoraikra is, itt  csak 

néhány fontos történeti adatot summázunk. 1735-ben Selmecbányán bányászati és erdészeti 

tanintézet  alakult  (ezt  Mária  Terézia  1763-as  rendelete  emelte  később akadémiai  rangra), 

1740-ben  Egerben  jogi  főiskola  jött  létre,  1763-ban  Szempcen  az  Esterházy-család 

támogatásával  államigazgatási  tanintézet  kezdte  meg  működését  Collegium Oeconomicum 

Regium Publicum Scholarum Piarum megnevezéssel, piarista tanárok vezetésével. Szarvason 

Tessedik Sámuel hozott  létre egy gazdaképző iskolát,  ahol a tanítás 1779-ben indult  meg. 

Keszthelyen  Festetics  György  jóvoltából  jött  létre  a  jól  ismert  Georgikon,  ahol  1797-től 

képeztek mezőgazdasági szakembereket.  Albrecht Kázmér herceg 1818-ban Magyaróváron 

alapított főiskolát.



A jezsuiták iskolái a rendet eltörlő 1773-as bulláig álltak fenn, s néhány éven át még 

exjezsuita tanárok tanítottak ezekben az intézményekben, de ezt követően más felekezetek, 

szerzetesrendek  vagy  az  állam  vette  át  a  volt  jezsuita  intézmények  irányítását.  Maga  a 

tudományegyetem  –  mint  említettük  –  1777-ben  Budára  költözött,  s  lett  Királyi 

Tudományegyetemmé, ahol 1782-ben mérnökképző intézet is alakult,  s ez fejlődött később 

önálló műegyetemmé.

A Tudományegyetem és a mérnökképző, vagyis az Institutum Geometricum 1784-ben 

Pestre tétetett át. A tudományegyetemnek ma két jogutóda van, az egyik Eötvös Loránd, a 

másik  Pázmány  Péter  nevét  vette  fel.  A  mérnökképző  1850-ben  megszűnt,  s  ekkor 

hozzácsatolták  az  1846-ban  felállított  József  Ipartanodához.  Az  új  intézmény  1850 

szeptemberében a Joseph Industrieshule nevet kapta, s 1856-ban felsőfokú tanintézménnyé 

vált, Joseph Polytechnikum megnevezéssel. Hosszú előkészítő munka után 1871 júliusában 

hagyta  jóvá  az  uralkodó a  József  Műegyetem megszervezését,  melynek  alapjául  az  előbb 

említett intézmény szolgált.

1872-ben  indult  meg  az  oktatás  az  ország  egyetlen,  négy  karból  álló 

tudományegyetemén,  Kolozsvárott.  Ez az egyetem 1918 után Szegedre került,  de 1940-től 

kezdődően néhány éven át ismét volt magyar egyeteme Kolozsvárnak.

1912-ben  törvény  írta  elő  a  debreceni  és  a  pozsonyi  tudományegyetem  felállítását, 

Pozsonyban 1916 őszén avatták fel az egyetemet,  de az ismert események miatt  ennek az 

univerzitásnak 1920-ban Budapestre, majd egy helyes döntés értelmében a következő évben 

Pécsre kellett költöznie. Itt az oktatás 1923 őszén kezdődött meg. A debreceni mellett 1918-

ban Temesvárott is alapítottak egyetemet, mégpedig műegyetemet, ahol sajnos csak néhány 

éven át oktattak. A pesti tudományegyetemen 1920-ban közgazdasági kar is alakult, majd a 

közgazdászok képzését 1934-ben a Műegyetem vette át, amelyet ettől kezdve M. kir. József 

Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem névvel illettek. Ide olvadt be a bányászokat, 

kohászokat  és  erdőmérnököket  képző  soproni  főiskola,  valamint  az  állatorvosi  főiskola, 

amelyek  egy  jó  évtizeddel  később  ismét  önállósultak,  s  azóta  is  önálló  egyetemekként 

működnek.
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