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A MAGYAR-oLAsz "locÁSZKAPCSoLATox ronrÉ xn rÉHnz

A magyar.olasz jogászkapcsolatok a XIII' szÁzad elsó felére nyulnak vissza.
Ettól az idótó| kezdve a mrilt század derekáig Magyarorság mindenkori tertiletéról
igen sokan nyertékjogi képzettségtiket
Bologna ésPadova egyetemén.Feladaturk az,
hogy elsósorban ezen univerzitások szerepét tekintsiik át a jogászságot érintó
peregrinatio academica-ban.l ÚgY véljtik, hogy éppen a jogászok peregrináciÓjában
játszanak bizonyos, ha dcintónek nem is neveáetó szerepet a ma már csaknem
évezredesmírltra visszanyilÓ olasz.magyar kereskedelmi kapcsolatok.2 Szubjektíve taliín nem tulás azt állítani _ az intennv peregrinatio academica.ban része lehetett
hazánk ,,értelmiségének''
az antikvitásra visszanyirlÓ t rténelmi hagyományok által
motivált vonzalma Itália iránt.'há|ia, s kiváltképpenRÓma vonatkoásában kiilonleges
ercísvonzÓdás jellemzó elsó királyunkra. Szent Istvánra.a
Az 1158-ban ,,sfudium" rangot kapott ,,veneranda studiorum Bonania"
valÓban anyja vo|t az itáliai egyetemek sorának. A párizsi tanári kormányzattal
(universitas magistrorum) szemben diákonkonnányzaton alapulÓ bolognai studium
generale éppena diríkok nkormányzási torekvéseinekfel.felerósodéserévénlesz tobb
itáliai egyetem onkéntelen életrehívÓja.A jogaikért ktizdeni, s ha kell |ázadru és
elvándorolni is készhallgatokhozzÍk létrea padovai egyetemetis L22Z táján,5Itt csak
rtividen szeretnénk arra is utalni, hogy a jogtudomiíny megrijulása kiváltképpen
Bologniíhoz kapcsolÓdik, ami _ az irodalomban Haskins, Paré' Brunet és Tremblay
hangsrilyozzik' ez| _ részea XII. szÁzadbankibontakozÓ szellemi renaissance.nak.o
Ha egy város befogad egy ,,studium genera|e,,.t,azt azértteszi, hogy polgárai
is hasznot láthassanak a professzorok elóadásaira odaaramlÓ hallgatÓk tcimegébó|.AZ
itáliai (és más eurÓpai) egyetemek kozépkori t rténeténekegyik leg|ellegzetesebb
motívuma a hallgatÓk kegyeiért valo versengés.Ez a versengés a mawarországt
hallgatÓkért is folyt Bologna ésPadua kcizcitt' egészena kezdetektól. A KIIL században
a mérlegnyelve egyértelmíienBologna javára billent.
A XIII. szÍuadban megntivekszik a magyarok kcirében az egyetemlátogatási
\edv A párizsi ,,artes liberales'' ésa teolÓgiai tanulmányok hegemÓniáját már az utolsÓ
Arpádok alatt megtciri a jogi tudás iránti érdeklódés.Az sszes értelmiségi funkciÓt
ellátÓ maryar klerikus réteg,a vllági papság ery jelentós része,már ekkor elsósorban
kényszeri|t éstorekedett.7Nem
nem a teolÓgiai, hanem a jogi ismeretek megszerzésére
csoda hát, hogy a ,jog századának'', a XIII. szÁzadnak a végéigtobb mint nyolwan
magyar hallgatÓt ismertink név szerint Bolognában' elsósorban az esztergomi és
zágrábi egyhilzmeryéból. Tényleges sámuk azonban ennek tcibbszÓrÖsérerughat,
hiszen az ultramontán nemzetek sorában már l265-ben a magyart is ott találjuk. A
magyar hallgatÓk kivétel nélktil kinonjogi ismeretek szerzésére tcirekedtek, de
bizonyosak lehettink abban, hogy nem egy leendó fópapunk hallgathatta még Accursius
elóadásait is. A kánonjog kétjelentós korabeli bolognai professzora_ Azo ésAccursius
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- kánonista kol|égái. Damasus és Pztulus Unganrs is tninderr valoszíníiségszerint
Magyarorság sztilottei voltak.Ü
A magyar hallgatÓkat tekintve Padova látogatottságaa XIII. szÁzadban még
meg Seln kozelíti Bolognáét.Bár elsó képviselójtikaz egyetem alapításaután kilenc
éwel 1elenik rneg itt. sárnuk a tizet senr haladja Ineg ebben a sÁzadban. Jonéhányuk
bolognai tanulását készíti eló vagy egészítiki ebben a városban. A két egyetem
magyarorszÁgi szÁrmazÁsujoghallgatÓi azonban haájukba visszatérve.magas egyháá
tisaségeket betolfve jelentósen hozzÁjárulnak nemcsak az egyházi. hanem a világi
igazgatás és a diplomácia eurÓpai színvonalra emeléséhez.Királyi kancellárok és
ptispokok egészsora btiszkélkedheta bolognai egyetemenszerzett ,,decretorumdoctor''
címmel, néhárryptispciktinkpedig civiljogi (rÓmai jogi) ismereteinek k szcinhetimagas
rnéltoságát.
AZ Anjou-házbÓl szÁrmazo királyaink uralkodása alatt 3 politikai
bizonytalanságok ellerréreaz' itáIiai egyetemeklátogatása tovább erósodik.' Elsósorban
I. Lajos képeáette itt védenceit.Udvarának ',in jure canonico provectus'' tagiai jÓ
szolgálatot tettek az avignoni pápákkal folytatottdiplomáciai kiizdelmekben.
Bologna nrelléebben a korban már Padova is felárkÓzik. Valoszíniílegekkor
jelenik meg itt a jogász natiÓk kcizott a magyar is. A világi papság jelentós részeé|
azza| a lehetóséggel.hogy a pápa tobbszÖris felmentéstad a piisp kok helyben lakási
k telezettségealÓl ( l309. t376).'0 Javadalmaikat kihasználva. maguk helyett
r'ikáriusokat hátrahagyvautaznak a magyar ftípapokismereteik bóvitésérea két észak.
itáliai egyetemre. A teologiai tanulmárryok szinte egyidejti lehetóvé vá|ásáig (Padova
adnak alkalmat az itt
1363. Bologna 1364) kizÁro|ag a jogi ismeretek megszerzésére
eltoltcittévek.
egyik legjelentósebb fennmaradt forrása is
A bolognai egyetern torténetének
nlagyar vorlatkoásu. A bolognai egyetem l3l7.ben késztilt statritumainak legkorábbi
ismert vá|tozata a pozsonyi káptalan konyr,.tárábÓlkeriilt eló a mílJtszázad legvégén.''
Ennek elkészítéséhez
aZ elsó bolognai magyar rektor (Dtirtigdi MiklÓs) hivatali
idejébenfogott |tozzÁ Johannes Andreae' kora legjelesebbkánonjogász professmra L4
nemzeti tanácsos segítségével.
A statrimokat tízévenkéntmegujították,s a pozsonyi
kéziratban az l347.es vá|tozat jelentós része maradt fenn, Pozsonyba kertilésének
ktrtilményei netn kellóképpen tisztázottak. Johannes Andreae egyébkéntaZ elsó
legjelentósebb professzor' akinek a magyar hallgatikhoz fílzödo SZoroSkapcsolatárÓl
tudomásunk van Bolognában. A jogi kapcsolatok erósségéttámasztja a|á az is' hogy az
l367-ben alapított rcivid életii elsó mawar egyetem egyetlen ismert professzora
Galvano Bettini di Bologna volt' aki |3,|0.72kozott miikcidrittPécsett.''
A kozép.europai egyetemek (Prága. Krakko. Bécs) megnyitásal3 nagy
konkurrenciát jelentett az e régiÓbÓ| szÁrmazÓ hallgatÓk (így a magyarok) felstí
képzésében
eddig egyeduralkodÓ itáliai egyetemeknek.A bolognai éspadovai egyetem
legielentósebb' legtcibb pénzt hozÓ nemzetének'a Natio Germanica.nak megtartása
jelentós váltoást kcivetelta kétintézménytól.A XIY. század végérevrílik Padova négy
szakos egyetemmé,a jog ésa teologia melléa btilcsészésorvos képzéstis ellátÓ artista
fakultás Árkonk fel. Ezen _ r gton megnyílása után _ feltíinnek az elsó magyar
orvostanhallgatÓk (szintén klerikusok). mellyel a jogászképzsshez hasonlÓ. je|entós
tradíciÓ kezdódik'
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A XV. században játszik legnagyobb szerepet a két egyetem a magyarok
felsŐfokri képzésében.
Már nem kiárÓlag' de a század kozepéigmégt lnyomoan a jogi
képzettség megszerzése hozza ide a magyarorszÁgi hallgatÓkat. Az itál.iai tanulás
azonban a k zép.eurÓpai egvetemek olcsÓsága nriatt hangs}lyozottabban a jomÓd ak.
az egyházi javadalmakkal ellátottak lehetósége marad. ok néhány Bécsben vagy
KrakkÓban eltoltott artista év után tanuljak a jogot Páduában' Bolognában és
Ferrarában.
A ,,Legum Bononia Mater'' a század elejénkisebb válságot é| át. A fiatalabb
egyetemeken. elstísorban Ferrarában divatozÓ ,,studia humaniora'' (itt az évszázad
folyamán tobb mint sÁz magyar hallgatoval találkozunk, tehát jelentós a
konkurrencia) sokakat késaet arra, hogy máshol folytassák tanulmányaikat. A magyar
hallgatÓk azonban nem lesznek híitlenekhozzá, tobb magyar professzorra|találkozunk
(Thornaso de Ungheria 1407.8, Széchi Dénes L433.34), s tobben hallgatják Giovanni
de Imola' a kor neves kánonistájának elóadásait. Az egyetem hamar tulteszi magát a
válságon. s az l450.es évektól Bologna válik ismét aZ itáliai univerzitások
élenjárojává. A, j statritum. a nagyszabásu építkezésekés elsósorban a ,,studia
humaniora'' magas szintíi mrívelése
adja vissza az egyetemneka régitekintélyt.
A XV. század második felébentcimegesentalálkozunk magyar doktorálÓkkal igaz. nem csak jogászokkal _' s a humanista tudományok tcibb magyar professzorral
btiszkélkedhetrrek itt. Az évszázad folyamán 77 magyar hallgatÓ fordul meg az
egyetemen. A humanista tudományokra helyezód tt hangsirly ellenére a magyarok
kozcitt tovább él a jogi ismeretek iránti igény régi tradícioja. Az egyetemnek a diiikok
jelzi. hogy a jÓrésá klerikus magyaÍ hallgatÓk koziil
megtartására irányulÓ torekvését
mintegy kétsz,,iz az elíőirt tanulási idó letoltése elótt ,,dispensatio''.val járulhat a
vizsgákhoz. A bolognai doktori cím továbbra is nagy tekintélynek cirvend
Magyarorságon. Tobben' akik Padovában kezdtékmeg, e tekintély miatt Bolognában
fejezik be tanulmányaikat. (BakÓcz Tamás késcíbbi,,papabilis'' bíborosunk lesz itt
,,iuris utriusquedoctor").
A számadatokat tekintve Pádua tnár ekkor. a XV. században mege|őn
Bolognát. A tÍrlnyomÓan még mindig kánonjogi fokozatok megszerzésére
t rekvŐk
mellett, az l430-as évektól kezdve egyre n vekvó sámban jelennek meg a filolÓgia és
a medicina irárrt érdeklódtímagyar diákok' A magyarorságiak tisszlétsáma 1400 és
L526 kÓzÖtt meghaladja a kétsÁzat. Legjelesebb képviselójtik.a kcizépkorlegnagyobb
magyarországi koltóje Janus Pannonius. o pártfogÓja utasítására ferrarai klasszikus
nem borzadva a jogÍudomány szigoru szakszeríiségétól
tanulmányai után
Padovában 1458 tavasán kánonjogi doktori fokozatot szerzett.|aS bár gy érene
magát a jogászok kcizott' mint ovidius Tomiban' hasonlÓan sok humanista társához a
''mos italicus'' jogi memoriálási gyakorlatait is elvégezte.|sJanus alakja átmenetet
képez a jogász fopap és a humanista. artisztikus képzettségiÍfópap kozcitt. Míg a
kozépkor szÁzadatban aZ elóbbi volt uralkodÓ a magyar klérus tagsai ktiztltt. a
protestantizmus megjelenéséigaz utÓbbi lesz jellemzó. s ebben a váltoásban
elsósorban Padova érdemeikiemelkedóek.l6
A legujabb kutatások szerint a századfordulÓn már néhiiny polgári származásít
hallgatÓ is megengedhettemagának a padovai egyetemjogi karának|átogatását.., Ezek
ttibbségea világi nemesek gyermekei mellett' mint praeceptor jutott el a ,,tudás
forrásához'''
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A két egyetem kcizcitti háronr évszÁzadosVersengésbena végleges dontésta
mohácsi csata horta meg. Az utolsÓ rragy bolognai humanista generáciÓ tagai, az
egyetemi évekethumanista, filologiai nríivekkiadására is kihasználÓ ,,kényszerjogász''
fópapok t bbsége a mohácsi csatatéren fejezte be életét. A protestantizmus
elterjedésénekaz egyetemlátogatásra kifejtett negatív hatását Padova tudta jobban
cllensirlyozni. S ez megmutatkozik a rnagyarorszÁgi hallgatÓk jelenlétébenis a két
egyetemen.
A protestantizmussa|a magyar mtíveltségben
szakadás állt be a németés az
olasz irányultság k zott. A barokk korszakban a két irány egymással ellentétesenfut' s
csak a felvilágosodás révénkozeledik majd ismét egymáshoz. Ez a kettósség a
magyarok egyetemjárásában is megfigyelhetó, bár éppen a joghallgatoknál sokáig
elképzelhetóa németésolasz egyetenrekegymás utáni látogatása.
A két vízsgáIt egyetem koztil Bologna visszaszorul' jelentóségétcsaknem
elveszti a mawar joghallgatók szÁmára, de mégsem annyira' hogy az egyetem régi
dicsósége ne hozná a Padovába' Sienába, Perugiába, s elsósorban RÓmába igyekvó
vagy onnan érkezó hallgatÓkat. Itt említjtik meg, hogy 1557. május 8.án kezdi meg
mrík désétBolognában az l537.ben Szondi Pál alapítottaCollegio Ungarico-Illiricol8.
amely 178l. szeptember 15.én tortént felsámolásáig sámos hazai diráknak nÉjt
Bolognában feltrinó, és a Natio Germanica
otthont.19A XVI. század második felét<íl
Iuristarum anyak nyvébe beiratkozÓ magyar joghallgatÓk szinte kizáro|ag világiak.
olyan nemesi{ak. akik néhány hetet itt is eltciltenekItáliát bejárÓ ,'Cavalierstour''.juk
során. Ezekazutazások azonban inkább csak a világlátást szolgáljták,s ha mégis ossze
vannak kofue komolyabb szakmai képzéssel,az elsósorban Padovában t rténik a XVI.
század második felétól. Hiába az l563-ban kapott c'nállÓ éptilet.a padovaihoz hasonlo
elnézcíbánásmÓd a protestánsokkalszemben (az Á2a-as évekig),a magas vizsgadíjak.
valamint a hallgatÓi tinálloság. a rektorválasztási jog megnyirbálása (l580-ban
átmenetileg, majd 1632 után végleg)elriasaják a magyar joghallgatÓkat is. Az 156lben elfogadott j statritumok szerint a 32 nemzet koziil még a 16. a magyar, de a XVI'
szÁzadban itt megfordulÓ alig tcibb mint harminc, s a XMI. szÁzadban itt járt 16
jogokkal. Bár a magyar consiliáriusok
joghallgatÓ már nem élhet igazÁn a kcizcisségi
jegyzéke l700.ig rendelkezésiinkreá1l, azok tobbségeidegen nemzetbeli helyettes.
vagy ritkán a fentebb már említettCollegium Hungaricum.Illyricum teolÓgus hallgatÓi
k Ztil kertilt ki. A XVI[. századbő|jorésa magyarországt zsidÓ orvostanhallgatÓkkal
találkozunk, akik a bécsi egyetemen abban a korban még nem szerezhették meg a
,,medicinaedoctor'' címet.
A padovai egyetem a XVI' szÁzad folyamán végleg elhÓdítja a tudományos
vezetó szerepetBolognátÓ|. A szÁzad elejénméga hanyatlásjelei mutatkoztak itt is, de
az egyetem 1540 k riil már ismétfenykorát éli. A bolcsészetiés orvosi kurzusoknak
négy-otsáz hallgatÓja van, a neves jogászprofesszorokat még ttibben hallgatjak' A
reformáciÓ idején a velencei fennhatÓság révénPadova friggetlenebb RÓmátÓl, mint
bármely más olasz egyetem. Itt a protestáns németés magyar hallgatÓkat is szivesen
látják, sót doktori cím megszerzését
is lehetóvé teszik sámukra, 1564 után ugyanis'
mikor V' Pius pápa elrendeli, hogy a doktori címet szerzóknek Padovában is esktidnitik
kell a katolikus hitre a Sacrum Collegium Iuristarum elótt, a velencei Riformatori dello
Studio egy kíil n collegium alapításáva|teszik lehetóvé,hogy nem katolikus orvos. és
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joghallgatÓk is doktori vizsgát tegyenek. Valamennyi karon a doktori vizsga
elófeltételeekkor már csak négyévitanulás bizonyítása.
Az egyetem az l560-as évek elején kap uj' a modern kovetelményeknek
megfelelo statritumot.s ez is nagyban hozzÁjárul tudományos híréneknovekedéséhez.
Az oktatás fcí iránya a világi értelmiségképzése|esz. Az egyházi képzésftí helyszíne
ezek után már RÓma. Padova a humanisztikus világi. modern olasz szellemi tcirekvések
megtestesítóje.s a legjelentósebb kozvetítóje az olasz reneszánsz szellemiségnek az
Alpokon tttlra.2o
A XVI. szÁzad elejénmég a régi hagyományok élnek az tde|áÍogatomagvar
hallgatÓkban, akiket jÓrésa hazai egyhádók támogatnak tanulmányaikban..' A szÁzad
kcizepétól már kizaró|ag csak világi pá|yára készÍiló magyar joghallgatokkal
találkozunk. TÖbbíik mÖgcitt már hosszu németorsági tanulmányok állnak a
wittenbergi, bázeli vagy éppen strassburgi akadémiiíkon. Míg korábban a magyar
királyság teriiletéról inkább a nyugati és déli részek fiai látogattak ide' a XVI'
században egyre inkább az ország keleti részei. Erdély sztilottei keresik itt a tudás
forrását.
Erdélyben a Báthoriak alatt szinte lrallgatÓlagos szabállyá vált' hogy vezeto
tisztséghezcsak olyanok juthattak a fejedelmi udvarban,akik a leghíresebbBáthorihoz,
hasonloan Padovában
István fejedelemhez
és késóbbi lengyel királyhoz
nevelkedtek. Ezze| sámolva az onállÓsodott fejedelemségvezetó családjai SoÍTakiildik
fiaikat eÍre aZ egyetemre. A Báthoriak orságnagyjai és vezetó diplomatái mind
Páduában tanulnak, a humanista tudományokban is járatos jogász- vagy
orvosprofesszoroktÓl.A XVI. szÁzadi magyaÍtorténetírásis rendkívtil sokat koszonhet
a városnak, hiszen a szÁzad második felének minden jelentósebb t rténetírojakivétel
nélkiil a padovai torténettudÓsokathallgatta' sokszor kotelezónek felfogott jogi
tanulmányai mellett.
A sámok tinmagukért beszélnek: az eddig isnrert 145 magyarországi
hallgatÓbÓ| L526 és 1600 kozott 86 volt jogász" a tobbi medicinát hallgatott, vagy a
humaniÓrákat választotta. A XVII. szÁzad folyamán a jogászok hegemÓniája tovább
tart a MagyarorszÁgro| érkezók kcizcitt (94.bŐl 5l), de az orvostanhallgatok lassan
áweszik a stafétabotot.Ez annál is inkább érthetó' mert Padovát a XVII. szivadto| már
a természettudományokoktatása teszi europai híríivé.A jogi oktatás ebben az idóben
nagyon lehanyatlik, s a német jogi karok gunyolodÓ mondása tobb esetben is
igazoLhato:Suminus pecuniam et mittimus asinum in Italiam. Mindez azonban nem
jelenti azt. hogy a megszaporodÓorvostanhallgatÓk kozott egészen1848-ig ne hinne fel
joggal várhatta Padova jogi karán.
egy-egyjoghallgatÓ is. aki tudásának bóvÍilését
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A bolognai éspadovai epgletemml4llarorszagi hattgatoir l ésa magg,larkulturabon
betolto tt szer epérri l t;ss:efogla l őan az a la bbi munkákra h iv a tko: unk..
V,eress E... A paduai egvetetn mag,larorszagi tanul inak anyakdnyve és iratoi.
Budapest, 1915.; Veress E.: Olasz eg,tetemeken jart magyarorszagi tanulok
on.vakc;nweés iratai (]22]-]861). Budapest, ]94].; Tonk S... erdélyiek eg,letem1arása
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