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DRASKÓCZY ISTVÁN 

DEBRECENI DIÁKOK EGYETEMJÁRÁSA  
A KÖZÉPKORBAN

* 

 
 

Magyarországon a m veltség alapjait a plébániai, káptalani, kolostori iskolákban 
lehetett megszerezni. Az oktatás színvonalában természetesen iskola és iskola 
között nagy különbségek alakultak ki. Szerzetesrendi f iskolák m ködtek az or-
szágban. Ám a legmagasabb szint  tudást a korszak tudományos központjaiban, 
az egyetemeken lehetett elsajátítani. Tudjuk, nálunk határozott uralkodói akarat 
hiányában csak rövid ideig m ködtek egyetemek, s ez a körülmény meghatározta 
az ország kulturális fejl dését, a tanulni vágyók lehet ségeit. Így azoknak, akik 
többre vágytak, s a szükséges pénzt el  tudták teremteni, külföldre kellett utazniuk.1 

Mint ismeretes, Debrecen városa a kora újkorban hazánk egyik kulturális 
központjává vált. A városi magisztrátus már a 16. században különböz  rendel-
kezésekkel támogatta az oktatást. A Debreceni Református Kollégium professzo-
rai, a 18. században a városi tanácstagok, bírák egy része külföldi egyetemeken 
is tanult.2 A helyzetet jól jelzi, hogy az 1526–1800 közötti id szakban a külföld-
ön tanuló diákok száma alapján a település a magyar királyság helységei között 
az ötödik helyet, az észak-tiszántúli régióban pedig az els t foglalta el.3 

                                                 
 *  A szerz  az MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport (2013TKI738) és az MTA BTK 

Lendület Középkori Magyar Gazdaságtörténet Lendület Kutatócsoport (LP 2015-4/2015) tagja. 

 1  Békefi Remig: A népoktatás története Magyarországon 1540-ig. Bp., 1906. (továbbiakban 
Békefi, 1906.) passim; Mészáros István: Az iskolaügy története Magyarországon 996–1777 kö-
zött. Bp., 1981. (továbbiakban Mészáros, 1981.) passim; A magyar iskola évszázadai (996–
1526). Szerk. G. Szende Katalin Szabó Péter közrem ködésével. Gy r, 1996. tanulmányai. (to-
vábbiakban G. Szende, 1996.); Klaniczay Tibor: Egyetem és politika a magyar középkorban. 
In. U .: Pallas magyar ivadékai. Bp., 1985. 67–76.; Universitas Budensis 1395 – 1995.Ed. 
László Szögi, Júlia Varga. Bp., 1997. tanulmányai. (továbbiakban: Szögi–Varga, 1997.) 

 2  Debrecen története 1693-ig. Szerk. Szendrey István. Debrecen, 1984. 502–604. (továbbiakban 
Debrecen története, 1984.); Debreceni Református Kollégium története. Szerk. Barcza József. 
Debrecen, 1988. 10–14. (a vonatkozó rész Bölcskei Gusztáv m ve, továbbiakban Debreceni 
Református, 1988.); Rácz István: Protestáns patronátus. Debrecen város kegyurasága. Debre-
cen, 1997. 89–90., 115–125. (továbbiakban Rácz, 1997.) 

 3  Szögi László: Az egyetem nélküli ország egyetemistái Mohács el tt. A középkori Magyaror-
szág peregrinusai. = Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei, 14–15. Szerk. Szögi László. Bp., 2011. 
28. (továbbiakban Szögi, 2011.); U .: A Tiszántúl északi részér l származó diákok egyetemjá-
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Joggal lehet arra gondolni, hogy ennek a 16. század második felében kibonta-
kozó kulturális fejl désnek a gyökerei a középkorba nyúlnak vissza. Már csak 
azért is, mert az egyetemjárás tükrözheti egy település fejlettségét, utalhat a vá-
rosi iskolában folyó oktatás színvonalára. A külföldön megforduló diák világot 
lát, kapcsolatokra tesz szert, miközben a legkorszer bb ismereteket hozza haza.4 

Sajnos keveset tudunk a város Mohács el tti egyháztörténetér l, kulturális vi-
szonyairól, a kora újkorban mind jelent sebbé váló egyetemi peregrináció kö-
zépkori el zményeir l. 1984-ben Makkai László az egyetemjárásra vonatkozó 
adatok alapján így fogalmazott: „Akármelyik társadalmi rétegb l kerültek is ki 
azonban, a város gazdasági erejéhez képest, más magyarországi városokkal ösz-
szehasonlítva, kevesen voltak, és kés n t ntek fel, ami megint csak Debrecen kö-
zépkori m vel dési jelent ségének viszonylagos szerénységére vall.”.5 

1971-ben Kubinyi András vizsgálta, hogy a bécsi és a krakkói egyetemre há-
nyan jártak a hazai városok lakosai közül az 1440–1514 közötti id szakban.6Az 
elmúlt 20 évben Szögi László irányítása mellett jelent s peregrináció kutatás 
folyt Magyarországon, számos könyv, adattár látott napvilágot.7 Így ma már több 
és biztosabb adattal rendelkezünk, mint korábban. Az elkészült adatbázis, a meg-
jelent kiadványok nyomán a debreceni peregrinusokról is pontosabb információk 
állnak rendelkezésünkre.8 

                                                                                                                         
rása külföldön 1292–1918. = Gerundium. Egyetemtörténeti Közlemények, 5 (2014) 58–59. (to-
vábbiakban, Szögi, 2014.) 

 4  Békefi, 1906. 49., 207–208.; Mészáros, 1981. 205–207.; Kubinyi András: Polgári értelmiség és 
hivatalnokréteg Budán és Pesten a Hunyadi- és a Jagelló-korban.(a tanulmány els  megjelenése 
1969., továbbiakban Kubinyi, 1969/2009.) In. U .: Tanulmányok Budapest középkori történe-
tér l. I–II. Szerk. Kenyeres István, Kis Péter, Sasfi Csaba. Bp., 2009. II. 602. (továbbiakban 
Kubinyi, 2009.); Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a középkorban. Bukarest, 1979. 63–
74. (továbbiakban Tonk, 1979.); Rácz 1997. 89.; Julia Capro : Students from Košice at foreign 
Universities before and during the Refomation Period in Town. Kiel, 2013.  

 5  Debrecen története, 1984. 493–498.; Debreceni Református, 1988. 10–11. 

 6  Kubinyi András: A középkori magyarországi városhálózat hierarchikus térbeli rendjének kér-
déséhez. = Településtudományi Közlemények, 23 (1971) (továbbiakban Kubinyi, 1971.) 

 7  Vö. Szabó András Péter: Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban. Egy nélkülözhetet-
len adattár „koraújkorász” szemmel. = Történelmi Szemle, 56 (2014) 133–170. Az egyetemtör-
téneti kutatások az MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport keretei között folytatódnak. 

 8  Jelen tanulmány is erre az adatbázisra (továbbiakban Adatbázis) épül, amelynek használatát 
ezúton köszönöm meg. A prágai és krakkói egyetemre beiratkozó hallgatók adatait tartalmazó 
kötetet Szögi László, H. Szabó Péter és Kelényi Borbála készíti el  kiadásra. A kutatás során a 
következ  kiadványokat használtuk fel. Statuta nec non Liber promotion um philosophorum or-
dinis in Universitate Studiorum Jagellonica ab anno 1402 ad annum 1849. Ed. Joseph Mucz-
kowski. Cracoviae, 1849. (továbbiakban Muczkowski, 1849.); Acta rectoralia almae Universi-
tatis Studii Cracoviensis, 1469–1537. Ed. WladislausWis ocki. Cracoviae, 1893–1897. (további-
akban Wis ocki, 1893–1897.); Schrauf Károly: Regestrum Bursae Hungarorum Cracoviensis, A 
krakkói magyar tanulók-háza lakóinak jegyzéke, 1493–1558. Bp., 1893. (továbbiakban Schrauf, 
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Mid n a kutató a diákok származására kíváncsi, megkönnyíti a munkáját az a 
körülmény, hogy az egyetemi beiratkozáskor rendszeresen feltüntetik a hallgatók 
származási helyét (többnyire a latin de prepozíciót alkalmazva). Gyakran azt is meg-
tudjuk, hogy mely egyházmegyéb l jött a jelentkez , mi volt édesapjának a neve.9 

A település azonosítása szempontjából Debrecen esetében szerencsés hely-
zetben vagyunk, ugyanis a középkori magyar királyság területén csupán ez a vá-
ros viselte ezt a nevet, vagyis az egyetemeken felt n , debreceninek jelölt diákok 
bizonyosan innen származtak.10 

A város az anyakönyvekben a Debreczen (Debrechen) változat mellett a de 
Breczen, de Brezden, de Bryczen, de Brczen formában t nik fel. 

A Bécsben diákoskodók debreceniek kérdésére érdemes kitérnünk. Makkai 
László 1455-re teszi az osztrák f városban tanulmányokat folytató els  debrece-
ni felt nését. Az általa említett Debrethei Jakab fia Mihály azonban nem tekint-
het  a város szülöttének, hanem valószín leg a Zala megyei hasonló nev  falu-
ból származott.11 

                                                                                                                         
1893.); Ksi ga promocji Wydzia u Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z XV wieku. Ed. Antoni 
G siorowski, Kraków, 2000. (továbbiakban G siorowski, 2000.); Metrica Universitatis Craco-
viensis, 1400–1508. I–II. Ed. Antoni G siorowski, Tomasz Jurek, Izabela Skierska. Kraków, 
2004 (továbbiakban G siorowski, 2004.); Metricaseu album Universitatis Cracoviensis, 1509–
1551. Ed. Antoni G siorowski, Tomasz Jurek, Izabela Skierska. Kraków, 2010. (továbbiakban 
G siorowski, 2010.); A bécsi egyetem magyar nemzetének anyakönyve 1453-tól 1630-ig. Kiad-
ja: Dr. Schrauf Károly. Bp., 1902. (továbbiakban Schrauf, 1902.); Die Matrikel der Universität 
Wien. I–III. Wien–Köln–Graz, 1956–1971. (továbbiakban Matrikel, 1956–1971.); Tüskés An-
na: Magyarországi diákok a bécsi egyetemen, 1365–1526. Budapest, 2008. (továbbiakban Tüs-
kés, 2008.); Veress Endre: Olasz egyetemekre járt magyarországi tanulók anyakönyve és iratai 
1221–1864. Budapest, 1941. (továbbiakban Veress, 1941.)  

 9  É. Kiss Sándor: A krakkói magyar bursa registrumának nevei. = Magyar Nyelvjárások, 16. 
Szerk. Kálmán Béla, Papp István, Sebestyén Árpád. Debrecen, 1970. 74–78.  

10  A Közép-Szolnok megyei (Kis) Debrecen, ahol 1549-ben mindössze egy adóztatható jobbágy-
portát találtak, talán a középkor végén keletkezett. Ellenben a Bels -Szolnok megyei (Kis) 
Debrecen a 16. század végén települt.  Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén. 
Szerk., bev. Maksai Ferenc. I–II. Budapest, 1990. 408. (továbbiakban Maksai, 1990.); Suciu, 
Coriolan: Dic ionar istorical localit tilor din Transilvania, I–II., Bucure ti, 1967–1968. II. 
239.; Szolnok-Doboka vármegye monográfiája. Tagányi Károly, dr. Réthy László és saját kuta-
tása, adatgy jtése alapján írta Kádár József. II. Dés, 1900. 528. 

11  Debrecen története, 1984. 497, 658. (12. lábjegyzet). A bécsi egyetemre 1454-ben beiratkozó 
személyt a magyar hallgatók anyakönyvébe 1455-ben jegyezték be. A Bécsben rzött utóbbi 
dokumentum kéziratában azonban világosan Debrethe olvasható (OSZK FM 1/3287.sz. mikro-
film tekercs, fol 64r.). A bécsi egyetem anyakönyvének kiadása a Veszprém megyei Deb-
rentével (Döbrönte) azonosította a helyet (Matrikel,1956–1971. II/1. 28, II/2. 199.), és ezt a vé-
leményt fogadta el Tüskés Anna is (Tüskés, 2008. 3774.sz.). A Zala megyei Debrétei kisneme-
si családra vö. Bónis György: A jogtudó értelmiség a Mohács el tti Magyarországon. Bp., 
1971. 276–277. (továbbiakban Bónis, 1971.) 
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1522-ben és 1523-ban azonban valóban felt nik (véleményünk szerint) két deb-
receni a bécsi egyetemen, s mindkett jük keresztneve Gergely. 1522 nyári fél-
évében (április 23. után) iratkozott be az egyetemre Gregorius de Dabraßan. A név 
Debrecen városával azonosítható.12 Valószín leg ez a diák íratta be magát egy év-
vel kés bb, 1523-ban, a nyári félévben a magyar nemzet anyakönyvébe (Grego-
rius de Debrecze),13 megfizetvén ennek a szokásos illetékét, 2 krajcárt.14 1523. téli 
szemeszterében (tehát legfeljebb egy félévvel kés bb) a város egy másik szülötte, 
Gregorius Mescherus de Debretzen jelentkezett beiratkozás végett a rektornál, és 
fizette le az 53 dénáros illetéket.  nem lehet azonos azzal a személlyel, akit 1522-
ben anyakönyveztek, majd pedig beírtak a magyar nemzet anyakönyvébe.15 

Eddigi ismereteink szerint összesen 21 debreceni származású egyetemi hall-
gatóra maradt fenn adat, akik 1431 és 1523 között tanultak külföldön.16 A szám 
nem magas, még akkor sem az, ha tudjuk, hogy kevesebb, mint 100 esztend  
peregrinációját tükrözi, miközben az ország több más városában már a 14. szá-
zadban akadtak olyanok, akik nekivágtak Európának, hogy tudásukat gyarapít-
sák. Kubinyi András szerint az 1440–1514 közötti id szakban 17 f  iratkozott be 
a város szülöttei közül a (krakkói) egyetemre.17 

                                                 
12  Matrikel, 1956–1971. III. 28.; Schrauf Károly Dabrasyn-nak olvasta a szót (Schrauf, 1902. 

186., 5. jegyz.). Tüskés Anna nem vette fel adattárába a bejegyzést, bár mind Schrauf, mind a 
Matrikel, 1956–1971. III. 252. Debrecennel azonosította ezt. Mivel a magyar náció (mint isme-
retes) a magyar királyságon kívül a szláv területeket is magába foglalta, felmerülhet, hogy ot-
tani helységet takar az elnevezés. Ám a két olvasati variánsnak megfelel  településre a cseh és 
lengyel királyság területén nem akadunk, csupán Dobrosin nev  falut találunk: Csehországban 
(Cheb mellett, középkorban Toberossen, Doberhoss formában is írták) és Halics területén. Így 
a Debrecennel való azonosítás a legvalószín bb. Dr. Antonin Profus: Místnijména v echách. 
Jajichvznik, p vodnivýznam a zm ny. I. Praha, 1947. 364., Alphabetischer Verzeichnisaller 
Ortschaften Galiziens und der Bukowina, aufgenommen im Jahre 1818. Lemberg, 1818. K2.  

13  Schrauf, 1902. 186.  
14  Egy krajcár négy bécsi dénárral volt azonos. A magyar aranyforint kurzusa Bécsben ekkor 330 

dénár volt. Huszár Lajos: Pénzforgalom és pénzértékviszonyok Sopronban. In. Dányi Dezs  – 
Zimányi Vera: Soproni árak és bérek a középkortól 1750-ig. Bp., 1989. 43., 47. 

15  Matrikel, 1956–1971. III. 35.; Tüskés, 2008. 7067.sz., Schrauf, 1902. 186. Az egyetemen a di-
ákot el ször az egyetem f anyakönyvébe jegyezték be, és vált így az intézmény hallgatójává. 
Ezután iratkozhatott be az egyik karra, illetve a nemzet anyakönyvébe. A f anyakönyv és a 
nemzeti anyakönyv bejegyzéseinek az összehasonlítása arra utal, hogy a szabályt megtartották 
a 16. század els  negyedében. A hallgatóknak csak kisebb része vetette fel magát a nemzethez, 
ugyanis nem akarták a beiratkozási díjat kifizetni. Johann Aschbach: Geschichte der Wiener 
Universität im ersten Jahrhundert eihres Bestehens. Wien, 1865. 66–67., Schrauf, A bécsi 
egyetem magyar. X–XIII, 11., 15. Az anyakönyvezés nem volt pontos, és alkalmanként meg-
esett, hogy mégsem vezettek be valakit a f anyakönyvbe, avagy nem kellett kifizetnie az ille-
téket. vö. Paul Uiblein: Mittelaterliches Studium an der Wiener Artistenfakultät. Wien, 1995. 
44–48., Kubinyi, 1971. 62.  

16  Remélhet leg újabb kutatások révén a szám emelkedni fog.  
17  Kubinyi, 1971. 75. 
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Felmerül a kérdés, hogy a 21 debrecenire vonatkozó adat csupán beiratkozást 
jelent-e, vagy pedig ugyanennyi személyr l beszélhetünk. 20 (de talán mind a 21) 
esetben minden kétséget kizáróan külön személyekr l volt szó. Ugyanis a krak-
kói bejegyzésekb l megismerjük az apa nevét is, valamint azért, mert Gergely 
nev  diák a városból a középkorban csupán Bécsben iratkozott be. Felvethet , de 
nem bizonyítható, hogy Debreceni András fia László, aki 1505-ben Krakkóban 
jelentkezett egyetemi tanulmányokra, az 1513 és 1520 között Bolognában felt -
n  Debreceni Lászlóval azonos.  

Mintegy 6000 f re becsülhet  népességgel Debrecen Szeged után (7–9 ezer 
lakos) az Alföld második legnépesebb helységévé vált a középkor végére. Nagy-
bánya 5000, míg például Szatmár és Németi együttesen 2000–2500, Gyula 2 000 
körüli, Mez túr mintegy 2300–2700 lakost számlált. Példaként említhet , hogy a 
dunántúli Szombathelynek 1800 lakosa volt, miközben Erdélyben a sóbányásza-
táról nevezetes Dés és Désakna lakossága együttesen 2500–3000, Tordáé 3500–
4000 közé tehet .18 Nagyvárad sem lehetett kis város, ám nincs adatunk a lélek-
számára.19 Lakosságszám arányosan az egyetemre járás szempontjából Debrecen 
elmaradt t lük.20 Ám hozzá kell tennünk, hogy a lakosság számát figyelembe vé-
ve, a f város Budáról és Pestr l is meglep en kevesen (az abszolút szám termé-
szetesen nem kicsi!) tanultak egyetemen a középkorban.21 

Az egyetemre járás alapján Szögi László által összeállított országos listán 21 
egyetemi hallgatójával a város a 93–94. helyre helyezhet  el.22 A királyi szabad 

                                                 
18  Debrecenben a 16. század közepén 1 216 portát számláltak össze. Maksai, 1990. I. 203. Sze-

gedre, Gyulára: Blazovich László: Városok az Alföldön a 14–16. században. Szeged, 2002. 82.; 
Mez túrra, Nagybányára, Szatmárra és Németire, Szegedre, Gyulára vö. Kubinyi András: Vá-
rosfejl dés és vásárhálózat a középkori Alföldön és az Alföld szélén. Szeged, 2000. 44–47. (to-
vábbiakban Kubinyi, 2000.) Szombathelyre: Kiss Gábor – Tóth Endre – Zágorhidi Czigány Ba-
lázs: Savaria – Szombathely története a város alapításától 1526-ig. Szombathely, 1998. 169. 
Désre és Désaknára, illetve Tordára: Draskóczy István: Szempontok az erdélyi sóbányászat 
15–16. századi történetéhez. In. Studia porfessoris – professor studiorum. Tanulmányok Érsze-
gi Géza hatvanadik születésnapjára. Szerk. Almási Tibor, Draskóczy István, Jancsó Éva. Bp., 
2005. 91. (továbbiakban Draskóczy, 2005.) 

19  Szende Katalin: „Civitas opulentissimaVaradiensis”. Püspöki székhely és városfejl dés a kö-
zépkori Váradon. In. Nagyvárad és Bihar a középkorban. Tanulmányok Biharország történeté-
r l. 1. /Szerk. Zsoldos Attila/, Várad, 2014. 113–127.  

20  Szögi, 2011. 27–28. Nagyvárad: 152, Szeged: 144, Gyula: 57, Torda: 45, Nagybánya: 43, 
Szombathely: 31, Szatmár: 29, Túr: 27, Dés: 23 peregrinus 

21  Kubinyi, 1969/2009. 601. Természetesen a két város mintegy 22–25 ezres lakosságához viszo-
nyítva a 272 1440–1514 közötti egyetemre járó magasabb arány, mint a debreceni 17 (1440–
1514). Buda és Pest lakosságára a Jagelló-korban vö. Kubinyi András: Budapest történet a ké-
s bbi középkorban Buda elestéig (1541-ig). In. Budapest története II. Szerk. Gerevich László, 
Kosáry Domokos. Bp., 1975. 134.  

22  Szögi, 2011. 27–28.  
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városok majd mindegyike, a királyi bányavárosok nagy része, a püspöki és érseki 
székhelyek (kivéve Bács, Nyitra, a boszniai és szerémi püspökség központjai), 
számos erdélyi szász település megel zik t. Amennyiben az els  100 helységb l 
kivesszük a királyi szabad városokat, királyi bányavárosokat, az erdélyi Szász-
föld helységeit, a püspöki székhelyeket, 49 oppidum marad, amelyek között a te-
lepülés a 42. helyre helyezhet . Ha figyelembe vesszük, hogy mily sok mez vá-
ros lehetett az országban a középkor végén, már nem tarthatjuk olyan rossznak a 
város helyét.23 Ugyanis a mez városok többségéb l alig vagy egyáltalán senki 
sem vágott neki a külföldi utazásnak, hogy egyetemi tanulmányokat folytasson.24 

Mint ismeretes, a magánföldesúri tulajdonban lév  oppidumokból kevesebben 
tanultak külföldön, mint a királyi városokból, illetve püspöki/érseki székhelyek-
r l.25 Ennek a településtípusnak a lakói sínylették meg különösen a hazai egyetem 
hiányát. Mid n annak okát keressük, hogy miért vállalkozott oly kevés debreceni 
külföldi tanulmányokra, ezt a tényt nyilvánvalóanfigyelembe kell vennünk.26 

Leszámítva a 15. század elejének rövid királyi birtoklását, a helység mindig 
magánföldesurak kezében volt, azaz lakói jobbágyoknak számítottak. 1411-t l a 
szerb despoták földbirtoka, 1444 táján lett a Hunyadi családé. Mátyás uralkodása 
idején a király édesanyja, Szilágyi Erzsébet birtokolta. 1484-ben lett Corvin Já-
nosé, aki elzálogosította, majd 1501-ben visszaszerezte. 1509-ben rövid ideig 
Szatmári György uralta, majd a Szapolyai család kapta meg. Mindannyian az or-
szág leghatalmasabb mágnásai közé tartoztak. A város uradalmi központ lett, 
ahol tiszttartók székeltek. Egyúttal (legkés bb a 15. század elejét l) királyi só-
kamara is m ködött a településen.27 

Mindemellett azonban a város kiterjedt autonómiával rendelkezett, s a hely-
ben székel  földesúri ispán nem szólhatott bele a polgárok ügyeibe. A helység 
Nagy Lajostól 1361-ben, Zsigmondtól 1405-ben kapott kiváltságokat, a közösség 
által választott bírája minden ügyben ítélkezhetett. A város a budai jogot használ-
ta, s ennek megfelel en a polgárok pereiket elvben Buda városához vagy a tár-
nokmesterhez fellebbezhették (16. század elején lett közbees  fórum a földesúri 
úriszék). Valamikor a 15. században juthatott hozzá a szabad plébános választás 
jogához is, ami elvben lehet séget adott arra, hogy a város vezetése beleszóljon a 

                                                 
23  A mez városok számát illet en nincs egységes vélemény a kutatók között, 500 és 800 közötti 

számokról olvashatunk. Petrovics István: A középkori mez városi gazdálkodás. In. Gazdaság 
és gazdálkodás Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi 
András, Laszlovszky József, Szabó Péter. Bp., 2008. 448–449.  

24  Kubinyi, 1971. passim 
25  Kubinyi, 1971. 69–70. 
26  Kérdéses, hogy az a körülmény, hogy a helységben a domonkosok nem tudtak megtelepedni, 

illetve, hogy nem obszerváns, hanem konventuális ferences kolostor m ködött (vö. Debrecen 
története I. 494–495.) itt, miképpen befolyásolta az egyetemre járók számát.   

27  Debrecen története, 1984. 131–134. 
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plébániai iskola m ködésébe. Okleveleiben magát gyakran öntudatosan civitas-
nak címezte (noha jogilag oppidum volt).28 

Az összes középkori egyetemre járót figyelembe véve, az Észak-Tiszántúlon 
Nagyvárad és Nagybánya, (esetleg Szatmárnémeti és Kisvárda) utáni helyet fog-
lalja el. Annak alapján, hogy 1440–1514 között hányan jártak egyetemre, a vá-
rosok között Debrecen az Alföldön a 13. helyre helyezhet .29 Ez a körülmény 
jelzi a helység regionális vezet  szerepét a 15. században. 

Kubinyi András különböz  szempontokat figyelembe véve ún. centralitási 
pontok szerint csoportosította a magyarországi városokat (rendszerében az 1440–
1514 között a bécsi és krakkói egyetemre járók után is pontokat kaptak a helysé-
gek). Debrecent 28 centralitásponttal a 3. csoportba, a kisebb városok és jelent s 
városfunkciójú mez városok közé sorolta. Ide tartozott például a 30 pontos Bács, 
a 29 pontos Nagybánya, a 28 pontos Lippa, míg a sor alján Beregszász, Mun-
kács, Kalocsa, Ungvár és Sárospatak található 21-21 ponttal.30 Ha a királynéi (il-
letve káptalani) város Óbudát, a királyi bányaváros Nagybányát, a püspöki/érseki 
székhelyeket (Bács, Csanád, Kalocsa, Veszprém) leszámítjuk, akkor 20 mez vá-
ros centralitási pontátlaga a debreceni alatt marad (23). Ezekr l a helyekr l az 
1440 és 1514 közötti id szakban 359 beiratkozás regisztrálható, ami helységen-
ként 18-as átlagot jelent. Az összes egyetemre járót figyelembe véve, a 20 mez -
városból 465 beiratkozás számolható össze, vagyis az átlag 23 lesz. A Debrecen-
b l egyetemre járók száma az ebben a városcsoportban található oppidumok át-
lagánál tehát mindkét esetben némileg alacsonyabb.31 

                                                 
28  Herpay Gábor: Debrecen szabad. kir. város levéltára diplomagy jteményének regesztái. Deb-

recen, 1916. 210., 253., 267. sz. (továbbiakban Herpay, 1916.); Iványi Béla: Debrecen és a bu-
dai jog. Debrecen, 1924.passim; Debrecen története 139–140, 175–176, 204–230.; Rácz, 1997. 
95–96.; Solymosi László: Debrecen 1361. évi kiváltságlevele. In. Debrecen város 650 éves. 
Várostörténeti tanulmányok. Szerk. Bárány Attila, Papp Klára, Szálkai Tamás. Debrecen, 
2011. 17.; Orosz István: Debrecen útja a mez várostól a szabad királyi városig. In. Debrecen 
város 650 éves, 2011. 116–120. (továbbiakban Orosz, 2011.); Lakatos Bálint: Hivatali írásbeli-
ség és ügyintézés a kés  középkori magyarországi mez városokban, okleveleik tükrében. I–II. 
Doktori disszertáció. ELTE BTK, Bp., 2013. passim (ELTE BTK Történeti Intézet Szekf  
Gyula Könyvtára) (továbbiakban Lakatos, 2013.) 

29  Kubinyi, 2000. 21.; Szögi, 2014. 59.; Szögi, 2011. 28. Szögi László a Debrecenb l külföldre be-
iratkozottak számát 22-re tette. Kisvárda megel zné Debrecent, ám nem biztos, hogy minden be-
jegyzés erre a helységre vonatkozik. Szatmár esetében problémát jelent, hogy az egyetemi anya-
könyvben olvasható bejegyzés esetleg nem a helységre, hanem a megyére vonatkozik. A tágabb 
régió középkori városfejl désére újabban: Gulyás László Szabolcs: Megjegyzések az északkelet-
magyarországi mez városok középkori fejl désének jellemz ihez. = Századok, 147 (2013) 317–346.  

30  Kubinyi András: Városhálózat a kés  középkori Kárpát-medencében. In. Bártfától Pozsonyig. 
Városok a 13–17. században. Bp., 2005. 30. (továbbiakban Kubinyi, 2005.) 

31  Adattár, Kubinyi, 1971. 74–76., Szögi László, 2011. 27–28. A helységek száma 20, ám Ka-
pornakról senki sem járt egyetemre a középkorban. A Sárospatak, Túr, Tata neve melletti szá-
mok egy része esetleg más települést takar. Mindezen körülmények figyelembe vételével Deb-
recenre vonatkozó szám megközelíthette az átlagot.  



DRASKÓCZY ISTVÁN 

 

24

Az els  debreceni 1431-ben t nik fel a peregrinusok között, még pedig Krak-
kóban. Ha arra gondolunk, hogy a közeli Szalárdról már 1386-ban, Szalacsról 
pedig 1412-ben beiratkozott hallgató a bécsi egyetemre, az 1431. évi adatot ké-
s inek kell tartanunk. Idézhet , hogy Bécsben az els  lippaira 1383-ból, az els  
miskolcira 1385-b l, az els  nagybányaira 1410-b l, az els  gyulaira 1415-b l, 
az els  nagykállóira 1393-ból, nyírbátorira 1417-b l (ráadásul az el z  eszten-
d ben, Krakkóban iratkozott be) rendelkezünk információval.32 A tény elgondol-
kodtató. Elképzelhet , hogy a város fiainak egy része a közeli Váradon tanult, és 
külföldön már váradiként tartották nyilván ket.33 

Összességében 18 debreceni (86%) gyarapította tudását Krakkóban. Ugyan az 
egyetem 1363-ban jött létre, azonban csupán 1400-tól m ködött folyamatosan, 
amikor Jagelló Ulászló újra alapította. Fénykora a 15. század második felére, a 16. 
század elejére esett, a közép-európai humanizmus egyik központja lett. Ez a kö-
rülmény magyarázhatja, hogy miért gyakorolt oly nagy vonzer t a magyarországi 
tanulni vágyókra. Mint ismeretes, jelent s szerepet töltött be a lengyel f város a 
15. század vége, 16. század els  fele magyar m vel désében.34 Az is megfigyelhe-
t , hogy Krakkó népszer sége nálunk épp a 15. század közepét l n tt meg.35 

Nem lehet véletlen, hogy az els  ismert debreceni diák a lengyel intézménybe 
iratkozott be. A 18 Krakkóban tanuló debrecenib l 10 a 15. században (1431–
1499), 8 f  pedig a 16. században, 1512-ig jött erre az egyetemre. Figyelemre 
méltó, hogy a városból származó hallgatók többsége (16 f ) rövid 35 esztend  
alatt, az 1478 és 1512 közötti id szakban kezdte meg a tanulmányait a lengyel 
f városban.  

A külföldi tanulás – mint közismert – költséges volt, így nem volt közömbös, 
hogy milyen messze kellett utazni, milyen drága az élet az adott helyen. Krakkó 
közelebb feküdt az észak-tiszántúli régióhoz, mint Bécs. Ez a körülmény már 
önmagában magyarázza, hogy ebb l a régióból miért keresték fel oly sokan. 
Mégis, felt n , hogy a debreceniek dönt  többsége Krakkót részesítette el ny-

                                                 
32  Adattár; Tüskés, 2008. 101., 199., 211., 431., 842., 930., 1224., 1312., 1925. sz.; Kubinyi And-

rás Szalacsnak és Szatmárnak egyaránt 10 centralitási pontot adott (Kubinyi, 2000. 84., 85.).  
33  Párhuzamként kínálkozik, hogy az újkorban a külföldi egyetemeken a diákok nem a származási 

helyüket jelölték meg, hanem azt a kollégiumot, ahonnan jöttek. Szögi, 2014. 58. 
34  Jan D browski: Les relations de Cracovie et son Universitéavac la Hongrie à l – époque de l – 

humanisme. In. La renaissance et la réformation en Pologne et en Hongrie. Ed. György Székely, 
Erik Fügedi. Bp., 1963. 458–464.(továbbiakban D browski, 1963.); Kovács Endre: A krakkói 
egyetem és a magyar m vel dés. Budapest, 1964. 73–98.; Gerézdi Rabán: A krakkói egyetem és 
a magyar m vel dés. In. U .: Janus Pannoniustól Balassi Bálintig. Tanulmányok. Bp., 1968. 
267–274.; Wanda Baczkowska: Die internationalen Beziehungen der Krakauer Akademi ein der 
Zeit vom 15. bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts. In. Szögi–Varga, 1997. 79–87.  

35  Szögi, 2011. 19–20., Krzysztof Baczkowski: Die ungarischen Studenten an der Krakauer Aka-
demie im 15. Jahrhundert. In. Szögi–Varga, 1997. 123–124. (továbbiakban: Baczkowski, 1997.) 
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ben, hisz az Észak-Tiszántúl középkori peregrinusai között Krakkó mellett (50%) 
Bécs sem volt népszer tlen (40%).36 

Debrecen kedvez  közlekedésföldrajzi helyen feküdt. A helységet átszel  
utak közül az a két fontos kereskedelmi útvonal emelkedett ki, amelyek egyikén 
Budáról, a másikon pedig Lengyelország és a Felföld (Kassa) fel l lehetett ide 
utazni, hogy a keresked  innen folytassa útját a nagy fontosságú nagyváradi vásá-
rokra, vagy azon túl Erdélybe. Ez a körülmény növelhette a lengyel f város nép-
szer ségét az alföldi településen, er síthette a polgáraik közötti kapcsolatokat.37 

A 21 beiratkozó 90%-a, 19 f  az 1478–1523 közötti id szakban (45 esztend ) 
indult el külföldre. 1501–1523 között 10 f  tanult külföldön. Közülük egy valaki 
Itáliában b vítette ismereteit, két f  pedig Bécsben. Úgy t nik, csak 1514 után éb-
redt fel az osztrák f város egyeteme iránt az érdekl dés a városban.38 A számok 
kicsinyek, ám a tendenciát mutatják. A debreceniek egyetemjárásának az alakulása 
beleillett a hazai fejl désbe, ám a külföldre induló hallgatók számának növekedése 
jelent sen felülmúlta az országos átlagot. Mivel azonban a peregrinusok száma 
1478-tól, s különösen 1500-tól emelkedett csak meg, a külföldi tanulmányok iránti 
igény növekedésér l is csupán a 15. század utolsó negyedét l beszélhetünk.39 

Ebben a nagyarányú változásban nyilvánvalóan szerepet játszhatott a városi 
iskolában folyó oktatás.40 Ám nem feledkezhetünk meg arról, hogy a már koráb-
ban sem jelentéktelen település a 15. század második felében gyors gazdasági 
fejl désnek indult. Ezt el segítette az a körülmény, hogy (mintegy 30–40 évnyi 
szünet után) 1470 táján ismét fellendült a marhakereskedelem.41 

                                                 
36  Szögi, 2014. 52–53.  
37  Pach Zsigmond Pál: A Levantei kereskedelem erdélyi útvonala a 15–16. században. = Száza-

dok, 112 (1978) 1030–1033.; Kubinyi, 1971. 62. 
38  1526 és 1555 között Bécsben még két hallgató iratkozott be az egyetemre. Wittenberg egyete-

mére három hallgatót vettek fel (1530, 1545, 1555), akik közül az egyik Krakkóból mehetett át. 
Utóbbi az egyetlen debreceni peregrinus Krakkóban az 1526–1555 közötti id szakban. Szögi 
László: Magyarországi diákok lengyelországi és baltikumi egyetemeken és akadémiákon 1526–
1788. Bp., 2003. 23. sz., (továbbiakban Szögi, 2003.) U .: Magyarországi diákok németországi  
egyetemeken és akadémiákon 1526–1700. Budapest, 2011. 2636., 2762. sz. (továbbiakban 
Szögi 2011/a.), Kissné Bognár Krisztina: magyarországi diákok a bécsi tanintézetekben 1526–
1789. Budapest, 2004. 142. sz., 269. sz. (továbbiakban Kissné, 2004.) 

39  Vö. 2. sz. táblázatunkat. A 16. század elején az ország más városaiból is arányaiban többen 
iratkoztak be, mint korábban. Buda és Pest esetében 1500–1529 között pl. 53 f  (ami az összes 
beiratkozott 20%-a). Kubinyi, 1969/2009. 601., Kubinyi, 1971. 74–76. 

40  Debrecen középkori plébánia iskolájáról sajnos még nincsenek megfelel  ismereteink. A városi 
iskolákról összefoglalóan vö. Mészáros, 1981. 131–207.; Valter Ilona: Falusi és mez városi is-
kolák a középkorban. In. G. Szende, 1996. 62–64.; Marie-Medeleine de Cevins: Az egyház a 
kés  középkori magyar városokban. Bp., 2003. 29–32.  

41  Kubinyi, 1971. 65.; Kubinyi András: Buda és Pest szerepe a távolsági kereskedelemben a 15–
16. század fordulóján. In. Kubinyi, 2009. 366. (els  megjelenés 1994.) 
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Zsigmond idején még három sokadalmat tartottak itt, ám 1508-ra a számuk 
hétre emelkedett. 1477-ben Mátyás ideiglenesen a váradi vásárokat Debrecenbe 
helyezte át. Korábbi vámmentességeiket meger sítette az uralkodó, s t 1477-ben 
a polgároknak az egész országban harmincad mentességet biztosított. A vámki-
váltságok a t zsérked  debrecenieknek kedveztek, de a sóval, borral vagy más 
termékkel keresked  polgárok is élvezték el nyeit. A debreceniek sóért eljártak 
Erdélybe, Máramarosba, az egész Tiszántúlon szabadon árusíthatták ezt a cik-
ket.42 Legalább hat céh jött létre a városban.43 

A 16. század elején élt Debreczeny Jakab, aki tekintélyes budai polgár lett, 
Gailsam Wolfgang budai és pozsonyi gazdag polgár leányát, Dorottyát vette n -
ül, akinek a révén házhoz, mészárszékhez, sz l höz, réthez jutott Pozsonyban, s 
akinek a révén olyan rokonságra tett szert, amelynek kapcsolatrendszere a két vá-
roson túlmen en Kassáig, Krakkóig nyúlt el. Háza a budai Szent György téren 
állt, ahol a leggazdagabb keresked k, pénzemberek lakhelyei sorakoztak. Felte-
het en a kassai, bártfai, lengyelországi üzletek érdekelhették t.44 

Mint szó volt róla, a debreceniek nagy többsége (18 f ) Krakkóban tanult, 
mégpedig az artes fakultáson. Az els  1431. évi bejegyzés után egészen 1512-ig 
folyamatos a város fiainak a jelenléte a lengyel f városban. Sokszor nagyobb ki-
hagyásokkal érkeztek a lengyel f városba, és két-két f  csak 1479-ben, 1487-
ben, 1505-ben, három f  pedig csupán 1502-ben iratkozott be az itteni egyetemre 
a városból. Összességében hallgatók fele ebben a négy évben érkezett Krakkóba! 
Figyelemre méltó, hogy csupán az 1487-ben felt n  két f  iratkozott be külön 
szemeszterben (nyári, illetve téli), míg a többiek ugyanabban a félévben jelent-
keztek egyetemi tanulmányok megkezdése érdekében a rektor el tt. Róluk felté-
telezhetjük, hogy egyszerre vagy közel egy id ben érkeztek Krakkóba.45 Megfi-
gyelhet  az is, hogy az esetek többségében 1–3 esztend  elteltével ismét tanulni 

                                                 
42  Draskóczy, 2005. 106–108.; Orosz, 2011. 120–122.; Weisz Boglárka: Debrecen kereskedelmi 

életének jogi háttere a középkorban. In. Debrecen város 650 éves 131–148.  
43  Kubinyi, 2000. 24.; Lakatos, 2013. I. 125. Az 1440–1489 közötti id szakból a város öt céhsza-

bályzatot adott ki. A szerz  szerint ilyen sokat egyetlen hazai mez város sem adott ki. 
44  DL 23 491. (aláírása: Jacobus de Debrechen). Vö. Kubinyi András: Budai és pesti polgárok 

családi összeköttetései a Jagelló-korban. In. Kubinyi, 2009. II. 534. ; Végh András: Buda város 
középkori helyrajza, I–II. Bp., 2008. I. 210., II. 170. (605. sz.), 188. (701. sz.). (továbbiakban 
Végh, 2008.) Hívták Dobrytzernek is. 

45  G siorowski, 2004. I. 407., 462., 464., 586., 590., 618., G siorowski, 2010. 23., 38. A teljes il-
leték nagyságára, illetve a diákok fizetési hajlandóságára, továbbá arra, hogy pénz helyett sót, 
viaszt stb. is elfogadtak beiratkozási illeték gyanánt vö. G siorowski 2004. I. XLVII–L. Egy lat 
a márka 1/16 része, s 3 lengyel garast tett ki. A magyar aranyforint 1480-ban 36–37, 1493-ban 
30, 1501-ben 32 lengyel garast ért. Úgy számoltak, hogy egy lengyel garas 10 lengyel dénár-
nak felel meg. Ezen számok alapján alkothatunk némi fogalmat a beiratkozási díj terhér l (egy 
magyar aranyforint = 100 magyar dénár). Prof. Dr. Marian Gumowski: Handbuch der pol-
nischen Numismatik. Graz, 1960. 24., 30., 202. 
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vágyó debreceni jelentkezett a rektornál, mint pl. 1478 után 1479-ben, majd 1481-
ben, 1483-ban, 1499 után 1500-ban, majd 1502-ben, 1505-ben, 1510 után 1512-
ben, hogy aztán megszakadjon a középkori krakkói peregrináció. A bécsi egyetem-
re azonban 1522-ben és 1523-ban is érkezett deák az alföldi településb l. Mind-
ezek a körülmények ismételten arról tanúskodnak, hogy megvolt a város szülöt-
teiben a magasabb stúdiumok iránti igény. Másrészt azonban gondolhatunk a he-
lyi iskola, illetve rektora hatására is.  

Addig, amíg valaki nem jelentkezett az egyetem rektoránál, nem iratkozott be 
és nem fizette ki a szükséges illetéket, elvben nem tanulhatott az intézményben. 
Krakkóban a beiratkozási díj teljes összege 8 garast tett ki. Elvben csak az sze-
rezhetett fokozatot, aki ezt az illetéket megfizette. A nagy többség ezt az össze-
get nem rótta le sosem, hanem 2–3–4 garast adott, vagyis adós maradt. Ez a kö-
rülmény jelzi a hallgatók szerény anyagi lehet ségeit. 1481-ben azonban István 
fia Dénes 3 latot adott (ami 9 garasnak felelt meg). Három debreceni esetében 
(1500 és 1502) pedig azt látjuk, hogy végül a teljes illetéket megfizették. Az em-
lített négy hallgató közül három valóban elnyerte a baccalaureusi fokozatot, tehát 
megérte nekik a magas díj kiegyenlítése. Úgy t nik, a hallgatók a vizsgáig vártak 
a teljes összeg megfizetésével. Csak a vagyonosabbak engedhették meg maguk-
nak, hogy a teljes illetéket leróják, ami mutatja, hogy az anyagi helyzett l is füg-
gött az, hogy ki tud egyetemi fokozatot szerezni.46 

Miután a hallgatót anyakönyvezték, jelentkezhetett a krakkói magyar bursa 
prokurátoránál. A bursa névjegyzéke az 1493–1557 közötti id szakból maradt 
fenn. Az 1499–1512 között Krakkóban tanuló kilenc debrecenib l hét lakott a 
magyar tanuló-házban.47 

A krakkói egyetemre beiratkozott 18 hallgatóból 5 f  (28%) szerzett bacca-
laureusi fokozatot (1485-ben, 1501-ben, 1502-ben, 1504-ben és 1513-ban, közü-
lük négyen a magyar bursában laktak). A fokozat eléréséhez 2–3 évi tanulmányra 
volt szükség, bár akadt olyan is, aki 4 évig járt az órákra. Az öt f b l – a rendel-
kezésre álló adatok szerint – csupán egy személynek sikerült az artes fakultáson 
a magisteri szintig eljutnia. Debreceni István fia Dénes 1481-ben, a téli id szak-
ban (ami októbert l a következ  év áprilisáig tartott) iratkozott be az egyetemre. 
Négy év tanulás után szerezte csak meg a baccalaureusi fokozatot, majd még há-
rom évig tanult, s ezután lett ugyanitt 1488-ban, karácsony ünnepe után, több 
magyarral egyetemben (így többen Váradról) magister.48 Összességében a foko-
zatszerzések száma így hat lenne. Az összes beiratkozáshoz (21) képest a bacca-
laureusok aránya 24%, a fokozatszerzések aránya 28,6% lenne. Tonk Sándor sze-

                                                 
46  G siorowski, 2004. I. 419., 572., 586. 
47  Schrauf, 1893. 8., 9., 10., 11., 15., 175. sz., 198. sz., 245. sz., 295. sz., 300. sz., 393. sz., 436. sz.  
48  G siorowski, 2004. I. 419., G siorowski, 2000. 77., 88.  



DRASKÓCZY ISTVÁN 

 

28

rint csupán minden ötödik erdélyi diák tett vizsgát. A graduáltak száma alapján a 
debreceniek a krakkói magyar diákok közül is kiemelkedtek. Noha alacsony 
számokról van szó, úgy t nik, hogy a város szülöttei a fokozatszerzések tekinte-
tében felülmúlták az átlagot.49 

A krakkói életr l keveset tudunk. Debreceniek három esetben lettek a rektor 
elé idézve. 1488-ban az el bb említett Dénest idézték meg, mert magisterként 
egy diáktársával megverte Tolnai Kelement. Dénest 10 forintra, társát 3 forintra 
büntették, így alighanem  lehetett a f b nös. 1502-ben a szegények bursájának 
seniorja azért tett panaszt három magyarra (Szentmártoni Ferenc, Budai Bálint, 
Debreceni János), mert megverték t. k tagadták a vádat, esküt tettek erre, ám 
azt nem voltak hajlandóak elárulni, hogy ki volt a tettes. Debreceni Péter 1502. 
januárjában panaszt tett, mert Sommerfelt János mester (az egyetem oktatója)  
végrendeletének végrehajtói, Boroszlói Mihály és a krakkói német prédikátor, 
János nem akarják neki megadni azt az egy arany forint 24 garast, amivel az el-
hunyt tartozott neki.50 

Nehezen meghatározható, hogy milyen társadalmi rétegb l kerültek ki az 
egyetemre járók. A halász illetve aurifaber foglalkozásnév iparoscsaládra utalhat. 
Már Mohács utáni id szakban, 1540-ben iratkozott be egy Kalmár nev  személy 
Bécsben.51 1502-ben lett Debrecen plébánosa egy odavaló, Ambrusnak nevezett 
egyházi ember, aki plébánosi meger sítését a földesúrtól, Corvin Jánostól kérte, 
ami ellen régi kiváltságaira hivatkozva a város tiltakozott. Talán Pál fia Ambrus-
sal azonos, aki 1505-ben lett krakkói diák.52 

1493-ban lépett be a római Szentlélek társulatba Debrecenb l Mihály plébá-
nos a fivéreivel, Gergellyel, Elekkel és László vargával (sartor), és azok felesé-
gével. 1502-ben iratkozott be Krakkóban az egyetemre egy bizonyos Mihály a 
városból. Sajnos a két személy esetleges azonosításához egyel re semmilyen tám-
ponttal sem rendelkezünk.53 

                                                 
49  Tonk, 1979. 103. Ha feltételezzük, hogy a Bolognában 7 esztend t eltöltött Debreceni László 

szintén szerzett fokozatot, még jobb arányt kapunk (30%). Érdemes megemlíteni, hogy 
František Šmahel szerint a 15. század elején csupán minden hetedik prágai diák tett vizsgát 
(idézi: Szögi, 2011. 18–19.). A 15. században 3082 magyarországi közül 500 szerzett bacca-
laureusi (16%) és 97 magisteri (3,15%) fokozatot Krakkóban. A fokozatszerzésnek a beiratko-
zottakhoz viszonyított aránya 19%. Vö. Baczkowski, 1997. 125. Tonk Sándor Erdély alatt a 
Trianon után a történelmi Magyarországból Romániához került teljes területet érti. 

50  Wis ocki, 1893–1897. 1181., 1893., 1898., 1900., 1903. sz.  
51  G siorowski, 2004. I. 407., Tüskés, 2008. 7067. sz.; Kissné, 2004. 142. sz. 
52  Herpay, 1916. 267. sz., G siorowski, 2004. I. 618.  
53  A római Szentlélek-Társulat anyakönyve 1446–1523. In. Monumenta Vaticana historiam regni 

Hungariae illustrantia, I/5. Budapest, 1899. 28., G siorowski, 2004. I. 586.  
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Sajnos alig tudunk valamit a hallgatók egyetemi tanulmányok utáni pályájá-
ról. Az el bb említett Dénes megházasodhatott, és talán Lengyelországban ma-
radt.54 Az egyik Bécsbe beiratkozott Gergely (1522-ben vagy 1523-ban) kutatói 
vélemény szerint azonos azzal a Debrecenb l 1528-ban, a téli id szakban a krak-
kói egyetemre beiratkozott János fia Gergellyel, aki 1529-ben a Bursa Hungaro-
rum seniorja lett. Ez a személy 1530-ban már a wittembergi egyetemen tanult.55 

A hallgatók többsége hazatérhetett. Kubinyi András mutatott arra rá, hogy az 
egyetemre jártak nagy részének (a tanulás mellett) a célja a kapcsolatépítés volt, 
s nem törekedtek arra, hogy fokozatot szerezzenek, egyházi pályára lépjenek. Je-
lenlegi ismereteink alapján ezt a tényt sejthetjük a debreceni egyetemjárók 
jórésze szándékai mögött is.56 Ugyanakkor akadhattak olyanok, akik az egyházi 
pályát választották. A fokozatot szerzettekre gondolhatunk els sorban. Talán az 
el bb említett Ambrussal azonosítható Debreceni Ambrus gy ri kanonok, aki 
1528-ban intézte a káptalan budai nagy házának az építkezési ügyeit. 1530-ig töl-
tötte be gy ri kanonokságot. 1531-ben már esztergomi kanonokként t nt fel.57 

Ismert személy az irodalomtörténészek el tt Debreceni László (Ladislaus 
Debrecinus Pannonius), aki Bolognában t nt fel 1513-ban. Lehetséges, hogy ko-
rábban Krakkóban járt, ahol 1505-ben találkozunk egy László nev  debrecenivel. 
Magyi Sebestyénnel jó kapcsolatban lehetett, ugyanis Magyi Janus Pannonius 
kiadása 4. oldalán olvashatjuk a versét. Romulus Amasaeus, a neves humanista 
tanítványa lett Bolognában. Amasaeus Padovában, Bolognában tanult és tanított. 
1520-ig maradt Bolognában, majd visszatért Pádovába tanítani. Tanítványai kö-
zött több magyar akadt. Debreceni legalább 1520-ig tartózkodott Bolognában, 
tehát addig, amíg mestere is. Hazatérte után, 1526-ig levelezett mesterével. Ré-
vész Mária szerint szegény sorsú ember volt, aki Bolognában a saját keresetéb l 
élhetett. Az igen drága itáliai tanulmányokhoz azonban szüksége lehetett támo-
gatókra, de róluk nem tudunk semmit sem. Miután 1520-ban visszatért Magyar-
országba, a humanista kultúrájú ember nem találta a helyét, noha feltehet en 
megfordult a királyi udvarban is. Talán azonos azzal a személlyel, aki Statileo 

                                                 
54  G siorowski, 2008. 88. Krakkóban tanult bártfaiak életútját (köztük olyan is akadt, aki a szom-

széd országban maradt) tekinti át Stanislaw Sroka: A krakkói egyetemen a 15. században tanu-
ló bártfai diákok és kés bbi sorsuk. = Aetas, 26 (2011): 4. sz. 5–14.  

55  Schrauf, 1893. 694. sz., G siorowski, 2010. 333., Szögi, 2003. 23. sz., Szögi, 2011/a. 2762. sz.  
56  Kubinyi, 1969/2009. 602.   
57  Bedy Vince: A gy ri székeskáptalan története. Gy r, 1938. 356., Végh, 2008. II. 191 (719. 

sz.).; Kollányi Ferenc: Esztergomi kanonokok.  Esztergom, 1900. 140.; Körmendy Kinga: Stu-
dentes extra regnum. Esztergomi kanonokok egyetemjárása és könyvhasználata, 1183–1543. 
Bp., 2007. 218. Talán  segített abban, hogy földije, Debreceni Bálint esztergomi kanonok le-
gyen (1532–1535).  
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erdélyi püspök környezetéhez tartozott, és 1541-ben a cementezés technológiájá-
ról Kolozsvárt adott ki kis könyvet.58 

Legmagasabb szint  ismereteket ugyan egyetemeken lehetett szerezni, ám 
akadtak olyan hazai iskolák, ahol az átlagnál magasabb m veltségre lehetett szert 
tenni. Azon kanonokok esetében is, akik nem tanultak külföldön, sejthetjük a 
magasabb (ha nem is egyetemi szint ) m veltséget, az erre való igényt.59 Adata-
ink szerint akadtak a Debrecenhez köthet  személyek között olyan egyháziak, 
akik ugyan nem jártak külföldi egyetemre, de valószín síthet , hogy a hazai át-
lagot meghaladó, fels fokú tanulmányokon elsajátítható, vagy azokat megközelí-
t  ismeretekkel rendelkeztek.  

Meglep en kevesen lettek a város lakói közül kanonokok a közeli Váradon. 
Az 1440-es években t nt fel a királyi kúriában Debreceni Mihály. El bb írnok, 
majd váradi kanonokként a kancellária jegyz je. A kutatás szerint a Hunyadiak 
embere volt, s az egyházi stallum megszerzésében közre játszhatott kúriai szol-
gálata. 1458-tól haláláig váradi kanonok. 1463-ban lett váci rkanonok, 1467-
ben nyerte el a váci prépostságot. 1469-ben halt meg. Mint ismeretes, a királyi 
kancelláriában sok humanista m veltséggel rendelkez  személyt alkalmaztak a Má-
tyás- és a Jagelló-korban.60 A másik debreceni, Antal a váradi Keresztel  Szent Já-

                                                 
58  Veress, 1941. 76–77, 81., Révész Mária: Romulus Amasaeus: Egy bolognai humanista magyar 

összeköttetései a XVI. század elején. Szeged, 1933. 34–38., 43., 65–71, 76–77, 78–79. (továb-
biakban Révész, 1933.) Figyelemre méltó, hogy Magyi Sebestyén krakkói tanára, a neves len-
gyel humanista, Paulus Crosnensis, aki a pestis el l menekült Magyarországra 1508-ban, egyik 
versét épp Debrecenben írta. (1509. január 12.). Pauli Crosnensis Rutheni Carmina. Edidit Ma-
ria Cytowska. Varsoviae, 1962. 138. (az adatra Kiss Farkas Gábor hívta fel a figyelmem, amit 
ezúton köszönök neki). Crosnensis magyarországi kapcsolataira vö. D browski, 1963. 463.  

59  Mészáros, 1981. 114–126, 190–205.; Solymosi László: Könyvhasználat a középkor végén (könyv-
kölcsönzés a veszprémi székesegyházi könyvtárban). In. Tanulmányok a középkori magyarorszá-
gi könyvkultúráról. Szerk. Szelestei N. László. Bp., 1989. 77–119.; A hazai latin oktatás magas 
színvonaláról ír: Ritoókné Szalay Ágnes: A humanisták közös Európája. In. A magyar irodalom 
történetei. A kezdetekt l 1800-ig. Szerk. Jankovits László, Orlovszky Géza. Bp., 2008. 112–117.  

60  Bónis, 1971. 233–236..; Kristóf Ilona: Egyházi középréteg a kés  középkori Váradon, 1440–1526. 
Pécs, 2014. 200. (továbbiakban Kristóf, 2014.); C. Tóth Norbert: Az esztergomi székeskáptalan a 
15. században. 1 rész. A kanonoki testület és az egyetemjárás. Bp., 2015. 45–48. Mihályt a város 
szülöttének tartjuk, noha a kutatás Nagy Iván alapján a királydaróci Debreceni nemes családhoz 
kapcsolta (Bónis, 1971. 234., Kristóf, 2014. 200.). Nagy Iván két középkori adata nem kapcsolha-
tók bizonyíthatóan a kora-újkori királydaróci családhoz. Egyik hivatkozása ugyanis Debreceni 
Dózsa leszármazottra, Györgyre és feleségére, Bátori Erzsébetre, a másik pedig – rossz dátummal 
– Debreceni Mártonra, miskolci plébánosra vonatkozik (Nagy Iván: Magyarország családai cí-
merekkel és nemzedékrendi táblákkal, I–XIII. Pest, 1857–1858. III. 262–263., Engel Pál: Magyar 
középkori adattár. Középkori magyar genealógia – ArcanumDigitéka, Bp., 2000., Miskolc törté-
nete I. A kezdetekt l 1526-ig. Szerk. Tóth Péter. Miskolc, 1996. 405.). Királydaróc a 15–16. szá-
zadban egyébként a Csákiak birtoka volt (Hegyi Géza: A Szilágyság birtokviszonyai a középkor-
ban. In. A Szilágyság és a Wesselényi család, 14–17. század. Szerk. Hegyi Géza, W. Kovács 
András. Kolozsvár, 2012. 107.). Érdekes, hogy Királydarócon 1489 el tt valóban élt egy Deb-
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nos társaskáptalan kanonokja volt 1509–1511 között.61 1507-ben bukkant fel a vá-
radel hegyi társaskáptalan és hiteleshely kanonokjai között Debreceni Pál.62 

A gy ri káptalan kanonokja volt Debreceni Lukács, akire 1504 és 1522 kö-
zötti id szakból maradt fenn adat. 1516–17-ben, 1520–21-ben dékán, 1518-ban 
másodmagával  képviselte káptalanát a bácsi országgy lésen.63 

Míg a négy kanonok esetében nem bizonyíthatóak a fels fokú tanulmányok, 
addig a domonkos Debreceni Márk esetében igen. Valószín síthet , hogy a bu-
dai studium generalen szerezte ismereteit.  1465–66-ban és 1483–1488 között 
töltötte be a domonkos rend magyarországi provinciálisa tisztét, de vikáriusként 
1481-t l irányította a magyar rendtartományt. Feltehet en az 1470-es évek má-
sodik felében is a vezet i feladatot látta el. A székesfehérvári kolostor priorja 
volt egyébként (miközben a budai és pesti konvent vikáriusa, 1487–88-ban a 
nyulakszigeti domonkos apácakolostor vikáriusa). Oklevelei intitulációjában 
büszkén használja a Sacrae theologiae lector címet. Nincs arra adat, hogy bacca-
laureusi vagy magisteri fokozatot szerzett volna.  

A domonkos oktatási rendszerben a lector általában a konventi iskolában taní-
tott, esetleg a rendi partikuláris iskolában vagy a tartományi studium generalen is 
oktatott. Ezt a képzettséget és fokozatot általában a tartományi studium generalen 
lehetett megszerezni. A tudományok közel álltak Márkhoz. 1476-ban folyamodott 
engedélyért, hogy négy hazai domonkost a krakkói egyetemre küldhessen. 1478-
ban szintén engedélyt kért arra, hogy négy barátot egyetemre küldhessen. Könyv-
tárát (ami nem lehetett jelentéktelen) a székesfehérvári rendházra hagyta.64 

                                                                                                                         
reczeny nev  jobbágy (DF. 223 870.). Ugyanakkor a 15. században Debrecen-i nev  személyek-
kel különböz  világi funkciókban találkozunk. 1483-ban Debrecheny István a gy ri várnagy fa-
miliárisa (Horváth Richárd: Gy r megye hatóságának oklevelei, 1318–1525. Gy r, 2005. 83. sz.). 
1460-ban Debreczen-i András máramarosi alispán (DL 15414.). 1462-ben az egyik Szatmár me-
gyei alispánt Debrecen-i Fodor Jánosnak, 1464-ben pedig Debrechen-i Zekel Tamásnak hívták 
(Piti Ferenc – C. Tóth Norbert – Neumann Tibor: Szatmár megye hatóságának oklevelei, 1284–
1524. Nyíregyháza, 2010. 412–414. sz.). Debrecenben nemesi telek: Herpay, 1916. 211. sz. 

61  Kristóf, 2014. 199.  
62  Bogdándi Zsolt: A két váradi hiteleshely a 16. század els  felében. In. Arcana tabularii. Ta-

nulmányok Solymosi László tiszteletére. I–II. Szerk. Bárány Attila, Dreska Gábor, Szovák Kor-
nél. Bp.–Debrecen, 2014. I. 41. A váradiszékeskáptalan jegyz jét 1496-ban ugyanígy hívták 
(vö. még Bunyitay Vince: A váradi püspökség története alapításától a jelenkorig. II. Nagyvá-
rad, 1883. 161.), s talán vele azonosítható, miként Bogdándi felvetette. 

63  Köblös József: Az egyházi középréteg Mátyás és a Jagellók korában. Bp., 1994. 386. Érdekes, 
hogy nem sokkal utána, 1528-ban egy másik debreceni, Ambrus t nik fel a gy ri káptalanban. 
Vö. 58. jegyz.  

64  DL 19 097, 46 021, 50 114, 93 358, 102 277.; Harsányi András: A domonkos rend Magyaror-
szágon. Bp., 1938. 73., 107., 140–42, 247. Újabban összefoglalóan a domonkos oktatási rend-
szerr l: Romhányi Beatrix: A koldulórendek szerepe a középkori magyar oktatásban. In. G. 
Szende, 1996. 35–36. 



DRASKÓCZY ISTVÁN 

 

32

Tanulmányunk elején Makkai László szavait idéztük.  úgy vélte, hogy gaz-
dasági fejlettségéhez képest a m vel désnek viszonylag csekély lehetett Debre-
cenben a szerepe. Ezt jelezhette, hogy kevesen iratkoztak be egyetemre. Érdemes 
árnyalni következtetéseit.  

Tudjuk, miközben néhányan ismereteik b vítése végett külföldre utaztak, má-
sok itthon gyarapították tudásukat, szereztek az átlagosnál mélyebb ismereteket, 
vagy csupán annyit, amennyire szükségük volt. Mint ismeretes, az iskolázás még 
nem jelentette azt, hogy valaki az egyházi pályát választotta.  

 Nem állítható, hogy a debreceni polgároknak (más helységek lakosaihoz ha-
sonlóan) ne lett volna igénye iskolában megszerezhet  ismeretekre. Ezt diktál-
hatták a kereskedelem szükségletei, a városi írásbeliség. Középkorvégi adatok 
arra mutatnak, hogy országosan (mint tudjuk) nem drága egyetemi képzésre volt 
szükség, hanem jól hasznosítható praktikus ismeretekre, litteratusi m veltségre, 
amit a hazai iskolákban lehetett megszerezni.65 Figyelemre méltó, hogy 1495-ben 
Debrecen jegyz je Balázs litteratus közjegyz . 1489-ben a város bíráját Deák 
Mihálynak (Michael Litteratus) hívták, a már említett Debreczeny Jakab maga 
írta alá 1520-ban adásvételi szerz dését.66 

Tanulmányunkban a külföldi egyetemeken tanuló, Debrecenhez köthet  sze-
mélyek számát – a jelenleg elérhet  források alapján – 21 f ben határoztuk meg.  
A szám természetesen nem tekinthet  soknak. k képezhették els sorban a deb-
receni származású értelmiség elitjét. Anélkül, hogy egyenl ségjelet tennénk kö-
zéjük, hozzájuk számíthatók még azok, akik itthon jutottak magasabb képzett-
séghez. A debreceniek 90%-a az 1478–1523 közötti id szakban iratkozott be 
Krakkóban és Bécsben. Ez a körülmény arról tanúskodik, hogy a magasabb szin-
t  tudás iránt különösen a 15. század végén, 16. század elején vált fogékonnyá a 
városi lakosság egy része. Az okokat keresve, nem hagyhatjuk figyelmen kívül 
az iskolát, ahol az érdekl dést a fiatalokban felébreszthették. Másrészr l a tény a 
város gazdasági erejének azt a növekedését tükrözi, ami a 15. század második fe-
lében következhetett be. A kereskedelem jelent ségének növekedése miatt mind 
többen törekedhettek arra, hogy tudásuk gyarapodása mellett világot lássanak, 
kapcsolatokra tegyenek szert külföldön. A Krakkó iránt megnyilvánuló nagy ér-
dekl dés nem csupán azzal magyarázható, hogy Béccsel szemben a lengyel f vá-
ros közelebb feküdt az Észak-Tiszántúlhoz, hanem – véleményünk szerint – je-
lezheti a Krakkó – Kassa – Várad közötti útvonalon fekv  város polgárai gazda-
sági érdekl désének az egyik irányát is. A beiratkozottak negyede fokozatot 
szerzett, ami az országos átlag felettinek tekinthet . 

                                                 
65  Kubinyi, 1969/2009. 602–608.; Mészáros, 1981. 128–130.; Kubinyi András: A Jagelló-kori ér-

telmiség. In. Az értelmiség Magyarországon a 16–17. században. Szerk. Zombori István, Sze-
ged, 1988. 7–21. 

66  C. Tóth Norbert: Szabolcs megye hatóságának oklevelei II. (1387–1526). Budapest–Nyíregy-
háza, 2003. 707. sz.; Lakatos, 2013. II. 55.; DL 23 491.  
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Az adatok azt mutatják, hogy ugyan az egyetemre jártak száma alapján a magyar 
városok között valóban szerény hely illeti meg a települést, ám a földesúri hatalom 
alatt álló mez városok között Debrecen az els  50 közé tartozott. Az a körülmény, 
hogy az egyetemre beiratkozottak száma különösen a 16. század els  évtizedében 
n tt meg, arra utal, hogy a település elkezdte „ledolgozni a hátrányát”. A középkori 

fejl dés így képezhette a város kora-újkori kulturális virágzásának az alapját.  

 

1. Egyetemre jártak a 3. kategória mez városaiból 
 

 

Név 

Centralitás-

pont (Kubinyi 

András szá-

mítása) 

1440–1514 között 

Bécsben, Krakkóban 

beiratkozott hallgatók 

száma (Kubinyi András)

Egyetem-

re beirat-

kozottak 

összesen 

Szögi László által 

készített sorrendi 

lista alapján a 

helység helye 

Vasvár  25 9 25 77 

Lippa 28 23 39 46 

Debrecen 28 17 21 93–94 

Gyula 27 31 50 26 

Szatmár és 

Németi 
27 30 29 60–63 

Szombathely 27 21 31 56 

Dés 24 19 23 85 

Gyöngyös 24 19 28 64–66 

Rimaszombat 24 9 11 – 

Tata (?) 24 12 14 – 

Karánsebes 24 10 9 – 

Miskolc 22 15 25 74 

Kismarton 22 34 39 44 

Gönc 21 15 20 97 

Szikszó 21 14 21 – 

Beregszász 21 18 29 62 

Munkács 21 4 5 – 

Ungvár 21 7 9 – 

Sárospatak 21 13 30 58 

Összes 452 359 465  
Átlag (Kapor-
nakkal együtt, 
20 helység 
alapján) 

23 18 23 

 

 

Kimaradt: Kapornak, mivel nincs adatunk arra, hogy valaki külföldön járt volna egye-

temre ebb l a helységb l. 

Forrás: Adatbázis, Szögi, 2011., Szögi, 2014., Kubinyi, 1971.   
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2. Beiratkozások száma és aránya 1401–1526.  
(országos, Észak-Tiszántúl, Debrecen) 

 

Év 
Országos 

szám 
Országos 

% 

Észak-
Tiszántúl 

szám 

Észak-
Tiszántúl 

% 

Debrecen
szám 

Debrecen 
% 

Debrecen 
aránya 
(régión 
belül) 

1401–
1450 

  3 358 30% 151   28,3%   1     4,8% 0,7% 

1451–
1500 

  5 280   47,2% 264   49,4% 10 
(ebb l 9: 

1478–
1500!) 

  47,6% 3,8% 

1501–
1525 
(1526) 

  2 538   22,8% 119   22,3% 10   47,6% 8,4% 

Összes 11 176 

Teljes 
(1100-tól): 

12 022 

    100   

Teljesnek 
93%-a 

534 

1292-t l 
kezdve az 
összes: 

573 

100% 

Teljes 93,2% 

A régió része-
sedése az or-
szágból (1401 
–1525: 4,8%)

21 100 

országon 
belül (1401 

–1526): 

0,2% 

3,9% 

 

Forrás: Adatbázis, Szögi, 2011., Szögi, 2014. 

 

 
3. Debreceni peregrinusok névsora 1431–1523 

 

1431. Krakkó: Johannes Jacobi de Debreczen (G siorowski, 2004. I. 157.) 
1453. Krakkó: Nicolaus Dominici de Debrzeczen (G siorowski, 2004. I. 274.) 
1478. Krakkó: Johannes Stephani de Debreczen (G siorowski, 2004. I. 396.) 
1479. Krakkó: Johannes Mathei aurifabri de Debreczen (G siorowski, 2004. I. 

407.) 
1479. Krakkó: Stephanus Benedicti Holaz de Debreczen (G siorowski, 2004. I. 

407.) 
1481. Krakkó: Dionisius Stephani /de/ Debrechen (G siorowski, 2004. I. 419.)67 
1483. Krakkó: Petrus Johannis de Debrechen (G siorowski, 2004. I. 433.) 
1487. Krakkó: Andreas Petri de Debreczen (G siorowski, 2004. I. 462.) 
1487. Krakkó: Martinus Michaelis de Doebroeczen (G siorowski, 2004. I. 467.) 

                                                 
67  1485. baccalaureus, 1488. magister (Muczkowski, 1849. 94., 100.) 
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1499. Krakkó: Johannes Valentini de Bryczen (G siorowski, 2004. I. 560.)68 
1500. Krakkó: Petrus Michaelis de Brzczen (G siorowski, 2004.I. 573.)69 
1502. Krakkó: Michael Georgy de Debreczen (G siorowski, 2004. I. 586.) 
1502. Krakkó: Thomas Mathie de Debreczen (G siorowski, 2004. I. 586.)70 
1502. Krakkó: Stephanus Mathie de Debrzeczen (G siorowski, 2004. I. 590.) 
1505. Krakkó: Ladislaus Andree de Breczen (G siorowski, 2004. I. 618.) 
1505. Krakkó: Ambrosius Pauli de Breczen (G siorowski, 2004. I. 618.) 
1510. Krakkó: Joannes Anthonii de Debrzeczen (G siorowski, 2010. 23.)71 
1512. Krakkó: Petrus Joannis de Debrechen (G siorowski, 2010. 38.) 
1513–1520. Bologna: Ladislaus de Debreczen (Révész, 1933. 34–38., Veress, 

1941. 81.)72 
1522. Bécs: Gregorius de Dabraßan (Matrikel, 1956–1971. III. 28.) 
1523. Bécs: Gregorius Mescherus de Debretzen (Matrikel, 1956–1971. III. 35.) 

 

 

                                                 
68  1501. baccalaureus (Muczkowski, 1849. 131–132.) 
69  1502. baccalaureus (Muczkowski, 1849. 134.) 
70  1504. baccalaureus (Muczkowski, 1849. 140.) 
71  1513. baccalaureus (Muczkowski, 1849. 156.) 
72  1520. fokozat ?  


