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A KRAKKOI EGYETEM HATODIK CENTENÁRIUMÁN

1964. május 12-én a krakkói Jagelló egyetem, az Uniwersytet Jagel
lonski megkezdte müködésének hetedik évszázadát, Krakkó napokig ün
nepi lázban égett; hangversenyek. bemutatók, kiállítások: évszázadok és
történelmi korok torlódtak egymásra néhány nap alatt. Régi, eredeti
nyomtatványokban, jelmezes bálokon elevenedett meg a múlt, tűnt fel
régi századok, elszállt korok hangulata. Megkondultak a most már "basi
líca mínor" Mária-templom harangjai, sa Wawel, a krakkói vár ikated
rálísában ünnepélyes szartartással koszoruzták meg a király-alapítók
sírlát. A J,agel1ó egyetem szenátusa, az orvosegyetem és a mezőgazdaságí

főiskola küldöttei a Zsigmond-haranzek zúgása mellett léptek a szen
télvbe, A három rektor három koszorút helyezett el Nagy Kázmér, Jagelló
Ulászló, és Hedvig királyné sírj ára, míközben a zsúfolásig telt. templom
Mikolaj Gomolka régi lengyel zsoltárát énekelte. Majd felhangzottak a
középkori Mária-himnusz, a "Bogurodzica" hangjai.

De nemcsak ez a néhány nau, nemcsak az űnneoi események jelez
ték az évfordul6t. Krakkó városán túl az egész ország - egész Európa
- felfígvelt a nagy [ubileurnra, A Kwartalnik Historyczny oímű folyó
irat sorban közli a legnevesebb lengyel történészek cikkeit és tanulrná
nvait a krakkóí egyetemről. készül IiZ egyetem történetének új feldol
gozása és kiadása, A krakkói "k,'itolikus értelmiség iklubiáp,m" színtén
ismert ps jónevű professzorok, előadók tartanak folytatásos felolvasást
"A Jagelló egyetem története" címmel. Mindenekelőtt azonban maga az
eg-yetem veHe ki részét a tudománvos munkából is. A hatszázéves év
forduló emlékére nemzetközi tudománvos kongresszust rendezett, melv
nek címe is utalás arra, hogy az évforduló nemzetközi érdekű: "A krak
kói eevetem tö-téneto más eurónai eg-yetemek történetének fényében".
Megnyitva az előadások tOs felszólalások sorát, az egvetem rektora, Kazí
mierz L~'Osz'l/ o,.ofe'''l>Zor be<:z,6.Jtel:c;őnek. Érdemffi Idéznünk néhány sort
meznvító bf>:<;~Ód6ből: "Tisztelt Uraim! Olvan időben ,gyűJtünk itt össze,
mikor sokfelől PS l'>oJk orszávban kritízáliák az egyetem e I'égi tíousát,
mely m 6g a ,köz~t'lIkorb.<tn szűletett, Ez a típus évszázadok során feilődé

S~l1 ment keresztül, úzv tűnik mécís, hozv a mai hatalmas mértékben
felhalmozódott tudomány és. technika-annak további korszerűsítését sür
/leti. Nem tudtuk, hozv az egyetemek rnevőrzik-e élenjáró szerepüket a
felsőfokú i"'iko1'lrendR7:erben a szakiskolá,kJk,aIés intézményekkel szem
ben, bár nekem személy sze-int az a véleménvem, hoava tudomány ilven
n.aev .mértékben előrehaladott snecializálódása és dezíntegrácíóía mellett
s~l1ki más nem tellesítí azt az integráló szerepet, mely a jelenkor nagy
fp.h<i,'l:t'i, egyúttal pedig az emberi szellem további győzelmeinek is fel
tjtele."

•
A XIV. század eleién urallkodó Lokietek Ulászló volt az a király,

aki végre egyesíteni turlt.'i .'1 rendi anarchia és a külső hatalom, elsősor

bm a német császár hódításainak súlva al'att darabokra hullott Lengyel
országot. Az egység érdekében tett lépéseít eleinte siker koronázta s így
politikailag is össze tudta fogni a legtöbb lengvellakta területet. Későbbí,

Szílézía és Mazowsze megszerzésére irányuló törekvései azonban kudarc-
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ba fulladtak a német túlerővel szemben. A sorozatos sikertelenségek után
nem csodálkozhatunk azon sem, ha a király halála után trónra kerülő

N,afl)t Kázmér, Ulászló fia, elsősorban az' állarn megerősítésén és gazda
ságl-&ulturális felemeLkedésén munkálkodott.

Ekkor már a tehetősebb lengyel mágnás-családok megismerkedtek
a lovagi kultúrával - melynek. központja a királyi udvar volt -, írni
olvasni tanultak. sőt sokan a világiak közül is elsajátították a latin nyel
vet. A kultúra igazi letéteményese és vtovábbadója azonban az egyház.
Megszervezík az általános oktatást a városi plébániai ÍBkol.áJkban.ut ta
nulják meg a városi. polgáraik a fog.La1kozásukhoz elengedhetetlen írás
olvasást, a szükséges alapfokú szakmai tudnivalókat. Felmerül azonban
a magasabb szintű, általánosabb érvényű tanintézet igénye is. A lengyel
papság, főként a ezerzetesek ugyanis ekkor még külföldön végzik tanul
mányaikat, s a magasabb müveltségre vágyó polgároknak is Nyugatra
kell utazniok. .

Nagy Kázmér intézkedései, gazdasági politikája teremtik meg az
európai színvonalú fehsőfoikú iskola alapításának lehetőséget, 1363..ápri
lis 6-án Kázmér király egy "Studium Generale", azaz "UIÚversitas" fel
állításának ügyében fordul az Avignonban oSWkeM V. Orbán pápához.
A felállítandó universitas részére természetesen Krakkó a legmegfelelőbb

hely, hiszen ez a kázmérí Lengyelország fővárosa. A pápa válasza 1363.
októberében érkezik, Gníezno akkori érsekéhez. Jaroslaw Borgia Skot
nickihoz. (Érdemes megjegyezni" hogy Skotnioki érsek az, aki nem sok
kal az egyetem megnyitása előtt szenteli fel a Wawel máig is álló kated
ralísát, 1364. márciusában.) 1364. május 12: ez a dátum áJI a k.raikJk6i
universitas alapító okrnányán, melyet Nagy Kázmér király adott ki. Ezen
a napon nyújtja át ünnepélyesen Krakkó városa az egyetemnek az őt

megillető jogokat és kiváltságokat. 1364. szeptember 1-én V. Orbán pápa
Nagy Kázmérhoz intézett írásos dokumentummal erősíti meg a királyi
alapítólevelet, végül szeptember 13~án intéz üzenetet még egyszer a ki
rályhoz a krakkói universitas ügyében.

Ennyit mondanak a dokumentumok, az írásos emlékek, melyek köz
vetlenül az egyetem alapitásával vannak kapcsolatban. Igazi jelentősége

azonban csak az idő múlásával mutatkozik meg, sokszor nem ís közvet
lenülaz Alma Mater falai !között. De már így is nagy dolognak számít,
hogy annak, aki tanulni alkar, nem kell hosszú éveket külföldön töl
tenie, a kor szokásánek megfelelően a hét szabad művészetet lengyel
földön is tanítják már. S bár Nagy Lajos idején az egyetem beszünteti
működését - ez az időszak általános hanyatlást jelent a lengyel kultu
rális életben -, működésének eredményei még így is megmutatkoznak.
Hatása azonnal észrevehető a kor írodalmán, nem szólva arról a tudo
mányos munkáról, mely néhány év alatt m.európaí rangot biztositott az
egyetemnek. Ez lesz a kö~ntja az ország szellemi életének, történelmi
és jogi müvek születnek s kavárnak heves vitát, élénk visszhangot.

Nagy Lajos után Jagelló kerül a lengyel trónra- s ezzel létrejön 'a
lengyel-litván úrrió, mely - Jagelló uralkodásának fél évszázada alatt
- többek között a Grünwald melletti győzelem szűlője. Jagelló ural
kodása alatt ismét megnyilnak az universitas kapui - róla kapta az
egyetem mai nevét is -, fellendül az írodalmí és tudományos élet; 1397.
január' Ll-én - amint erről X. Bonifác pápa okiráta tanuskodík 
megalakul a teológiai kar is. 1400 júliusában pedig Jagelló kírály meg
reformálja, felújftja és kibővíti Lengyelország egyetlen - s ekkor
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még Európában is oly ritka - fe1s6fokú tanintézetét, hogy ·aztán ettől

kezdve évszázadokon át hívogassa nemcsak a lengyel, hanem a szomszé
dos országok diákjait, beleértve a magyaroket is.

Egy ilyen régi íntézményböl, mely már évszázadok óta mun!kálkodiJk
a lengyel ás a határokon túli népek kulturálís fe1emel:kedésén, s úgy
szólván Lengyelország egész újlkori történelmét átfogj,a, nehéz lenne azt
követelni, hogy megszaikítás nélikül ugyanazon a szinten, ugyanolyan in
tenzitással, lelkesedéssel és ugyanolyan korszerűen szolgálja a tudományt
és a művészeteket, mint kezdetben vagy mint történetének nagy állomá
sain. Természetes, hogy a krakkőí Jagelló egyetemnek iB voltak hanyatló
korszakaí, mint például a XVI. századi visszaesés, melyet Andrzej
Wyczanski elemez részletesen a Kwartalnik Historyczny ez évi első szá
mában. Az ilyen Ikrlziseknek, válságos idÖBza:koknak több oka, tőbb indí
téka is lehetett. Már Nagy Lajos korában elsősorban az anyagi fedezet
hiánya csukatta be az egyetem !kapuit, máskor az érdeklődés csappant
meg vagy épp a tudós professzorok torpantak meg az új eszméik előtt.

Nemegyszer a polítíkai helyzet parancsolt némaságat a lengyel kultúra
apostolainak. A huszitizmus csehországi térhódításával Krakkóban is
napirendre kerültek a domnatikai-teológiai viták; pozitív hatásuk i& érez
hető volt, mivel serkentőleg hatottak nemcsak a teológiai és filozófiai
tanulmányokra, de az egész egyetem életére is. Igya XVI. században
bekövetkezett nyugalom és a sikolasztilk,ához való visszatérés - ahogy
ezt Andrzej Wyczanski alapos vizsgálat és korabeli okmányok alapján
kímutatja - végső fokon a tudományágak, díszcíplínák, tagozatok szá
mának csökkenéséhez vezetett, ami együtt jáTt az egyetemi élet hányat
lásával.

Mindezek mellett olyan személyíségeket, történelem- és jogtudóso
kat, orvosokat és csillagászokat adott Krakkó nemcsak a lengyel, de az
egész európai művelődésnek, miIlit Pawel Wlodkowic, Filip Kall.imach
(aki Magyaron':lzá.gon is működött), Sanokai Gergely vagy Mikola] Ko
pernik, akit mí Kopernilkusz!ként ismerünk. Th ha már neveket említünk,
nem feledkezhetünk meg Jan Sniadecki professzorról. aki keményen, el
szántan és már-már vakmerően harcolt az egyetem létéért Lengyelor
szág politikai felosztása után.

41429...hől származik az első feljegvzés az egyetem könyvtéráról, a
népszerű Jagellonkáról. Európai viszonylatban is szinte egyedüláll6 ez a
könyvtár, ha figyelembe vesszük, hogy színtaéríntetlenül vészelte át a
történelem - különősképp a lengyel történelem - nemegyszer igen
viharos évszázadaít. Igy nem is csupán a krakkói ·akadémia· tudományos
ás kulturálís tevékenységét őrzi, hanem számot ad az egész lengyel írás
belísézről, sőt nem egy magyar vonatkozású, magyar nyelvű kiadványt
is találunk a lNÖjteményben. A legértékesebbek természetesen a könyv
nyomtatás előtti, kézzel írott kódexek és !kéziratok, melyek nagy szám
ban találhatók a Jagellonka kézirattárában. A könyvtár 3290 ínkunábu
lumot tartalmaz, tehát olyan mozgathaté betűkkel nyomott. Alkönyvet,
mely még 1500 előtt jelent meg, amiikor aztán végérvényesen diadalmas
kodott a nyomtatott könyv.

145 szakember, tudományos kutató és könyvtáros specialista dolgo
zik ma a sok ezer kötetet magába foglaló könyvtár szolgálatában. A ku
tat6k ál érdeklődök ezenkívül a külön erre a célra kiadott szakkönyvek
ből is tájékoz6dhatnak, hiszen a Jagelló könyvtárnak egyébként is gaz
dag irodalma van. (Lewioki - KaminBki: Inkunabuly BJ; ZoHa Ameíse-
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nowa: Rekopísy i starodrukí iluminowane BJ.) KlemelhetménJk még a
könyvtár nemzetközi kölcsönző szelgálatát vagy gazdag foly6irat-gyöj
teményét, figyelemre méltó miJkrofilm-másolatait, melyek nagy szám
ban állanak az olvasók és érdeklődök rendelkezésére.

Mindez együtt talán jelzi valamennyire az egyetem tudományos
kulturálís [elentöségét nemcsak a lengyel, deaz európai, főként a közép
európai művelődésben is. Különösen sok kapcsolat fűzi Magvarországhoz.
már az alapító királyok rokoni kapcsolataitól kezdve a kr.akkói egyetem
magyar diákjain át egészen napjainkig. (Nemrég avatták a magyar Mol
nár Erik professzort is az egyetem díszdoktorává.) Ez a kapcsolat azon
banazoikban az években jelentett külőnösen sokat, amikor az európal
művelődés és tudományos előrehaladásnazv nemzetközi kincseit elsősor

ban Krakkón át kaptuk, "A XV. és XVI. században - íTja Kovács
Endre - Krakkó valóságos magyar kultúnkőzpont, A prágai egyetem
nek a huszitizmus bukásával bekövetkezett hanyatlása után az érdeklő

dés a gazdaságqag Magyarországgal amúgy is szorosan összefüggő len-
. gyel területre irányul, s ezt híven tanú&tják a kr.a:kik6i egyetem anya
könyvi bejegyzései, melyekből kiderül, hogy 1493-1506 között az egye
tem hallgatóinak 18 százaléka magyarországi volt; a magyar hallgaték
(1486 óta) az egyetem egyik épületében berendezett külön búrsában lak
tak. A XVI. században ·szellemi életünk kiválóságainak egész sora került
ki a krakkói egyetem hallgatőíból." Valóságos adathalmazzal szelzálhat
nánk, ha a krakkói egyetem magyar vonatkozásait sorakoztattuk fel,
különösen ebben az időszakban. amiikor Krakkó' és a magyar művelődés

olyan szoro..san összefonódott. Elégedjünk meg tehát csupán a legjelen
tősebbekkel.

Nagyszámú adatunk van arról, hogy már jóval a reformáció előtt

élénk kapcsolat létesül a krakkó! egyetem s a macvar humanista művelt

ség között. Az európai eszmék nagy magyar pártfo,gój.a, Hun1/adi János
az, aki kormányzósága alatt kapcsolatot létesít a lenzvel kulturálís kö
rökkel. Ennek folytatója fia, Mátyás, aki maga LS jórészt a lengyel kul
túra neveltje s akinek lengyel kapcsolatai a tudományos és művészi kér
dések mellett politikai síkon is nagy szerenhez jutnak. Marcin Bvlíea,
kitűnő lengyel csillagász KMktkób61 került Mátyás pozsonyi égvetemére s
azon munkálkodott, hogy mínél szerosabb kapcsolatot teremtsen a len
gyel főváros és a magyar müvelődés e központja között. Konrád Celtes.
aki szintén a krakkói universitas nemzetközileg elismert mestereí kö'ZÜI
való, sokáig működött Magyarországon is és létrehozta a ,.Sod,alitas
Litteraria Danubíanat", a dunai irodalombarát társasázot, melvnek je
lentősége ugvancsak figyelemre méltó a magvar vkultúra történetében.
Valentinus Eck, aki Erasmus híve, Thurz6 Elek Iányaínak lesz nevelője:

Piso Jalkabés Henckel János, kik a kor Iegkíválóbb magyarorszázt .gon
dolkodói közétartoznalk, Szathmári GYörgy pécsi püspök, Temesvári Pel
bárt mind szeros kapcsolatban álltak Kr:akk6val. A kor kiemelkedő ezvé
nísége Paulus Crosnensis, aki a század elején a krakkóí egyetem profesz
szora, a latin költészet előadója s egyúttal ismert költő. Ű jelentette mea
1512-ben Bécsben Janus Pannonius Guarin6hoz írt panegírícusát, s ezzel
mintegy megindította a magyarországi Janus Pannonius-kultuszt,

A magyar vonatkozások között is külön érdekesek számunkra az
egyetem kifejezettenkatolikus kapcsolatai. A XV. századi élénk kulturá
lis élet sokoldalú magyar-lengyel összefonódása - melyről énp fentebb
szóltunIk - elsősorban Vitéz János, váradi püspökben, a későbbi eszter-



•

gomí érsekben találtak ösztönzöre és pártfogóra. Ö az, aki legjobban szor
galmazza az együttműködést a krakkói kulturális közponetal, elsősor

ban az egyetemmel, úgyszintén magyar diákok, magyar fiatalok tanítta
tását ezen az európai egyetemek között is előkelő helyet elfoglalo, ran
gos főiskolán. Igy a ikorszak számos egyházi embere. kiváló tudósok és
jelentős politikusok - krakkóí diákok voltak. Elég ha - a fentebb már
emlitett Temesvári Pelbárton, Szathmári Gy~gyön stb. kívül - csak
Bakócz Tamást, Magyarország prímáslt. és Csáti Demetert. a ferences
költőt emeljük ki.

Végigtekintve az egyetem hatszáz éves tönténetén, ma már sokkal
többet láthatunk és soíokal mélyebbre nézhetünk. rnint néhány adat vagy
dokumentum puszta felsorolása. Egészében, teljességében nézni az ősi

Alma Mater többszáz éves müködését: ez segit csak hozzá, hogy világo
san lássuk történelmi szarepét. Erről beszélt Karol Wojtyla, lcraJklkói ér
sek is a Szent Anna templomban tartott ünnepi szentmísén,

" . .. Mert ,az ernber gondolkodással, értelemmel megáldott lény 
mondotta a püspök -, a gondolkodással s az értelemmel pedig képes
séget és valahogy utasítást is kapott arra, hogy keresse az igazságot, tö
rekedjen feléje, éljen vele. Az embernek Istenhez való természetes ha
sonlóságából következik ez. Az, amit a mai evangéliumban olvasunk
(Krísztus megigéri a Szeritlélek eljövetelét - P. A), mintegy folyta
tása annak, amit a Genezis mond nekünk, hangsúlyozva, hogy Isten em
bert teremtett saját képére és hasonlatosságára. Ez az Isten hasonlósá
gára teremtett lény, mikor az igazság megismerésére 'törekedik, Isten
nel találJkozik, hiszen Isten ez az igazság és Isten az, aki teljességében
birja ezt az igazságot; .az ember törekszik fé1éje, az ember harcol érte;
de legmélyebb lényegében vele él és belőle él. Ebböl az Igazság felé tö
rekvésből, ebből az igazságéhségből születik az emberi kultúra, Az igaz
ságra való törekvés, az igazság keresésének szentelt élet hozza létre lé
pésről-lépésre. S ezért az igéret, hogy eljön az Igazság Lelke, egyústal
valamiképp igéret az emberi kultúra létrejöttére is; sőt inkább az ember
kultúrá]ának Istennel való együttes megteremtésére, az együtt-terem
tésre Istennel, az Igazság Lelkével, la Szentlélekkel - igéret míndarra,
ami által az emberi élet valóban a maga teljességében emberivé válfk.

Azért szólok most erről, mert pünkösd kőzeledík, a Szeritlélek elkül
désének ünnepe, de szólok erről azért is, mert ma és az elkövetkező na
pókban ünnepeljük itt Krakkóban a Nagy Kázmér alapitotta kr:akikói
egyetem fennállásának hatszáz éves évfordulóját. Azért szólok most erről,

mert nehéz megérteni a krakkóí egyetem e hatszáz esztendejét, ha nem
támasztjuk alá ezzel az alapvető valósággal: azzal a valósággal, mely
maga az ember, kinek a Teremtő tette hivatásává, .hogy megismerje az
igazságot, ikeresse és fáradozzon érte mínden erejével és éljen belőle.

Ismétlem: ha ez az így értelmezett és igy látott ember nem alapozza
meg egyetemünk felállításának tényét - ezt a tényt s az egész hat év
századot nem érthetjük meg a maga teljességében.

Hiszen ez a hatszáz év az igazság keresése volt. Keresés az ember
természetes lehetőségeinek és iképességeinek körében, E természetes ké
pességek forrását, melyekkel az ember az igazságra törekszik, az Igazság
Lelkében találhatjuk .meg. Benne válik az ember igazán Isten teremt
ményévé, benne elsősorabn Isten képévé és hasonlatosságává."

Ezekhez a tennészetes adottságokhoz járulnak az ember természet
felettiadottságai. !gy válik az igazságkeresés igazi forrásává végső fokon

ses



a SzentléÍek. S ennek az igazságkeresésnek a jegyében cselekedtek tehát
a Jagelló" egyetem professzorai, amíkor az emberi jogok védelmében lép
tek föl. Elég csak Ludziskói Jánosra gondolnunk, aki ki mert állni a
királlyal szemben is a parasztok védelmében, a kizsákmányolás él a feu
dális rend igazságtalanságát ostorozva. Ennek jegyében cselekedtek az
egyetem professzorai, amiikor sfkraszálltak a nemzet jogaiért, arnikor
titokban tovább folytatták.az oktatást a német megszállás idején, életü
ket is kockára téve. (Karol Wojltyl1 érsek is ezek/ben az években végezte
itt tanulmányait.)

S ez aztán válasz Kazimierz Lepszy professzor bevezetőként idézett
kétségeire is. A történelmi feladat teljesítése: ez az érdeme él ez a prog
ramja a krakkóí universitasnak. Lehet, hogy az idő túl halad majd az
egyetemeik s az istkolarendszerjelenlegi rendszeren: de bármilyen iskola
rendszert építünk fel helyette, a krakkói Jagelló egyetemnek míndíg lesz
üzenete és mondanivalója: tapasztalatai él eredményei fognak beszélni.

•
BENEY ,ZSUZSA VERSEI

MARIA

Kiért ég a szíved, ja'; miért?
N em tudom, nem, nem tudom,

jaj nem is ismerem.
Mért ég szemed, miért csillog, vakon

megvakít?
Kútba néztem, tűzbe néztem, ?tem Í$

·hihetem -
jaj nem ismerem.

. Csillag ága, tüske ága,
Nyíló l.ángok szép virága,
Csipkék csillogása 
CsiUagszirmok estje,
Világok keresztje,
óvirág ezüstje!

Te vándoro~z vörös vérben,
Szökdelsz szökdöső szívemben,
Szárnyrakelsz hunyó szememben.

pItTER-ARC

Az égő ják nagy rácsa eltakar
Hamuvá hullt lakat
Vörös ják rácsa sötétbe szakad

Tűzszirmai mélyén a szív szabad.
Rég halott madarad
Füttye szólit, száll, szédít: hallod-e

A szív szabad

A hulló órák tűz örvénye vár:
A napba száll, a holdba száll -
Hát mersz-e tőle végre elszakadni 

Tőle, ki vár
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Elpergő vérben elindulsz,
Fájdalomban jöldre készülsz.
Jajga.tásban jötMl élni,
Örömben örökre menni,
Sírok k,özött mind siratni,
A luzlállal házasodni.
Miért ég szemed, királyná,

kiért sfr szíved?
En nem tudom, jaj nem tudom, jaj

meg sem ismerem.
Koronád ják koronája

töviskoronája,
Drágagyöngyöd esi5csÖ'PPek,

lángcsÖ'PPek csodája,
Hangod l.ányom ezüstszálak

hárjapengetése,
Szíved szerelmes szívemnek

egyetlen megrebbanése.

Halott madár.
Túz-rózsában, gerenda-palotában
Zokogva vár.

A kormos éjjel szélfútta. porában
Sikoltva száll.
A hajnal jényes tolla száll, kakas
Rikolt - Megszólalt a kakas 
Széljútta szív, a rácsok közt a aztu,
A szív majd megszakad..

Halott madár
Túz-rózsában, gerenda~pa.lotában

A szítJ szabad, a "fv zokaava vá,..


