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Szent Hedvig tevékenysége a Krakkói Egyetem fejlesztésében   
 

A magyar iskolaszervezet kialakulása 
 

996-ban Géza fejedelem Szent Márton hegyén kolostort alapított. Hívására itt telepedtek le 
a bencés szerzetesek, Szent Bonifác és Szent Elek, akik csehországi és lengyelországi 
térítőútjukról érkeztek hazánkba. 

Több mint ezer esztendeje Szent Márton hegyén alakult meg az első magyar iskola, innen 
indult el a magyar iskolaszervezés, az európai kultúra terjesztése és meghonosítása. 

Államalapító királyunkat, Szent Istvánt, Géza fejedelem fiát az ezredik esztendő karácsony 
napján koronázták királlyá az esztergomi székesegyházban. Egy erős és tekintélyes európai, 
keresztény Magyarország létrehozása volt a célja. Az európai keresztény kultúra terjesztéséhez 
megteremtette az európai iskolarendszernek megfelelő hazai iskolarendszer alapjait. Az 
iskolaszervezet kialakítása Magyarországon is egybeesett a katolikus egyházi szervezet 
létrehozásával. István király két érsekséget (Esztergom és Kalocsa) és nyolc püspökséget: Győr, 
Veszprém, Pécs, Csanád, Eger, Vác, Nagyvárad, Gyulafehérvár alapított. Elrendelte, hogy minden 
10 falu építsen templomot. A templomok mellett megalakultak a plébániai iskolák, a püspöki 
székhelyeken pedig a székesegyházi iskolák. 

István király a keresztény egyház megszervezésével bekapcsolta hazánkat a nyugati 
keresztény közösségbe, kultúrába, s megteremtette a mai iskoláztatás alapjait. 
 

Az első egyetemek Közép-Európában 
 

Közép-Európában az 1300-as évek derekán történt az egyetemalapítás. 1348-ban Prágában 
IV. Károly császár,1364-ben Krakkóban Nagy Kázmér király,1365-ben Bécsben IV. Rudolf 
herceg,1367-ben Pécsett Anjou Nagy Lajos király alapít egyetemet. 

V. Orbán pápa 1367. szeptember 2-án 
Viterbóban hagyta jóvá a pécsi egyetem alapítási 
kérelmét. Az egyetem fenntartását Vilmos 
(Bergzaberni) pécsi püspök vállalta, s helyét a pécsi 
püspökvárban jelölte ki.  

Az egyetem célját, feladatát, V. Orbán pápa 
engedélye tömören szemlélteti. „V. Orbán pápa I. 
(Nagy) Lajos kérésére a hit terjesztése, a törvénykezés 
erősödése és az értelem növekedése érdekében 
elrendeli, hogy Pécsett az országnak és városnak, valamint a környező országok lakóinak javára és 
hasznára a teológiát kivéve minden megengedett fakultással egyetemet hozzanak létre; a tanárok 
és a hallgatók az egyetemi kiváltságokat és mentességeket élvezzék; az egyetem diákjainak a 
doktorátus ill. a magiszteri fokozat elnyerése érdekében a pécsi püspök vagy vikáriusa előtt kelljen 



számot adni tudásukról; továbbá az egyetemen tanító doktorokról a mindenkori magyar király 
köteles megfelelően gondoskodni.” (Békefi Reming, 1909.) 

A pécsi egyetem az alapításakor a teológia fakultás megszervezésére nem kapta meg a jogot, 
pedig Nagy Lajos, ahogy mi magyarok „gazdag” Lajosnak is nevezzük többszörösen bizonyította 
a keresztény szellemi hit melletti elkötelezettségét. 

 

Jeles művelődéstörténeti példája ennek, hogy a pécsi egyetemalapítás évében, 1367-ben 
építtette az Aacheni dómhoz azt a magyar kápolnát, mely egyúttal tanúságtétele Nagy Lajos 
lovagkirályi és keleti hitterjesztői eszményének. Az Aacheni dóm „imádkozó magyar 
kápolnájában” négy embernagyságú szobrot, Nagy Lajos példaképeit láthatjuk, nevezetesen első 
királyunk Szent István szobrát, az államalapítóét; Szent Lászlóét, az országgyarapítóét, a 
lovagkirályét; és II. András és IV. Béláét, a keleti hittérítő királyaink szobrát. 

 

Nagy Lajost, Károly Róbert és a lengyel Ulászló király lányának Lokietek Erzsébetnek a fiát, 
1342-ben koronázták magyar királlyá, és 1370. november 17-én a lengyel trónt foglalta el Nagy 
Kázmér „hagyatékaként”. 

Nagy Lajos feladata volt a kelet-európai pogány népek közül a térség legfélelmetesebb 
katonai erővé váló litvánok megfékezése, akik rendszeresen rátörtek Halicsra (a középkori Magyar 
Királyság része) és Lengyelországra. (Hámori P., 1997) Nagy Lajos tervei, a magyar-lengyel 
„kettős” királyság fenntartásával kapcsolatban halála után nem vált valóra, mert a lengyel főurak 
megkövetelték, hogy uralkodójuk Krakkóban rendezze be udvarát. 

 
Az Anjou-házi Hedvig magyar királylány – Jadwiga lengyel királynő 

 
 
Lengyelország királya, Nagy Lajos magyar-lengyel 

király harmadik, legkisebb lánya az 1373-ban született 
Hedvig lett.  Nagy Lajost, 1382-ben bekövetkezett halála 
után, a magyar trónon második lánya, Mária követte, aki 
Luxemburgi Zsigmonddal kötött házasságot. A lengyel 
főurak sem Luxemburgi Zsigmondot sem a „kettős” 
királyságot nem támogatták. A lengyel trónra tehát Hedvig 
került, akit a kor dinasztikus szokásaihoz híven ugyan 4 éves 
korában már eljegyeztek Habsburg Vilmossal (II. Lipót 
osztrák herceg fiával), de ekkor a frigyet felbontották. A 11 
éves királylányt 1384-ben koronázták lengyel királynővé.  

A következő évben Hedvig keresztényi alázattal 
feleségül ment a nálánál jóval idősebb Jagelló litván 
nagyherceghez, remélve a litvánok megtérését és a két nép 
között a békét. Hedvig litván királynő lett, Wladyslaw Jagelló 
pedig megkeresztelkedvén II.Ulászló néven lengyel király. 

Hedvig alázata folytán létrejött a lengyel-litván perszonálunió. (Kovács I., 2009.) Jadwiga és II. 
Ulászló hittérítő munkájuk során megalapítják 1388-ban a vilnai litván püspökséget. 

 



 
Atyai örökség? Nemes, királyi feladatok, melyeket a fiatal királynő véghezvisz? 

 

Igen, mindkettő. Ez időtájt Prága császári központ volt, egyeteme közismert, teljes jogú 
egyetem, valódi universitas. Hedvig, hogy elősegítse a prágai egyetemi tanulmányok elvégzését a 
litván papság számára, számukra kollégiumot alapított. 

Krakkóban bencés kolostort, templomokat építtetett. Teljes jogú egyetemmé fejlesztette a 
krakkói egyetemet. Megvalósította, amit apjának nem sikerült Pécsett 1367-ben, a teológiai karral 
kiegészülve universitas lett Krakkóban. Hedvig közbenjárására II. Bonifác pápa engedélyezte a 
krakkói egyetemen a teológia fakultás megnyitását 1397-
ben. A Jagelló Egyetem gazdagítására Hedvig személyes 
kincseit, királyi jelvényeit is odaadományozta további épüle-
tek emelésére. 

A magyar királylányt lengyel királynőként, a keresztény 
kultúra és szeretet megtestesítőjeként 1997-ben szentté avatták. 

II. János Pál pápa úgy fogalmazott: Hedvig szent 
patrónája Lengyelországnak, annak a Lengyelországnak, 
mely Hedvig közreműködése által Litvániával és 
Ruténfölddel egyesült: „a három nemzet köztársaságának védőszentje.” (Id.: Hámori P.,1997.) 

 

Mi magyarok jogosan mondhatjuk és reméljük, hogy Hedvig a magyarok védőszentje is. Jogosan, mert a 
Jagelló Egyetem felvirágoztatásával a magyar ifjak sokasága előtt nyitotta meg a kapuit Krakkó, a 
krakkói egyetem. 

 

A pécsi egyetem hazánkban a XV. században immár nem működött. 1395-ben Zsigmond 
király megalapította az Óbudai Egyetemet, majd 1410-ben ezt XXIII. János ellenpápa meg is 
erősítette, hogy az európai egyetemek jogai alapján négy fakultású egyetemként működjön. 
Hasonló sorsra jutott azonban, mint a Vitéz János esztergomi érsek kezdeményezésére, Mátyás 
király által 1465-ben alapított és 1467-ben megnyitott pozsonyi egyetem, az Akademia Istropolitana. 
Mindkettő alig élt egy-két évtizedet.  

A kitűnő oktatókkal - Regiomontanus, Ilkuszi Bylica Márton - rendelkező Akademia Istropolitana 
a pozsonyi dóm szomszédságában a káptalani házak sorába illeszkedett. Az egyetem rövid élete 
alatt Regiomontanus asztronómiai – asztrológiai műve a lengyel Bylica Márton, aki Mátyás király 
csillagásza, majd a Mátyás templom plébánosa, segítségével készült el. Az eredeti színes 
iniciálékkal díszített példányt Bylica Márton a Jagelló Egyetemnek ajándékozta.  

A magyarországi egyetemalapítások – jeles királyaink és püspökeink tevékenységei ellenére – 
sajnos nem voltak hosszú életűek. Annál inkább sikeres volt a krakkói egyetem kiteljesedése és 
működése Szent Hedvig tevékenysége nyomán. 

 

A XIV. század végétől a külföldi egyetemek látogatóinak jelentős bázisa lett a polgárság. Az 
egyes települések városiasodásának értékmérője is, hogy az adott településről mennyien iratkoztak 
be külföldi egyetemekre. A két legkedveltebb egyetem a hazai ifjúság számára a bécsi és a krakkói 
egyetem volt. Ezek az egyetemek gondosan vezették a hallgatókról anyakönyveiket. Ezekből az 
adatokból tudhatjuk, hogy a beiratkozottak egyházi és világi pályára készültek, de nagy részük 



csak egy évig látogatta az egyetemet, és semmilyen fokozatot nem szerzett. Elsődleges céljuk 
inkább a világlátás, a kapcsolatok építése volt, s kevésbé a magas tudomány művelése. 

A fehérvári, győri, óbudai és pozsonyi káptalan kanonokjainak egyetemjárásairól tudjuk, hogy 
a beiratkozottak 69%-a csak egy évig, 18%-a 2 és 5 év közötti időt tanult, 11%-uk 6-10 évet 
töltött el az egyetemen, s csak 2%-uk járt 10 évnél tovább az egyetemre. (Köblös J., 1994.) 
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