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Ezen időszakra nézve már elöljáróban szükséges megállapítani a forrá-

sok nagyobb arányú ismeretét. Azon tényt, miáltal ha nem is mindenre kiterje-
dően, de nyomon követhető a fejérvári schola gimnáziummá növelésének me-
nete. A folyamat elsődlegesen Herepei János kutatása révén fél évszázada köz-
zétett s e kérdésre is kiterjedő adatsorából jön elő, látásra érezhetővé téve az 
előzetes írásokban szórványosan megjelent közléseket.  

Ilyeténképpen megtudható, hogy a lelkészképzés céljából kiválasztott 
két fejedelmi alumnus, Andreas Kiséri Gyöngyösi és Petrus Sutoris Vátzi néven 
már a fejedelem uralkodása elején, 1614 júniusában beiratkozott a heidelbergai 
akadémiára. Ott ők a teológia neves professzorát, David Pareust választották 
tanulmányaik irányítójául, kinek elnöksége alatt azután megtartották felkészült-
ségüket bizonyító disputációjukat is.  

Gyöngyösi így A predestinációról, A Szentírásról meg A Szentháromság Egy 
Igaz Istenről 1614 novemberében, 1615 áprilisában és októberében vezetett 
hitvitát. Ez utóbbi vizsgatétel jellegére lehet következtetni abból, hogy a jelenle-
vők verseikkel köszöntötték annak eredményességét. Majd sor került a tizenkét 
lapnyi fogalmazás kinyomtatására (RMK. III. 1151), melyet a szerző jótevői-
nek, Bethlen Gábor fejedelemnek meg Decsi István váradi lelkész, bihari espe-
resnek ajánlott. Az ő üdvözlő verse ugyanakkor bizonyíték a másik fejedelmi 
alumnus, Vátzi Varga Péternek 1615 novemberében történt, szintén teológiai 
tárgyú disputálásáról. 

Hazajövetelüket Kolozsvár soros sáfárpolgára számadáskönyvében 
jegyezte fel. Eszerint: 18. die Decembris Wittenbergából érkezett két deják, aki-
ket urunk ő Nsága tanítatott. Mivelhogy három Berbencze (hordónyi) könyvük 
volt, Bíró uram adatta alájok (...) négy-négy ökrös szekeret Tordáig. Ugyancsak 
azon az alkalmatosságon mehettek Fejérvárra, ahol a fejedelem megbízottja, 
Tasnádi Ruber (Veres) Mihály püspök fogadta őket, és beosztotta a székváros 
scholájába tanítani. 

Alig rá egy évre, hogy az első kiválasztottak Heidelberga akadémiájának 
teológia fakultásán megkezdték szellemi gyűjtésüket, a fejedelem tudósította 
meghitt tanácsosát, Alvinczi Péter kassai lelkészt arról az elhatározásáról, mely 
szerint míg él, annuatim két-két ifjút akar tanulásnak okáért az odafel való aka-
démiákra bocsátani. Reméli, hogy ezzel is többülni fognak a magasabb tudású 
ifjak. Íme – írja levelében –, kettőt expediál Pareus uramnak. 

Az egyik újabb alumnus a sárospataki schola végzőse, Sthephanus 
Katona Geleinus, a másik pedig nevéből következtetve a fejérvári scholáé, 
Johannes Albensis Transylvanus. Ők Deres Gáspár alumnusával, Sthephanus 
Pastoris Fegyvernekivel meg Rhédei Ferencével, Mathias Maior Zigzaival 
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együtt a levél elküldésétől három hónappal, 1615 november elején érkeztek 
Heidelbergába, ahol az említett professzor vezetésével elkezdték tanulmányaikat.  

A fennmaradt adatokból meg lehet tudni még, hogy Geleji Katona 
István A bűnös ember megigazulása Isten előtt1 s Fejérvári János A világ kormányzásá-
ról avagy az isteni gondviselésről hittétel megvitatását kapta feladatul, amelyet azután 
1617 májusában, illetve júniusában végbe is vittek. Hozzátéve a dolgozathoz 
társaik baráti érzéssel készített üdvözlő verseit, fenntartójuk, Bethlen Gábor 
fejedelemnek tett ajánlással mind a kettő kinyomtatta azt (RMK. III. 1197, 
1190). Geleji ebben mintegy magyarázatként rámutatott, hogy őfelsége volt az, 
aki udvari contionatora, Keserüi Dajka János javaslatára többekkel együtt őt is 
idegen országokbéli  akadémiára küldötte. 

Ugyancsak Geleji vezet rá a visszatérés feltehető idejére. Következtetni 
lehet erre ugyanis abból, hogy 1618 júniusában több társával együtt verssel üd-
vözölte barátjukat, Borzási B. Balázst a Szentháromság tétel vitájának levezeté-
séért. Annyi bizonyos, hogy a főiskolára menetel szervezésével és felügyeletével 
megbízott udvari prédikátort, Geleji Katona Istvánt a székváros scholájába rek-
tornak (oktató mesternek), Fejérvári Jánost pedig Marosvásárhelyre lelkésznek 
legkésőbb a tanév befejezésekor, 1618 augusztusában egyszerre helyezte el. 

Ugyanő időközben már másik két peregrinációra érdemes fiatalt 
javasolt a hadakozásból Várad várába megtért fejedelemnek. Egyszersmind 
levél küldését is tanácsolta Pareus professzorhoz. Írásában a fejedelem arra a 
szokására hivatkozik, melyet Isten jóvoltából gyakorolni kezdett, miszerint 
itthoni scholát végzett deákokat küld további taníttatásra. Most nagy bizalom-
mal ajánlja a levelét vivő két ifjút, Bojthi Gáspárt és Szilvási Mártont, akik jó 
erkölcsről téve bizonyságot erre comendáltattak. Felkéri, hogy őkegyelme vegye 
őket is az előttük felküldöttekkel együtt gondviselése és tudományba építése 
alá, s az Istentől nyert tudományának sugarával az Ő dicsőségére és anyaszent-
egyház hasznára illetni ne nehezteljen. 

Itthoni tanulásukat illetően Herepei adathiány miatt leginkább feltétele-
zésekhez folyamodott. Szerinte mind a Szilvási, mind a Bojthi név a szülőföldet 
jelzi. Innen vezeti le, hogy előbbi a scholába járást Szilágycsehben kezdte meg, 
s mivel neve sem a debreceni, sem a sárospataki felsőbb schola deákjai között 
nem található, azt a váradiban folytatta tovább. Utóbbi viszont Váradot elhagy-
ván Debrecenbe ment, ahol már írásos bizonyság szerint 1613 augusztusában 
aláírta a kollégium törvényeit és collaborként tanított. 

Főiskolára indulásuk a levél írását követően, 1617 januárjában történt, 
még mielőtt a tavaszi hóolvadások az alföldi utakat járhatatlanná tették volna. 
Velük ment két másik alumnus ifjú, a már megnevezett Rhédei Ferenc bihar-
vármegyei főispáné, Borzási B. Balázs és Barkoczi László Zemplén vármegyei 
alispáné, Tiszabecsi Tamás. Ekként 1617 április elején szintén négyen 
                                                 
1 De Justificatione Hominis peccatoris coram Deo 
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jelentkeztek felvételre, és írták be nevüket az akadémia anyakönyvébe. A 
Heidelbergában levő magyar hallgatók – ez esetben huszonegyen – elébük 
mentek, és külön szállásra vezették az újonnan jötteket. Oda, ahol számuknál 
fogva valószínűleg a Wittenbergáéval egyező szervezkedésben éltek, melynek 
kezdetéhez adódott a hosszú szabású, sujtásos magyar suba s hozzá a megfelelő 
süveg elkészítése. 

Miután átadták a magukkal hozott levelet meg az új évi ajándékul 
küldött arcképes aranyérmet Pareus professzornak, a fejedelem két alumnusa 
hozzáfogott a főiskolai tanulmányokhoz, amelyekről, valamint a környező – 
Speyer, Stuttgart, Tubinga, Strassburg – városokba ismeret- és élményszerzés 
céljából tett látogatásaikról félév elteltével be is számoltak támogatójuknak. 

Mit írhattak a mindössze 1617-ben lefolyt tanulásukról? Figyelembe 
véve ténykedésük idejének kezdetét, mindketten egy-egy disputáció megtartá-
sáról számolhattak be. Szilvási arról, hogy ő is azok között volt, akik feladatul 
kapták megcáfolni a reformáció évfordulója alkalmával professzorukat támadó 
mainzi jezsuiták állításait. A professzor őt Az elkerülendő pápaságról2 tétel kidol-
gozásával s megbeszélésének vezetésével bízta meg, mely utóbbira augusztus 
elején került sor. Bojthi Isten mindenhatóságáról és az azzal való visszaélésekről3 tézis-
sel kapcsolatosan egy héttel hamarabb, július 25-én végezte el ugyanezt. 
 Disputációját követőleg Bojthi egy nagyobb terjedelmű, Bethlen Gábor 
fejedelem személyiségét, törekvését és tetteit méltató munkát írt és jelentetett 
meg (RMK. III. 1193), mely megegyezett Keserüi Dajka udvari contionator 
Pareus professzorhoz épp azidőben küldött levelének a mondandójával. 
Poétikai érzékét és tudását másrészt azzal mutatta ki, hogy ünnepi ódát szerzett 
a reformáció százesztendős évfordulójára. 
 A fejedelem a következő év első hónapjában a bizalommal 
hozzáforduló ifjak írását hasonló közelítéssel válaszolta meg: Értettem 
leveleitekből – fejezi ki – a szerencsésen tett utazásotokat és az óhajtott előre-
haladástokat a tanulásban. Azért, hogy minél szorgalmasabban és sikeresebben 
tudjatok nekifeküdni, meg költség és szükség se akadályozzon benneteket, száz 
aranyat adtam Keserűi János contionatornak, hogy azt a Váradról tanulás 
végett oda induló ifjaktól mielőbb elküldje. Illő tehát minél nagyobb szorga-
lommal és egész igyekezettel törekedjetek arra, hogy kegyességünknek és 
felőletek táplált várakozásunknak megfeleljetek s tanulástokat úgy folytassátok, 
hogy mindenekelőtt nemzetetöknek haszonnal javára lehessetek. 
 Majd Bojthihoz: Ha elhatároztad, hogy tovább is tanulj és magasabb 
képzettséget szerezz, négy évig fogunk segíteni. Elhatározásodról mielőbb érte-
síts (…) S hogy szándékunkat ebben jól megértsd, ahhoz tartsd magad, hogy ne 
csak a teológia, hanem a bölcseleti tudományokat is alaposan megtanuld, hogy 
                                                 
2 De fugiendo papatu  
3 De omnipotentia Dei eiusque abusu  
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amikor majd hazatérsz, úgy az egyházi, mint a polgári dolgokban s a külügyek 
igazgatásában is magunk, nemzetünk, hazánk érdekében segítségednek hasznát 
vehessük. 
 Ami e külön felszólítás alapján feltételezhető, hogyha Bojthinak a 
fejedelmet méltató írásából s a neki ajánlott ódáról a levelükben nem is esett 
szó, ő tudott és később is emlékezett róla. 
 A továbbiak során Szilvási Az ige testé lett témát kapta kidolgozásra 
Pareus professzortól, aki ezzel az előző disputáláshoz egy évre, 1618 augusztu-
sában nyilvános vizsgálatra jelentkezett. A téma előadása és megvitatása nem a 
szokott helyen és résztvevőkkel, hanem az egyetemi templom számosabb 
közönsége, köztük a lelkipásztorok és akadémiai tanárok előtt folyt le. A 
Bethlen Gábor fejedelemnek ajánlott nyomtatásban Bojthi Gáspár görög, 
Jászberényi Mátyás meg Szepsi H. Mihály latin nyelvű méltatása mellett 
megjelent a nem kisebb írószemélyiség, Szenczi Molnár Albert verses dicsérete 
is. Itt jegyzi hozzá Herepei, hogy a nyilvános vizsgálatot azután a lelkipásztorrá 
avatás ünnepélyes szertartása, a Szent Péterről elnevezett külvárosi templom-
ban általa tartott egyéni szónoklat, valamint a jóbarátok s egyes egyházi elöl-
járok szokásba vett megvendégelése követte. 
 Reá nézve a teológiai képzés azonban nem jelentette főiskolai tudás-
szerzésének a befejezését. Folytatta azt, mivel Fejérváron elérkezettnek és szemé-
lyével lehetőnek látták az időt a természetismeret, akkori nevén fizika tanítási 
tárgynak a bevezetésére. Szilvási a feladat minél jobb elvégzése végett Marburg 
akadémiáját kereste fel, ahol továbbmélyítés céljából az 1619. év elejétől előadá-
sokat hallgatott.  Ekként felkészülve, Johannes Combactius professzornál 
újabb megvizsgálásra jelentkezett, akinek a megbízásából az égről kellett érte-
keznie.  E tétel időszerűségét valószínűleg az jelentette, hogy a pápa 1616-ban 
tette indexre Kopernikusznak Az égi pályák körforgásairól 1543-ban megjelent 
könyvét. Az inkvizíció egyszersmind perbe fogta Galileit, megtiltván neki a 
heliocentrikus elmélet ismertetését s vele annak bizonyítását. 
 Szilvási értekezésével kapcsolatban csupán a megtartás ideje, 1619. 
március harmadiki dátum maradt fenn, meg az, hogy a megírás Szentkirályi M. 
Benedek üdvözlő versével együtt a fejedelemnek ajánlva Marburgban nyom-
tatásra került. 
 Bár bujdosásában alig telt el valamivel több, mint két esztendő, a feje-
delem talán a szövetségkötés céljából Heidelbergába érkezett Kovacsóczi 
István kancellár által megüzente neki, hogy tanulását mielőbb fejezze be, és 
térjen haza. Ő a megkezdett harcok területét elkerülve, útját a középnémet 
régió városainak meglátogatásával meg a tanulmányok idején szerzett könyvei 
számának növelésével is hasznosította. A magyar határt október elején lépte át, 
s jelentkezett a haderejével ekkor nagyszombaton tartózkodó fejedelemnél és 
az éppen ott levő Keserüi Dajka János püspöknél. 
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 A fejedelem többrendű tennivalója közepette is szívélyesen fogadta, 
meghallgatta, ő pedig elővette a két akadémia által kiállított bizonyítványokat, 
valamint tanárai írásait tudás- és jellembeli értékeléséről. A fejedelem egyben 
arra gondolt, hogy biztonságossá tegye a főiskolát megjárt Szilvási további 
útját. Miért is levélben a városi tanácshoz fordult: Nem régen érkezvén alá 
onnan felül alumnusunk Szilvási Márton, kit a keresztény anyaszentegyháznak 
épülésére küldöttünk fel taníttatni, kit Fejérvárra bocsájtottunk, hogy az ott 
való scholának mestere lévén, mindenekben annak módja szerint dirigállja. 
Hadjuk és parancsoljuk is kegyelmeteknek ez levelet látván, mindjárt adasson 
alája szekeret, lovakat és kisérőket, kik Léváig vigyék és kisérjék. Ebbéli kegyel-
metek engedelmességét kedvesen vesszük: Secus non facturi (másként ne 
tétessék) Datum in libera civitate nostra Tyrnaviensi die 11 Octob(is) Anno 
1619. G(abriel) Princeps. 
 A fejedelemnek ez újabb hozzájárulásával Szilvási teljes biztonságban 
folytatta útját a Felvidék töröktől távolabbi részén Kassáig. E város megtekin-
tése után felkereste Sárospatakot, s Tokajnál átkelvén a Tiszán Debrecent és 
Váradot, mely utóbbinak scholájában ő maga is deákoskodott. Innen jutott 
Bánffyhunyad postaállomásán keresztül Kolozsvárra, ahol – bizonyára – felke-
reste az 1617-es évbeli tanulótársát, a lelkésznek nemrég odakerült Gyöngyösi 
Kiséri Andrást. Nála, akárcsak Váradon, megpihenhetett, s jutott ideje az ismét 
gyarapodó város megtekintésére is. Ezután az ő részére ugyancsak előállt a 
négyökrös szekér, amely könyveivel meg egyéb portékáival együtt Tordáig, míg 
két másik Enyedig, illetve Fejérvárig fuvarozta. 
 Bojthi, amikor megelégedéssel válaszolt a fejedelem hozzá intézett 
szavaira, a maga feladatává tette az arisztotelészi összegezés alapján eljutni a 
világ megismeréséhez. Mivel pedig a tanítási tárgyak síkján az anyagot, a termé-
szetet a fizika, a tapasztalaton túli nem anyagit a metafizika, illetve annak részei 
az államelmélet, lélektan, logika, erkölcs és esztétika adja elő, ezeket kell neki a 
hátra lévő három évben elsajátítani. Jöhet hozzá felhasználandó olvasmányként 
a történetírás. 
 Avégett tehát, hogy e tárgyakat minél alaposabban elsajátíthassa, arra a 
következtetésre jutott, miszerint akárcsak a lefolyt évben, a továbbiakban is 
csupán a hozzá legközelebb állókat fogja vers formában üdvözölni. Így történt, 
hogy az akadémián töltött négy esztendőből az elsőben a fejedelem s a feje-
delemasszony alumnusai, Fejérvári János és Jászberényi Mátyás, a másodikban 
a főiskolára meneteltől kezdve vele együtt levő Tállyai Putnoki János és Csepei 
Sidó Ferenc, a harmadikban a fejedelem unokaöccse, ifjú Bethlen István, míg 
az utolsóban a váradi vagy a debreceni scholába járás idején megismert Diószeghi 
V. Mihály peregrinus disputájához fűzött köszöntő és értékelő sorokat. 
 Ifjú Bethlen István az 1619-es év tavaszán érkezett Heidelbergába, kinek 
preceptorául a fejedelem a kiváló szónoki tehetséggel rendelkező fejérvári schola-
mester (rector) Geleji Katona Istvánt s melléje a tágabb körű tanulmányozásra 
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fogott Bojthi Veres Gáspárt bízta meg. Így maradt ő a főiskolán egészen 1620 
novemberéig, mikor Tilly által vezetett császári sereg betört Pfalz (Palatinatus) 
területére. Hazatérésüket követően az ifjú tanulását Alvinczi Péter kassai lelkész 
irányításával Geleji vezette tovább, míg Bojthi Marosvásárhelyre került schola-
mesternek. 
 Az eddigi adatok tanúsága szerint tehát 1618-ban Fejérvárott egy 
helyett három akadémiát járt rektornak, illetve mesternek nevezett oktató taní-
tott. Ez a szám maradt meg a következő két esztendőben is azzal a módosítással, 
hogy amidőn Geleji a gubernátor fiának a nevelője, Gyöngyösi pedig kolozsvári 
lelkésszé lett, Vátzi Péter mellé Szilvási K. Márton meg Csepei Sidó Ferenc 
kapcsolódott be a tanítás folyamatába. Mindenképpen nagyobb oktatási lehe-
tőség alakult ki, amely figyelembe véve a régi törvényekben megfogalmazott s 
aszerint alkalmazott tartalmi továbbítást, előtérbe hozza a változás jellegének a 
tisztázását. 
 Erre nézve teljes az adathiány, ami azt jelzi, hogy a fejedelem nem változ-
tatott a régi törvényeken, s az oktatók számbeli növekedésével csupán a tanítás 
bővítését és vele színvonalának emelését akarta elérni. Hogyan? Az ezirányú írá-
sos bizonyítékot nem a gimnáziummá lett fejérvári, hanem a sárospataki scholá-
nak hasonló célzattal kidolgozott törvénysora mutatja ki, melyet Bethlen Gábor 
ténykedését a művelődés terén is követő Rákóczi György 1621 januárjában 
erősített meg. 
 Ezen törvények közül a XI. és XII. cikkely szól az oktatásról. 
Tanítandók először a teológia és a bölcsészet, melyek egyházi és politikai hasz-
nálatra nemcsak tételeik vitatásával, de rendszerükkel magyarázandók. Jobb 
elsajátításuk végett elrendeli, hogy minden második hónapban nyilvános 
vitatkozásokat kell tartani szabályszerűen, ellenzőkkel és felelőkkel. Tanítandók 
továbbá az instrumentális tárgyak: – a latin meg a görög grammatika s a héber 
nyelv elemei, – a költészet, rhetorika és logika, – a görög és latin classicai 
szerzők, szónokok és költők, név szerint Démoszthenész, Isocrates, 
Plutarkhosz, Cicero, Homérosz, Hésziodosz, Vergilius, Horatius, Ovidius. E 
tanulmányok művelendők írásbeli, szóbeli meg szavalati gyakorlatokkal is. 
 A XXIV. cikkely az utóbbiakat az ismeretek megőrzésének célzatával 
egészíti ki, amidőn hetente kétszer, szerdán és szombaton minden tanulócso-
portnak ismétlés tartását írja elő. 
 A folytonosság és módosulás még inkább érezhető a sárospataki schola 
azidőbeli tanításakor használt szerzők munkáinak ismeretében. Az elsajátítás 
rendje szerint elindító, e sorban, a kolozsvári nagyobb schola két lektora, 
Molnár Gergely és Károli Péter latin (1556), illetve görög (1567) grammatikája. 
A következők, a régebbiek és újabbak együtt jelennek meg. Így a retorikára 
Friedrich Melanchton és Péczeli Imre komáromi rektornak tárgyat tisztázó 
bevezetője és Bertold Keckermann nagyobb szónoklattana, a logikus 
gondolkodásra Melanchton dialektikája és Keckermann logikája, a bölcsészet 
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tárgyainak egyikére, a természetismeretre (in physicis) Margirius János 
physiologiája vagy Keckermann Systema physicum-ja, a metaphysikára pedig 
Alsted és Keckermann ily című írása, míg a teológiában Melanchton közhelyei 
után a heidelbergi káté, Ursinus, Teleasius és Keckermann Systema theologicum-ja, 
illetve Wolletius Vendelini kompendiuma követték egymást. 
 Az oktatás rendjét tisztázó kettős felsorolásból elsőben az tűnik elő, 
hogy a poétikáról a törvényben igen, a tanítandó munkák között viszont nem 
esik szó. Ez feltehetőleg egy ilyen írás hiányával magyarázható, de talán azzal is, 
miszerint ötödiknek (ortographia, prosodica, etymologia, syntaxis, poesis) már 
akkor helyet kapott Molnár Gergely 1837-ig több mint húsz kiadást megért 
grammatikájában. A sikeres disputációknak csakis verselő eljárással történt 
üdvözlései Fejérvárott a költészettan, s vele valamely klasszikus poéta ismeretére, 
ilyképp pedig annak oktatására mutat. Szilvási vizsgálata meg Keckermann 
könyvének általános elterjedése viszont a bölcselet és logika bevezetését igazolja. 
 A szó, az írás meg a szavalati gyakorlatozás igénye ugyanakkor szükség-
szerűen magával hozta a törvények által elsoroltak közül legalább egy latin, 
illetve görög szerző művéből vett szemelvénynek a megbeszélését, hasznosítá-
sát. Mivel pedig akárcsak a fizika és metafizika esetében, egy ilyen tanítás az 
oktató részéről sajátos készületet kívánt, a fejedelem s a közben püspökké 
választott Keserűi Dajka János jónak látták nyelvoktatót külországból hívni 
Fejérvárra.  
 A kolozsvári sáfárpolgár két évben is feljegyezte számadáskönyvébe 
ezen német oktatómester ittlétét. Az 1620 szeptemberében kelt kiadási tétel 
szerint megtudhatjuk, mit is adott a könyvekért az ötödmagával jött fejérvári 
mesternek meg kíséretének és lovainak ellátására. Bizonyára – teszi ehhez 
Herepei – a gubernátor küldte őket, hogy hazaszállítsák, amit a fejedelem idő-
közben megvásároltatott. Az 1621 augusztus hónapi feljegyzés azt tudatja, hogy 
Jacobus Germanus fejérvári mester harmadmagával megyen oda fel urunk 
salvus conductusával, és azt, hogy miután három napig adott nekik ételre és 
italra valót, a fejedelemasszony ő felsége s a gubernátor ő nagysága parancso-
latából négy lovas szekérrel Váradra vitette őket. 

Nemsokára rá a három honi scholamester elhagyta Fejérvárt. Csepei 
Sidó Ferencet volt fenntartója, a gubernátor még ugyanazon évben Husztra, 
Szilvási Márton fejedelmi és püspöki akaratból azon év végén Bánffyhunyadra, 
a leghosszabb időt ott töltő Vátzi Péter pedig valamivel később Désre került 
lelkésznek. S ilyen sorrendben érkeztek Fejérvárra előbb Csulai György a 
kormányzó, majd Balai Mihály és Petri Ferenc a fejedelem alumnusai. 
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