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ADALÉKOK IFJ. CSÉCSI JÁNOS ÉLETÉHEZ. 
(Második közlemény.) 

Füleki András kitaszítása után Csécsi két esztendeig egyedül 
tanárkodott a pataki kollégiumban. Erre az időre esik két beszéde: 
az »Oratio secularis,« melyet 1716. okt. 31-én, a reformáczio 
jubiláris ünnepe alkalmából, és az »Oratio de Calumnia,« melyet 
1718. július 14-én, az iskolai vizsgálatok alkalmával mondott. 
Az első a reformáczio okairól és keletkezéséről irt terjedelmes elő
adás, mely különféle értékű históriai adatok tömegével zúdul a 
katholikus egyház ellen, s nagy tetszést aratott; a második keserű 
panaszkodás, hogy »a kollégium bástyái omladoznak és a rongyos 
falak közt szomorkodva ülnek a múzsák, gyászol az Eruditio,«1 

sőt az évzáró ünnepet sem látogatják immár annyian, mint régente. 
A. szónok elmondja, hogy eredetileg az alkalomhoz méltó valamely 
dologról akart szólani; hozzá is látott s az iskola történetét elejé
től végig nagy fáradsággal összeszedte és terjedelmesen megírta;2 

de, úgymond, fáradsága kárba veszett: ä padok üresek, a várt 
vendégek közül alig jelent meg egy-kettő. Két-három nappal előbb 
értesült, hogy így lesz a dolog, ekkép történt, hogy kész írását 
jobb időkre tette el és most a közönség elmaradásának, az iskola 
gyászának fő okáról fog beszélni. Ez az ok: a calumnia, a rága
lom. Rágalom: mikor a pataki iskoláról azt hirdetik, hogy nap
lopók tanyája, eretnekség főfészke; ha pedig a kollégium javáról 
tanácskozni összegyűlnek benne: »összeesküvések, conventieulu-
mok, felségárulás barlangja.« Úgy látszik, az 1717-iki consistorium 
atyái nem felejtették el azt a rémületet, a melyet Füleki elcsapása 
után, az 1715: XXXI. t.-cz. áthágása miatt nyakukba akasztott 
kereset miatt kiállottak, s nem volt kedvök Patakra rándulni exa-

1 Ruinosi sunt vetusti hujus Scholae parietes, squallida omnia, cum laceris 
parietibus lugubres sedent Musae, luget Eruditio. Aa 

3 Adhibui tandem operám, et omnia afflictae hujus Scholae fata a prima 
•ejus fundatione hucusque, albos atrosque dies omnes non sine sudore (quod 
arroganter dico) collegi, et non paucis foliis illivi, rem non vilem coram pluri-
mis quorum id scire interest narraturus. Spat, levélt. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XVII. 9 
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ménre, tanácskozásra, hogy újabb bajba keveredjenek. Ismét mások az: 
iskolával, közvetve Csécsivel nem voltak megelégedve. »Mikor javá
ban tanulunk, azt beszélik, hogy nem teszünk semmit, és az ifjú
ság csak kószál . . . Ha igazságokat hámozunk ki, melyek a sok 
heverő herének eszébe nem jutottak, újítóknak kiabálnak; ha neta
lán oly tételt bizonyítunk, melyet ők örökös renyheségükben, vagy 
inkább az ökör faránál nem hallottak, már heretikusoknak titulál
nak bennünket.« Ezek az emberek értetlen létökre mindenhez
hozzászólnak. »A tudomány terén nagy képpel nekimennek a leg
kiválóbb férfiaknak, kik ifjúságokban mestereik voltak; alig, vagy 
egyáltalán nem becsülik őket, s éppen hogy csak lerázzák az iskola 
porát, máris zsarnoki gőggel megvárják tőlük, hogy előttük süve
geljenek . . . Nagy komolyan Ítélkeznek hol erről, hol arról a tudo
mányról, melynek jóformán nevét sem hallották, és gyaláznak,, 
fitymálnak akárhány kitűnő írót, kinek munkáját nem is látták, 
annál kevésbbé olvasták... Olyanok, mint a rugódozó szamár és az. 
öklelős marha.« És, íme, ilyen emberek akarnak a kollégiumban 
parancsolgatni. »Ilyenek hatalmaskodnak rajtunk, bátor alig van. 
otthon mit enniök; ők akarnak ítélni a tudomány legnehezebb kér
déseiben, kik a tudománynak jóformán a küszöbéig jutottak eL. 
Saját volt tanítványaink aláznak bennünket, kiknek nagy része az 
iskola nélkül ma paraszti állapotban volna.« x 

Ezek a keserű kifakadások eléggé mutatják, hogy a magá
nos rektorság két esztendeje sem volt éppen gyönyörűséges folyású. 
A papság a pataki consistorium felmentő Ítélete után sem hitt Csécsi 
orthodoxiájában. Voltak, kik még mindig eretnekséggel, sőt hitet
lenséggel vádolták, és a mi fő: a vádaskodók, az ellene irkálok 
sorában több tanítványa találkozott. »így fizették meg néki az. 
oktatás díját.« 2 Mándi István theologus — egyebek között —: így 
beszélték legalább, többek előtt sóhajtozva emlegette, hogy Csécsi 
theologiai előadásaiból semmit sem bír tanulni; vajha Isten más 
theologia-tanárt adna az iskolának, olyat, a ki eredményesen tanítana 
— a miért aztán ki is kergették a kollégiumból. S hasonlóképpen 
panaszkodtak volna mások is.3 Beszélték, hogy Csécsi előadásai 
kuszáltak; hogy majd ezt, majd azt rántja elő, a hogy mi épp 
eszébe ju t ; hogy csak a szót szaporítja, tárgyához méltatlan, 
mindenféle históriácskákra pazarolja az időt, a szükséges, a 
lényegbe vágó dolgokat pedig elhanyagolja; disputácziókat sem. 
igen tart; amit egy nap állít, másnap megtagadja; ugyanazt a 
dogmát hol védi, hol elveti; a gyerekeket hittani oktatás nélkül 
hagyja; a Füleki ellen nem conspirált ifjak ellen pedig mindenféle 
igazságtalan kereseteket indít s őket a kollégiumból kizavarni 

1 Spat, levélt. B2—Bs+Ai etc. 
2 U. o. B. 
3 Szentpéteri Péter responsuma a Szentiványi-commissio előtt. Replica ad 

Punctum 1. 
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törekszik.1 Sőt hivatkoztak arra is, hogy a három tractus seniorait 
nemcsak kérte, hanem valósággal unszolta: gondoskodnának részére 
tiszttársról, mivel a tanítást is, az igazgatást is nem győzi, s ha 
magára marad, idő-nap előtt belé kell pusztulnia.2 

Mindebből pedig világosan következik, hogy a Füleki kathed-
rája nem maradhat továbbra is betöltetlenül. Új tanár után kell 
nézni, a hogy a consistorium Füleki letételekor kimondotta. 

Különösen a papság mutatkozott tevékenynek. Azt hajtogat
ták, hogy az üres tanszékre okvetlen papi embert kell ültetni, még 
pedig azzal a hozzáadással, hogy »az iskolai fegyelem helyreállí
tása végett« az illető Csécsit a rangsorban megelőzze.3 Csakhogy 
kuruczkodni könnyebb volt, mint alkalmas és vállalkozó tudós 
embert találni. A fölajánlott tisztséget ketten is visszautasították. 
Végre is mit volt mit tenni: teljességgel kezdő emberre szorultak 
és a külföldi akadémiák fiatalsága közt kutattak jelölt után. A bor
sodi atyafiaknak akadt is egy ilyen pártfogoltjuk: Szomoló-Nagy-
mihályi Gergely, kit a maga részéről Pósaházi is, a zempléni s abauji 
tractus papsága is elfogadott.4 

Nagymihályi Gergely Miskolczon járt először iskolába. Aztán 
Kassán, a Csécsi bujdosó kollégiumában, majd Sárospatakon tanult. 
1713-ban miskolczi mesterré lett és háromesztendei tanítóskodása 
alatt népszerűvé tudta tenni magát. 1716-ban Belgiumba távozott 
s részint az utrechti, részint a franekkeri akadémiát látogatta. Innét 
hozzák haza pártfogói 1718-ban, s miután Pósaházi a borsodiak 
heves sürgetése miatt időt még arra sem szakíthatott, hogy a világi 
jótevők nagyrészét megkérdezhette volna, 1719. január 30-án pataki 
tanárrá választják és márczius 30-án hivatalába iktatják.5 

Ez volt az »Oratio de Calumniá«-ra adott felelet. Tagadha
tatlanul, az iskolának szüksége volt egy második tanerőre, s az 
egyesült tractusoknak jogukban állott új rektort választani; ám 
az a megokolás, melylyel a választást Csécsi ellenei sürgették, ezt 
a kollégiumiak többsége előtt gyűlöletes dologgá változtatta. A diák
ság zöme még mindig lelkesedett Csécsi Jánosért, s tanár és ifjú
ság nagyrésze meg voltak egymással elégedve. Ezzel szemben, mint 
láttuk, Csécsi ellenségei azt hirdették, hogy az új tanár rendcsináló-
nak kell az intézetbe. Nem csoda, hogy tanár és ifjúság ellen
szenvvel nézi az egész választási készülődést. Idegenkednek a jelölt 
személyétől is: néhányan, kik tanúi voltak miskolczi munkásságá
nak, egyenesen félnek tőle;6 különösen mégis azon panaszkodnak, 

1 Nagymihályi G. replikája. Spat, levéltár, A. V. 1011/17. 
a Spat, levélt, és Szentpéteri id. replikájának i. helyén. 
8 Szokolyai István replikája a Szentiványi-commissio előtt. Ad Primum. 
* Nagymihályi replikája. Spat, levélt. A. V. 1011/17. — Pósaházi véde

kezése a Szentiv. = commissio előtt, 1724. P. 1. 
5 Szombathi, Biogr. Profess. pag. 416. V. ö. Pósaházi, i. h. 
6 U. o. A. V. 1011. 17. Vestigia wiea multos studiosos terrebant . . . 

revera non bonos et diligentes . . . E quorum numero fuerunt non multi . . . qui 
9* 
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hogy a dolog iránt sem Csécsit, sem az ifjúságot meg sem kér
dezték, holott a választás ügyébe, mondják, jogos beleszólásuk lett 
volna. Emlegetik, hogy Nagymihályi kapott ugyan a kollégium 
nevében meghívó levelet; azonban ez nem volt ellátva az iskola 
pecsétjével s csak néhány diáknak műve volt, kiket Szentpéteri 
Péter, a pataki pap beszélt rá a dologra; az ifjúság nagy többsége 
és a senior pedig egyenesen óvást tett ellene, hogy ama pár ember 
a község nevében szerepeljen. Az iskola nem is küldötte el Nagy
mihályi uramért fogatát, mint rendes körülmények között szokta; 
sőt Csécsi sem jelent meg az új tanár beköszöntő előadásán.1 

Mindazáltal a beiktatást megakadályozni nem lehetett. Az elége
detlenek, noha kedvetlenül, belátták, hogy az ár ellen úszni nehéz lenne 
s különben is az introductiót meg nem gátolhatnák; beérték tehát 
azzal, hogy — állítólag — négy pontot terjesztettek Nagymihályi és 
a beiktatok elé, jelesül: hogy az új professzor fizetéséről ne az amúgy 
is nyomorban tengődő kollégium, hanem beiktató uraimék gondos
kodjanak; az új tanár a réginek jogait ne sértse; az iskolai tör
vények szerint mindenben a tanuló ifjúság szándéka szerint csele
kedjék, s végül, hogy a beiktatáshoz az összes patrónusok hozzá
járulását ki kell eszközölni.2 

Azonban ezeket a pontokat se Nagymihályi, se a beiktatok 
komolyan számba nem vették, a minthogy számba nem is vehették, 
meggondolván, hogy az iskola törvényei egyetlen szóval sem 
említik, hogy a tanárválasztásba akár a régi professzoroknak, akár 
az ifjúságnak beleszólása volna; ellenkezőleg, hangsúlyozták, hogy, 
a meghívás és beiktatás joga egyaránt a patrónusoknak, a zempléni 
seniornak és a pataki prédikátoroknak van fentartva.3 

Ám Csécsiék más alapon állanak. Egyrészről kifogásolják 
hogy Nagymihályi alkalmazásába a világi pártfogóknak csupán 
kis része folyt be, holott a legtöbben meg sem kérdeztettek; más
felől külföldi akadémiákra hivatkoznak, melyekben a tanulókat 
tanárválasztás alkalmával jus praesentandi vagy nominandi illeti 
meg, és a maguk részére ugyanilyen jogot követelnek.4 

A két fél tehát elég ellenkező elvekkel indult a jövőnek. 
Nem csoda, hogy egymást érik a koczódások, sőt a komoly össze
ütközések. Nagymihályi meg akarja mutatni, hogy rangban Csécsi-

hungarismo inhaerebant clancularie per me comperti et publice praemoniti, quos 
vestigia mea terrebant, írja Nmihályi maga. 

1 L. a Csécsi-pártnak a Szentiványi-commissióhoz benyújtott gravamenjeit 
és Nmihályi beadványát (Puncta in defensam et indemnitatem meam deser-
vientia), p. 2. 

2 L. a Csécsi-párt gravamenjeit. 
8 Az 1621-ben revideált isk. tvények II. cLex>-e szerint: Didascali 

Rector vei Conrector . . . vocandus a Pastoribus Patachiensibus . . . et a Magi
s t ra te Patronis, nimirum Rei Publicae et Dioeceseos Zempleniensis Seniore, 
locique Pastoribus vocator, conducitorque, approbatus, introductus ab iisdem 
deciaratus confirmatus . . . constituitor et deinceps retinetor. ... 

4 L. a Csécsi-párt idézett gravamenjeit. 
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nél nem alább való; viszont az ifjúságnak Csécsihez ragaszkodó 
része az új tanárt sem valódi professornak, sem a saját professo-
rának ismerni nem akarja. Nemcsak a két tanár keveredik ádáz 
czivódásba; a deákság szintén kél táborra szakad: csécsistákra 
és nagymihályistákra, és a két tábor között napirenden van a 
veszekedés. 

Mi mindent követtek el egymás ellen és mi mindennel vádolták 
egymást, később saját vallomásaik fogják elmondani; a viszonyok 
elmérgesedését egyelőre eléggé megvilágítja az a panaszos levél, 
melyet 1721. okt. 8-án Nagymihályi Gergely, Csáji Márton senior, 
Vatai János, Görgei Mihály, Hetyei István, Literati János primarius 
deákok, továbbá Pósaházi István mint a zempléni tractus seniora, 
Rimaszombati István zempléni egyházmegyei jegyző és Szentpéteri 
Péter, a pataki eklézsia prédikátora a . benefactorokhoz intéztek.1 

Az iratból megtudjuk, hogy egy ifjú, Zsujtai András nevű, «a 
Collegiumban már régtül fogván gerjedett és támadott meg hason-
lásoknak egyik kiváltképen való feje s fő szerző oka», «rút 
motskos scommákkal és terhes calumniákkal merészelte Tiszteletes 
Tudós Esperest Pósaházi Uramot, sőt több Betsületes Tudós 
Praedikator Rendeket is mind nyelvével, mind idestova küldött 
levelével megsérteni», mit is Pósaházi uram megtudván, igen meg
szomorodott. Szokolyai István uram, a borsodi senior szintén neszét 
vette a dolognak és sietett megbízni Rimaszombati uramatr hogy 
a kollégiumba bemenvén, via legum az ügyben vizsgálatot tartson. 
Rimaszombati 1721. július 14-én, a pataki pappal együtt jelent 
meg az iskolában és a professorok beleegyezésével inquirált is, 
még pedig eredményesen. Két deák, jelesül Beregi András és Jenéi 
János, Zsujtainak kamarás társai ugyan megtagadták a vallomást, 
és mint a két paptól aláírt jegyzőkönyv mondja: »repudiata nostra 
auctoritate ad suum semetipsum revocavit professorem, videlicet 
Cl. D. J. Tsétsi«, — mindazonáltal Zsujtai tettessége bebizonyult. 
A Szombatitól benyújtott jegyzőkönyv alapján Pósaházi már most 
elindult elégtételt szerezni. Maga mellé véve Rimaszombatit és 
Szentpéterit, 1721. szeptember 29-én bement az intézetbe s a 
tanárokat és esküdt diákokat fölhívta, hogy mint elsőfokú bíróság 
a dologban törvényt lássanak. A sedes Zsujtait kicsapásra ítélte; 
mindazonáltal az ítéletet sem Csécsi nem. írta alá, sem az ifjúság 
nem fogadta kedvezően. »Deliberatiónkat a Reus előtt, midőn 
olvastuk, Tiszteletes Tsetsi Uram, mint annak előtte úgy akkoron 
is Deliberatumunknak contradicalt, mellyel az erköltstelen Iftjak 
ellenünk való fel háborodásra meg erősíttettek. Deliberatumunknak 
olvastatása után parantsoltuk a Reusnak, hogy sine omni mora a 
Collegiúmbúl mennyen ki ; melíyet semmi képen nem tselekedett, 
sőt benn maradván a Collegiumban egész éjtzaka az Iffjakat vesz
tegette s ellenünk is Pártütésre ingerlette.« 

1 Spataki levéltár, A. IV. 728. 20. 
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Azután még egy Zsujtai-ügyet vettek elő. Zsujtai ugyanis 
nemcsak Pósaházit sértette meg, hanem »mind Professor Nagymihályi 
Gergely Uramot meg betstelenítette, tiszt. Esperest Pósaházi István 
Uram Levele Refutatiójának negyedik punctumában írván nro 4-to 
ezt: Partium studio ducitur acceptans eos, qui tuentur partem Cl. 
Nagymihályi, me autem videat mundus quare damnet. Forsan, 
quod truncum pro hypocritico vestitu, vei furem pro patibulo 
non adorem, mind pediglen Ecclesiánknak érdemes Prédikátorára 
Sz. Péteri Péter Uramra igen motskos Levelet írt.« A sedes a már 
egyszer kicsapásra ítélt Zsujtait ezért a bűnéért is eliminatióra 
kárhoztatta, azonban akkor megint Szentpéteri és Rimaszombati 
uraimék állottak elő, elégtételt követelve authoritásuknak ama meg
sértéseért, hogy Beregi András és Veres Mihály őket törvényes 
bíráiknak el nem ismerték s a vallomástételt előttük megtagadták. 
Veres Miska és Beregi András deákok erre a két jeles férfiú meg
követésére utasíttattak, mire Pósaházi, Rimaszombati és Szentpéteri 
uraimék a kollégiumi székkel egyesülve az iskolában elharapódzott 
rendetlenségek tárgyalásához láttak. 

»Mivel a Collegiumban a tanuló Iffjúságnak részekre való 
veszedelmes káros Oszlások miatt sokan Tiszt. Tseetsi Uram részét 
tartó Deákok közzül Tisz. Nagymihályi Gergely Uramot Profes-
soroknak per absolutum ismerni nem akarják s nemis ismerik, 
mint hogy az ő kegyelme Professióját Tanítását nemis járják, leg
elsőben is compellállyuk ad rationem reddendam rejectionis et 
Oppositionis sui Professoris Mándi István nevű Primarius Deákot, 
aki nem tsak nem esméri Tiszt. Nagymihályi Gergely Uramot 
Professorának, nem tsak nem járja tanítását, nem tsak ellenébe 
veti magát minden ő kegyelme szavainak midőn mi Bírák együtt 
vagyunk Collegiumbeli valamely dolognak eligazításában, hanem 
még hogy Seniornak nem tették, az időtűi fogva hogy Seniort 
tettének, soha a Pataki közönséges Isteni Tiszteletnek helyén sem 
volt, az iskolai könyörgéseket sem igen gyakorolja . . . kit midőn 
mi ezekrül kérdenénk, tsak azt felelte: Hogy nem praecedallya 
bizony őtet a Senior, és resolválván magát, hogy inkább elmegyen 
ez után Hotykára vagy Petrahóra, mint a pataki templomba: a 
Primaria Collatióbúl való degradatióra és thecariusi tisztitűi való 
meg fosztásra itiltetett, de ennek executiójában is Tiszt. Tseetsi 
Uram contradicalt.« 

Még szebb dolgok történtek másnap, október elsején. Most 
már nemcsak Mándi és Csécsi szállott szembe a Nagymihályiék 
pártján levő papokkal és primariusokkal, hanem a Csécsivel tartó 
egész fiatalság felháborodott. Nyíltan hirdették, hogy az előző napi 
ítéletek igazságtalanok és jogtalanok; mit a sedes látván, az egész 
kollégiumot egybehívta és a szóban forgó esetekre vonatkozó törvé-
nj^eket felolvastatta. Az elégedetlenség azonban erre sem csilla
podott, sőt még inkább fokozódott. A csécsisták mocskolták az 
egész bíróságot; a két párt tagjai szidalmakat kiáltoztak egymásra. 
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»Sőt azokis, kiknek nem illett volna semmit ellenünk szóllani, minket 
rútul motskoltanak, nevezetes a többek között Darvas Ferentz, ki 
előszször fülünk hallottára solenniter protestált mondván, Hogy 
megírja Méltóságos és Ntságos Egri Püspök Urunknak vagy egyéb 
Pápista Uri Rendeknek, hogy ő Felsége Parantsolattya ellen a 
Praedikatorok Conventiculumot szerzettének, holott két s három 
Praedikátornak sem szabad egyben gyűlni Pápista Urak nélkül. 
2. mondotta: magok a Papok nem lehetnek in propria sua causa 
Bírák. 3. a Deliberatiójok hamis. 4. Miért engedi meg kegyelmetek 
ezt a dolgot ? jobb száz Pap elveszszék, mint az Collegium . . . 
6. Se Tiszt. Inspector Praedikator uraimékat, se Professorát, sem 
a Primarius Deákokat nem betsülte, az Isten úgy segéllyét pedig 
számanélkül sokszor mondotta. 7. Más Nemesekkel, kik az igazabb 
részt — Nagymihályiékat — oltalmazták, felette igen veszekedett 
és azokat betstelenítette. Éhez hasonló volt Böszörményi Jóseph, 
ki több egyéb motskai között mellyeket szóllott a Nemeseknek, 
egynek közülök mondotta, absit blasphemia, B az Anyád 
ördög atta. Melly rút motskait Professor Tiszt. Nagymihályi Uram 
is hallott, kit semmiképpen sem betsüllött, süvegét előtte a Törvény 
ellen fel tette, kezét ő kegyelme ellen vetette, lévén immáron 
készen, ha lehet vala az ütközetre s verekedésre. Kiket is midőn 
gonosz tselekedetekért protrahalni akartunk, de a nagy Zenebonálás-
közben nem lehetett.« 

Végre a nagy »szóbéli veszekedések« után a kihágások meg
vizsgálásához akartak látni. Azonban megint akadályok merültek 
fel. Először is az előző napon kicsapott Mándi István akaratuk 
ellenére közéjök telepedett s mikor a nagymihalyisták ki akarták 
vetni a gyűlésteremből, a Csécsi-párt »ad armá«-t kiáltva fustélyokat 
ragadt, úgy hogy a zenebonát professor uraimék csak nagynehezen 
bírták lecsöndesíteni. Azután megint Mándi pártfogói közül állott 
elő két ifjú, Beregi András és Galgóczi Mihály, kik a seniort, 
Csáji Mártont káromkodással vádolták. A rögtön megejtett tanú
vallatás azonban nem igazolta a vádat és a két deák kicsapásra 
ítéltetett. A dolog oly világos volt, hogy az ítélet aláírását Csécsi 
sem tagadta meg; mindazonáltal a bűnösök megbüntetéséből ebben 
az esetben sem lett semmi. Ugyanis »ez Deliberatumnak ha szintén 
velünk edjütt Tisz. Tseetsi Uram subscribált is, mind az által ő 
kegyelme annak executiójának eddigien contravenialt, meg nem 
engedte, ha azok a meg Sententziasztatott Deákok a Collegiumbúl 
kimennyenek, sőt ő kegyelme minden felé valaholott kevés subsi-
diumot gondolhat mellettek ír és az Betsületes Uri Embereknek 
elméjeket synistra informatione rontya és az igazságtúl ha lehetne 
elfordítani kívánnya.« 

»Másodszor felvettük Szikszaj Gábor betsületes Iffjúnak ügyét, 
kit régen ezelőtt maga kamrájában Kamarás Társa Tsúzi János 
meg vert, ennek meg mutatására kívántunk Documentumokat, a 
denomináltak közül egy a fellyebbekben igen nevezetes Deák Veres 
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Mihály magát a mi authoritasunknak temere opponálta, ki midőn 
kénszerítettük volna őtet ad juramentum flagitante Magistratu 
licitum et sanctum, megfogván a Coetus közönséges házának ajtaját 
ezt mondván: Ego certe non jurabo neque fateor, potius exibo e 
Collegio, előlünk ki ment. Mellvért is őtet minnyájan mi excepto 
Cl. D. Tseetsi maga resolutiója szerint a Collegiumbúl való kimene
telre ítiltük, de annak executiójábanis Tiszt. Tseetsi Uram contra-
veniált. Amaz ellen penig mivel elégséges Documentumok nem 
voltának nem lehetett deliberalnúnk, hanem mint hogy igen negédes 
és szitkozódó Deák Tsúzi János ebben őtet convincalván Törvé
nyünk szerint, méltónak ítéltük a publica deprecatióra, mellyet 
még ez ideig is, élvén hihető dolog Tisz. Tseetsi Uram akarat-
tyával, el nem követett. Kinek negédessége és gonoszsága a vagy 
tsak abbúl hogy többet ne említsünk kijő, hogy előttünk a Coetus 
házában Tisz. Esperest Uramnak szembe expresse meg mondotta, 
nem agnoscallya Birájának ő kegyelmét, mellyért akarván meg
büntetni Tisz. Tseetsi Uramtúl nem lehetett meg sententziáznúnk, 
mert hallásunkra ő kegyelme is tagadta Tisz. Esperest Uramnak 
Curatori tisztit melly midőn objectaltatott illy ficulnea limitatioval 
akarta mondását menteni, hogy ő kegyelme szóllott de Curatore 
Politico holott ez nintsen in Controversia és senki sem tartya ő 
kegyelmét Politicus Curatornak.« 

»Mind ezek után fellyebb említett és meg nevezett Tisz. 
Praedikator Uraim szomorúan és nagy sérelemmel minden jó iga
zítás és rendelés nélkül a Törvénytelen Deákoknak keménységek 
miatt tülünk el menvén, senki a meg sententziasztatott Deákok 
közül a .Collegiumbúl ki nem ment, sőt naponként magokhoz 
másokat is tsábítván magokat erőssítik és így a Törvénytelenségre 
készítik. Kiket még a tanuló gyermekekis követvén két részre 
szakattanak, az honnét találtatik olly Classis immáron, melly azokat 
a tanuló gyermekeket kik Tiszt. Profess. Nagymihályi Gergely 
Uram részérül való Betsületes Deákoknak tanítványi, a Classisban 
szenyvedni nem akarja.« 

Egyszóval: a kollégiumban teljességgel a pártszenvedélyek 
jutottak uralomra. A helyzet annál rosszabb volt, mivel a patró-
nusoknak az intézetbe gyűlniök szabad nem lévén, a felforgató 
elemeket semmi vissza nem tartóztatta. Ebben a szorult állapotban 
a papság egy része között az a terv merült föl, hogy »Csécsista« 
deákot többé sem mesterségekre, sem egyéb functiókra nem alkal
maznak s tőlük minden joakaratjukat megvonják. így akarták 
őket, mint írják, észretéríteni, hogy »az törvények szerint éljenek 
isteni félelemben és mások megbecsülésében«.1 A tervnek Szokolyai 
István és a borsodiak voltak fő-fő ácsi és kovácsi; s hogy a dolog 
kellemetlen hatással volt a Csécsi-pártra, elég érthetően kifejezi az a 

1 Szokolyai István levele 1721. okt. 14. A spataki levéltárban. 
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levél, melyet a senior és primariusok 1722. márczius 7-én Pósa-
házihoz intéznek.1 

Az érdekes irat Pósaházinak márczius 5-ikén költ soraira 
válaszol. Pósaházi fájdalommal értesült, »hogy némely ifjak Nagy
mihályi uram bibliothékáját a kollégiumból ki akarják rekeszteni; 
pedig ha ez megkísértetik, félő, hogy a pártokra szakadt ifjúság 
fegyvert fog és akkor aztán vége a kollégiumnak. Igyekezzenek 
tehát a békeségen munkálódni«. Az ifjak ezt felelik: ők is a béke-
séget kívánják, de hiába, mivel mindig újabb bajok támadnak. 
Nagymihályi könyveit sem akarják kidobni; csupán arról van szó, 
hogy Nagymihályi uram a szobákban szűkölködő ifjúság könnyebb
ségére megtehetné, hogy könyveit új múzeumába áthordaná; kérik 
is Pósaházit, beszélje rá Nagymihályit erre a cselekedetre. Ám, 
folytatják, az is kívánatos volna, hogy Nagymihályi uram hagyná 
abba az ifjúság ellen ide-oda való irkálásait s mocskolódásait, 
melyekkel nekik az alamizsnák körűi annyi kárt okozott. íme 
Borsodban és egyebütt már a szokott adományokat is megvonták 
a Nagymihályitól eláztatott ifjúságtól, a mi ezt annyira elkeserí
tette, hogy Nagymihályi, ha üzelmeinek véget nem vet, rövid időn 
megéri kivettetését, a mi az ő sok intésök, kérésök, fenyegetésök 
híjában már eddig is megtörtént volna.2 

Annyi bizonyos, hogy Nagymihályi uram dolga benn a kollé
giumban éppenség nem volt kedvező. Párthívei kisebbségben voltak 
és az iskola ügyeinek irányítását teljességgel Csécsi és deákjai 
ragadták magukhoz. A kisebbség, vagy mint a nagymihályistak 
magokat nevezik: »a Törvények szerint élő és azokat in suo 
vigore meg tartani kívánó Patiens Deákok«, szorongatásukban nem 
is mulasztják el a pátronusokat figyelmeztetni és előttük a viszo
nyokat lerajzolni.3 Panaszkodva említik, hogy Csécsiék a deákok 
nagyobb részét »per fas et nefas cum amissione omnium privile-
giorum Collegii, imo status sui scholastici magokhoz pertrahálták, 
T. Prof. Nagymihályi Uram ellen disponálták, Professióinak járá-
sátúl, hallgatásaiul eltiltották«. Az oeconomusnak nem szabad 
Nagymihályi óráira csengetnie. Húsvét után, mikor Nagymihályi 
uram folytatni akarta philologiai előadásait, három primárius ez 
ellen az oeconomus útján tiltakozott, és miután Nagymihályi nem 
hallgatott rajok, előadása végeztével, nagy csúfságára, mint valami 
mesterségre kimenő deákot, háromszor kicsöngették. »Mostan pedig 
Boldog Isten! mit nem követnek el, tsak az elmúlt héten falső 
quodam praetextu T. Prof. Tseétsi Uram tanításai iránt (cum con-

1 A spataki koll. kéziratai között. »Acta Comnissionis Szentiványianae.« 
8 Ita enim ób haec mala Juventus Scholastica est commota, ut nisi ab 

iisdem [Nagymih.] destiteiit, propediem sibi finale exterminium sit causaturus, 
et nisi hactenus per nostram Vigilantiam, monita, dehortationes, petitiones, 
terrores ardenter obstitissetnus, jam executioni dare (quod tamen semper abesse 
volumus) in exitium fatale huj us Collegii . . . non reformidassent. 

3 Spataki levéltár, A. IV. 763. 4. 
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sensu quidem Suae Clae Dominationis) a Dnus senior Mándi vala-
melly chartát botsátott minden Törvényeink és Szokásaink ellen, 
hogy minden Deákok magok Votumokat adnák, és már annak 
előtte dispositus Deákok Votumokat adván, mind Theologiát, mind 
Philosophiát egyedül ő Kglmétül hallani kivannak. Ezt el végezvén 
4. May Tiszteletes Nagymihályi Uram iránt is hasonló chartát 
küldött említett Dnus Senior, mellyre is ugyan azon dispositus 
Deákok T. Nagymihályi Uram ellen igen rút, betstelen és motskos 
votumokat irtanak, mellyel nem egyebet ő Kglmének remotiójánál, 
posthabita auctoritaté Dnorum akarnák effectualni, Minket pedig, 
kik aféle dolgoktúl magúnkat mindenkor megtartoztattuk, hogy 
vélek ezen dologban meg nem egyeztünk, mortificaltanak, sokakat 
inneni patrociniumoktúl, tzipójoktúl meg fosztottanak, némellyeket 
a Collegyiombúl citra omnem convictionem et causae ipsorum 
revisionem publicam a Dnus Senior propria auctoritássával másoknak 
terriculamentumokra ki küldöttének, némellyeket minden ok és 
fundamentom nélkül lántzal s kihányassál fenyegettenek s fenye
getnek, némellyeket pedig degradaltanak és a Primariatusra magok 
közül amazoknál kik rend szerint következtének volna mind gra-
dussal, mind erköltsel, mind tudománnyal alább valókat vettenek 
fel, hogy gonosz szándékokat jobban előlvihessék. Mind ezek felett 
mostan közelebb T. Professor Uraink iránt küldött chartára valakik 
látván annak törvénytelenségét és gonosz kimenetelét nem subscri-
báltúnk, előttök a Törvénytelenségben megnemegyezőknek is mi 
declaráltatván ellenünk minden istentelenséget elkövetnek, egymás 
között componálván bennünket fenyegetnek hogy ha azon chartának 
nem subscribálnánk, nullo obstante T. Nagymihályi Urammal edjütt 
az ünnep után . . . kihánnyanak és addigis a Collegyiomnak minden 
Privilegyiomitúl meg foszszanak. Melly gonosz szándékoknak exe-
cutióját magúnk nagy Prostitutiónkkal és Tudományunkban való 
jacturankkal nem supportalhatván félő hogy ne erumpállyúnk és 
igy a Collegyiomnak utolsó veszedelmet szerezzenek. Nem lehet 
pedig ezeket ijesztő s fenyegetődző beszédeknek gondolnunk, mivel 
ex malo principio: az Uraknak a CoUegyiom dolgainak eligazítására 
való bejöveteleknek el haladásábúl tselekszik, senkitűi semmit sem 
félvén, még az olly legényeket is, kik az Urakot Levelünkkel requi-
rálván ezen veszedelmes állapottyát árva Collegyiomúnknak decla-
rálhatnák, ki hányással fenyegetik, mellytűl tartván mindez ideig 
expressus Deákink által Tekint. Jó Urainkat Kglmeteket nem 
requirálhattuk.« 

Ez a levél 1722. május 8-án költ, június 19-én pedig Szent
péteri Péter már arról értesíti Szokolyai uramat, hogy a csécsisták 
Nagymihályi uram ellen nyílt támadásokat intéztek.1 Az első próba 
május 10-én, éjjel, Nagymihályinak múzeuma ellen történt,2 mikor 

1 Spat, levélt. A. IV. 764. 5. 
2 U. o. A. V. 1011. 17. V. ö. A. IV. 811. 12. 
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is néhány csécsista oda azzal a szándékkal akart betörni, hogy 
Nagymihályinak könyveit a helyiségből kidobálja. Megtudjuk, hogy 
»az ördög fiai« június 12-én éjjel egy s két óra között Nagymihályi 
múzeumának ablakát a kollégiumban beverték, sőt házát is rettentő 
mód meghajigálták; 14-ikén pedig »már akkor kimenni nem mérvén 
a Collegiumbúl, nagy kövekkel, mint meg annyi ágyúkkal«, újra 
házát törték-rontották. Azonban történt egyéb is. »Lévén oeconomus 
egy hitetlen Tsuzi nevű, más hitetlenekkel (azaz Csécsi-pártiakkal) 
lőtt compositiójábúl, mikor a T. Nagy-Mihályi Uram órái bé követ-
köztenek hogy tanítson, tiszte szerint annak be-jelentésére ő kegyel
méhez nem ment, a nagyobb tsengetyűvel nem tsengetett; mellyet 
a más rész (t. i. a Nagymihályi-párt) nem szenyvedhetvén, tsengetett. 
így volt ez. hétfőn 15. Junii nyolcz és egy órakor; ebbül követ
kezett irtóztató lárma, veszekedés, pofozkodás, taszigálások, haj
szaggatások, fertelmes szitkok és ki győzné elő számlálni a sok 
undokságokat? Kivált 16. praesentis nyolcz órakor a Tsengetyűt 
le lopták, a mieink (azaz Nm. hívei) a Senior házára fel ménének, 
fel-tétették erővel és tsengettensk; melyből oly veszekedés támadott, 
hogy még a város Népe is ki lázzadott.« 

A nagy zűrzavarban Szentpéteri a herczegi uradalom praefec-
tusához fordult segítségért. Az udvarbíró azonban, mint jó protestáns 
(lutheránus) nem akart beleavatkozni az iskola ügyeibe (»propter 
malas consequentias, hogy t. i. ha más állattatnék a Praefecturába, 
Pápista etc. az is azt kívánná követni«); mindössze annyit kért, 
hogy az iskola adja tudtára, kik a zenebonák okozói; de hiába, 
mivel a bajt a két ellenséges párt mindegyike a másik fél embereire 
hárította. Aztán követek által intette, sőt fenyegette a czivódókat; 
de ezzel sem jutott semmire, mivel 16-án éjjel ismét irtóztató 
csődület és verekedés zavarta föl a lakosságot. Erre Zsolnay uram 
is kifogyott a türelemből. Keményen ráüzent a két professzorra, 
hogy tartsanak vizsgálatot. Csécsi 18-án fel is ment az iskolába, 
Nagymihályi azonban feltételeket szabott. Kifogásolta, hogy a 
primariusok között mindössze három embere van, mivel többi 
érdemes tanítványait igazságtalanul mellőzték; követelte, hogy 
vagy ezeket is tegyék primariusokká, vagy — a törvény értelmében 
a zempléni esperest és pataki papot szintén hívják meg a tárgya
lásra; vagy, végre, a vizsgálathoz két, a dologhoz értő külső 
embert szerezzenek, »hogy lássák mind a két félnek állapottyát.« 
Akkor, mondotta, meg fog jelenni. Csakhogy Csécsiék mind a három 
föltételt visszautasították, s minden elintézetlen maradt. »Már, írja 
Szentpéteri uram, e lészen belőle, hogy az ez ideiglen fen tartott 
ellenkezés, veszekedés tovább-is fen lészen; mert azok a hitetlenek 
fel tették azt, hogy két hetek alatt minden gonoszt véghez vigyenek 
T. Nagymihályi Uram és Deákjai ellen. Ezek-is penig, ha keve
sebben vagynak-is, de lévén mint egy 50 vagy 60-nan, és imezeknél 
mind Tudománynyal, mind erővel jobbak, azért magokat ad extrema 
resolválták, ha tovább-is, vagy őket, vagy T. Prof. Nagymihályi 
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Uramot bosszúsággal illetik. Eddig-is még a Pofozkodásokban 
triumpháltanak . . , Mind ezekbűi mi lészen ? . .. egykor fegyverre 
kelnek, magokat öszve vágják és így nem csak magoknak, hanem 
Ecclesiánknak-is nagy veszedelmet okoznak.« 

A gyűlölködés nagyságát különben egyéb dolgok is elárulták 
és fokozták. Valaki a nagymihályisták soraiból verses pasquillust 
írt, melyben vad haraggal támadt Csécsire és valósággal elborította 
vádak árjával. 

Perfide Vir, Turpissime Vir! Celeberrime Doctor! 
Grate Diis ! Pestisque vivis ! Indocté Professor! 
Te memoro Tseétsium, Te quem Baptizma Joannem 
Nominat, exaudi me nunc Tibi pauca loquentem. . 
Quis tu sis ? Quibus ortus Avis ? Queis ortus ab oris ? 
Novimus, indignus quem certe tollerat Orbis. 
Rusticus es, nil praeter habes mendacia Lingvae 
Inscius es, male parta tenes, tua sunt bona quaeque, 
Atheus es, mereris, ut exciudaris ab astro  

Lemma tuum, Vir docte, pium satisque decorum 
Pacis amatores foelices esse, probatum. 
Quid tu ? Pacis amatőr eras Professor ab Ovo ? 
Turpis Abbadon, amens, matris stultissimus Almae 
Perdideras quemcumque sinu gestabat honorem, 
Ut nil jam restat quam quod capitalia digna 
Suplicia alta geras, maneasque revinctus habena 
Indissolubili, mea mens, mea gens ait audi. 
Quid quia Fülekium (dignum cui perlege Marci 1. 7.) 
Ilium quem longis multi veneramur in oris 
Turbabas, furiens debachabaris in illum. 
Pacis amatőr eras ? quid non mortalia cogis 
Pectora sacra fames auri! Turpissime Quaestor, 
Aeris avidus eras Tu, tu, qui dona Deorum 
Aere putas vendi, Tua gaudia: tinnitus aeris. 

A durva támadás nagy zenebonát idézett elő a Csécsi-táborban. 
Keresték-kutatták az írót, s végre abban állapodtak meg, hogy 
a munkának Nádudvari Sámuel a szerzője. Hiába tiltakozott 
Nagymihályi az erőszak ellen: Nádudvarit carcerbe zárták. Egy 
barátja ki akarta szabadítani, s e végből éjnek idején papírlapokat 
szórt el a kollégiumban, melyekre a következő verselmény volt írva: 

Auctor in defensam Innocentis. 

En tibi Pasquillus mea mens, mea penna, quid inde ? 
Quem nec scis, nee nosse Deus tibi contigit unde 
Suffecit meditandi animum, sed quaeso, quid inde ? 
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Quod Nádudvarium, cui nee mens, nec sciat, unde 
Involvis, staltum est, sapientem nec decet, unde 
Scire cupis nomen, coeco 1 credisne? quid inde ? 
Nec scis, neque scies, Csétsius, mihi crede perinde. 

A terv azonban az utolsó pillanatban csütörtököt mondott: 
a gyanú alól már-már megszabadult Nádudvarit szobatársai 
harmadnap újra feladták, még pedig ezúttal valószínűleg a készülő 
pasquillus egyes töredékeinek felmutatása mellett, úgy hogy Nád
udvari végre is Erdélybe menekült és ott folytatta pályáját.2 

A dolog kezdett igazán tűrhetetlenné válni. Zsolnay, látva, 
hogy az elöljárósággal nem boldogulhat, a politikai hatósághoz 
fordult segítségért, mire július 3-án Barkóczy Zsigmond báró 
vezetése alatt megyei deputáczió jelent meg a kollégiumban. A bizottság 
megállapította Nagymihályi ártatlanságát3, Pósaházi mint zemplemi 
senior továbbra is megmaradt az iskola gondviselőjének, a czivódó 
felek pedig kölcsönös egyetértésre intettek. 

Csakhogy a béke egyáltalán nem volt tartós. Az ünnepélyes 
Ígéretek és fogadások csuda hamarsággal feledésbe merültek és 
•minden a megszokott kerékvágásba zökkent. Újra napirenden 
van az összetűzés, míg október 7-én a dolog végre véres vere
kedésre kerül. 

Az ügy, mely a szenvedélyeket leginkább korbácsolta, Emődi 
Mihály, »nagymihályista« deáknak elitélése volt. Mihály deák 
szerelmi kalandjai réven került vád alá. Azt beszélték róla, hogy 
éjjelenként ellátogatott a kollégium sütőházába Noák Kata, 
konyhai leányzóhoz, a ki a látogatást a maga részéről Mihály 
deák szobájában viszonozta. A viszony nem maradt meddő s akkor 
aztán a szégyenével Nagy-Géresre távozott Kata leányasszony 
úton, útfélen Mihályra vallott. Több mint érthető: Csécsiék kaptak 
az alkalmon és siettek vizsgálatot indítani, melybe a külső hatóságokat 
is bevonták; s mikor a tanúvallomásokból kiderült Emődi bűnös
sége, mindent elkövettek kicsapására. Ám Nagymihályi szintén 
résen áll; a sedes primariát illetéktelennek mondja ilyen főbenjáró 
ügy eldöntésére; ismétli, hogy a székben megjelenni csupán 
abban az esetben hajlandó, ha az ítélkezésre a zemplemi senior 
és a pataki pásztor szintén meghivatnak. 

Ez a követelés az iskolai törvények alapján nyugodott, mind
amellett süket fülekre talált. A primaria sedes, miután Nagymihályit 
újra meg újra hiába hívták az ülésre, október 6-án Emődit kicsa-
pásra ítélte. Czélját a Csécsi-párt mindazáltal csupán félig érte el, 
minthogy Nagymihályi és Pósaházi óvást emeltek a deliberatum 
törvényessége ellen, viszont Emődi a néki megküldött végzést 

1 Szathmári Király Györgynél (pag. 626.) * alatt odajegyezve : »idest 
Sujtaio.« 

2 Spat, levélt., pag. 626. 
3 U. o. A. V. 1014. 20. D. 
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összetépvén, a törvényes felsőbbségre appellált és a kollégiumból 
való kimenést megtagadta. 

A másnapi véres verekedés minden valószínűség szerint ebből 
a botrányos ügyből keletkezett. Adataink vannak róla, hogy 7-én 
»csécsista« deákok nagy zajjal követelték Emődi távozását, s 
miután Csécsi uram Emődit a syntactista osztály vezetéséről is 
lecsapta, 8 óra tájban lármázva, kidobásával fenyegetőzve fogták 
körül az iskola udvarán. A Nagymihályi-párt viszont Emődi segítsé
gére sietett. A két fél összelurkózta, ökrözte, szamarazta egymást; 
aztán végül következett a tettlegesség. Csécsi uram maga is a 
harczolók közé rohant botjával, mint maga hirdette: szétválasztani 
a verekedőket; segíteni híveinek és botozni Nagymihályiekat, a 
hogy ellenfelei beszélték. 

Elég az hozzá, az összecsapás megtörtént s egynehányan 
napokig nyomták az ágyat utána. Csécsi pedig Pósaházit még 
aznap sietett az eseményről értesíteni, kérve, hogy Nagymihályiék 
Emődi pártolásától és a zenebonáskodástól eltiltassanak. Pósaházi 
azonban szidalmakkal fogadta a küldötteket. — Ugyanazon nap, 
hasonló értelmű értesítés ment Patay Sámuelhez is, csakhogy levélben, 
Emődi elitéléséről s a tumultusról, melyet a jelentés szerint részeg 
Nagymihály-pártiak támasztottak, továbbá arról az eseményről, 
hogy Csécsinél a Nagymihályi-párt részéről küldöttség járt, tudatva 
véle, hogy többé professzoruknak s elöljárójuknak nem ismerik, 
sőt a Nagymihályisták egyike azt a nyilatkozatot tette volna, hogy 
Csécsi, uramat ő huszadmagával házából is kihúzza. írjon tehát 
reájuk Patay uram keményen; írjon Nagymihályinak is, hogy csilla
pítsa le legényeit esne fogja pártját »ama seeleratusnak«, Emődinek.1 

Mit felelt Patay a levélre, nem tudjuk. Annyi bizonyos, hogy 
a viszonyok a kollégiumban éppen nem javultak, sőt rosszabbod
tak. Október 11-én késő este megint volt a két párt között verekedés. 
Nagymihályi már attól is félt, hogy a szüreti vakáczió alatt még 
nagyobb ütközetek lesznek, s úgy intézkedett, hogy deákjai Csécsiék
nél egy héttel előbb kaptak vakácziót. Ám a folytonos kihágásokat, 
az örökös súrlódást és szüntelen összekapásokat elkerülni ekkép 
sem lehetett. A fegyelem fenekestül fölfordult és mind a két fél 
szorgosan fegyverkezett. 

November 9-én este 9 óra tájban két nagymihályista, Vár-
allyai István és Pályi János részeg fejjel betört a már ágyában 
fekvő Galgóczi Mihály primarius szobájába; szidták, gyalázták 
Galgoczit, sőt az ágyból és a szobából is ki akarták vonszolni, s 
ebből oly általános csődület, lárma, fegyverfogás és veszekedés 
támadt, hogy a czivódókat a végső leszámolástól visszatartani 
alig lehetett. 

Az elöljáróság, a benefactor ok minderről jól voltak értesülve. 
Semmi kétség, az általános felfordulásban egyedül az ő határo-

1 Az Acta Commissionis Szentiványianae ez. gyűjteményben. 
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zott, szigorú és egységes föllépésük s az iskolában való meg
jelenésűk kecsegtethetett volna némi reménynyel; ám ilyesmire 
egyelőre gondolni sem gondolhattak. Mindemellett megkíséreltek 
annyit, a mennyit éppen lehetett. Néhányan Tállyán, özv. Plathy 
Sándorné házánál két napi értekezletet tartottak, melynek 12 pontba 
foglalt megállapodásait »per circulationem« számos illetékes emberrel 
aláíratva a kollégiumnak megküldötték.1 Az irat (Puncta compositio-
nalia), melyet az abaujvári, borsodi és zempléni senioron kívül tizen
kilenczen írtak alá, elrendeli, hogy a két tanár és deákjaik Patay 
Sámuelt világi és Pósaházi Jánost egyházi gondnokuknak és bírájok-
nak ismerjék; az igazgatói hivatalt 1723. január 1-től a két tanár, 
Csécsivel kezdvén, felváltva viselje; az igazgató, a ki egyébként társát 
a sorrendben megelőzi, minden fontosabb ügyet ennek tudtával és bele
egyezésével intézzen. A ki valamit az iskolától akar, annak először az 
igazgatónál kell jelentkeznie. Az igazgató veszi föl a diákokat, de 
nem a másik tanár beleegyezése nélkül; ő osztja ki az iskolai tiszt
ségeket, még pedig a publicus praeceptorságokat tiszttársával együtt, 
másokat nélküle; hozzátartozik a supplicansok kijelölése, a szünetek 
kitűzése és a kollégium valláserkölcsi életére való felügyelet. A pro-
fessoroktól megkövetelik, hogy háznépestül a vallásosság, kegyes
ség s igazságosság ragyogó példaképei legyenek; — tanítaniuk 
ezután is azt kell, a mit eddig tanítottak. A senior-választást a 
törvénynek megfelelően, pártoskodás nélkül kell véghezvinni. 
A deákok kötelesek mind a két tanár előadásait járni. Ha a bűn
ügyek megítélésében, a mi az esküdt diákok jelenlétében történik, 
a két tanár megegyezni nem tudna, és egyáltalán minden vélemény
eltérés esetén, a kurátorokhoz kell fordulni, a kik aztán végérvénye
sen döntenek. Illetéktelen bírákhoz folyamodni, mint eddig helyte
lenül történt, egyik vagy másik patrónus oltalmáért esedezni senki
nek sem szabad; a ki pártoskodást szít, másokat bántalmaz, hírbe 
kever, írással feketít, zenebonát, veszekedést, verekedést okoz vagy 
ilyesmihez segédkezet nyújt: visszavonhatatlanul kicsapatik. »Akik 
pedig ezekbe a végzésekbe belenyugodni vonakodnak, tudják meg, 
hogy ipso facto minden tisztségből és jótéteményből kirekednek; 
a makacskodók maguk lássák, mi lesz velők azután. Mi több, az 
efféle emberek ellen patrónus uraimék királyi parancsot, sőt ha 
kell, brachiumot fognak kérni.« 

Csakhogy Patakon már ennek a kemény fenyegetésnek sem 
volt többé foganatja. Benn a kollégiumban évek óta megszokták, 
hogy az uraknak szemtül szemben is ellene szegüljenek; vájjon 
mit kellett tartaniok épen most attól a néhány embertől, a kik 
eddig sem bírtak velők s annyit sem tudtak elérni, hogy az iskolába 
beléphetnének, vagy ennek javáról nyílt ülésben tanácskozhatnának. 

1 L. Extractus Protocolli determinationum ven. Superintendentíae Cisti-
biscanae ab anno 1722. ad annum 1803. Tomus I. pag. 1 — 3. (A spataki kvtár 
kéziratai között.) 
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Nem, a »Puncta compositionalia« nem okozott fejfájást senkinek, 
hacsak azoknak nem, kik a tállyai konferenczián megalkották. 
Csécsiék nemcsak visszautasították az egészet, hanem róla és készí
tőiről becstelenítő leveleket irkáltak.1 

Szóval, az iskolában nőttön-nőtt a forrongás. Csécsi minde
mellett, vagy inkább épp ezért, deczember 10-én a primaria sedes 
elé idéztette Várallyai István és Pályi János deákokat, a november 
9-iki zenebona előidézőit. Való igaz, a két vádlottnak lelkiismeretét 
számos kihágás terhelte; azonban Csécsiék buzgóságának indító oka 
nem volt az ellenpárt előtt ismeretlen. Az a mohóság, a melylyel 
a primaria sedes a Nagymihályi-párti bűnösökre vetette magát, 
holott a csécsistákat következetesen nyugton hagyta, világossá 
tette Csécsiék törekvését. Mindenki tudta, hogy a gyakori vizsgá
latok és kizárások nem az igazság szolgálatára voltak szánva, 
hanem Nagymihályiék táborát akarták csökkenteni és megfélemlí
teni. Nem csoda, hogy az üldözöttek ellenállnak, nem ismerik el 
az Ítéleteket, a sedest csonkának és pártosnak kiáltozzák. Várallyai 
és társa ép úgy visszautasították Csécsiék tekintélyét, mint Emődi. 
A két vádlott kijelentette, hogy a sedest bírájának el nem fogadja; 
az idézéssel nem törődtek, a bírákat szidalmazták, az Ítéletet 
kigúnyolták, sot az oekonomust, ki a végzést hozzájuk vitte, meg-
botozták és kikergették. 

Mindez csak bevezetés volt ahhoz a felforduláshoz, mely a 
kollégiumot néhány óra múlva megrázkódtatta. Deczember 11 -én 
délután újra zenebona támadt s általános véres verekedéssé foko
zódott, melynek súlyos, sőt életveszélyes sebesültjei sem hiányoz
tak. A zajba belevegyült a félrevert harangok kongása, melyre 
a város népe a kollégiumhoz rohant, és ha bebocsatják, be is tört volna. 
Végül is Csécsiéknek sikerült legyőzni ellenfeleiket. Nagymihályi hívei 
sietve vonultak vissza szobáikba. A győztesek azonban itt sem 
hagyták őket s nagyrészök az emeleti ablakokon kiugrálva menekült. 
Volt, a ki fogságba, lánczra, carcerbe jutott; de volt olyan is, a ki 
rémületében csupán a község határán túl mert megállani. 

Ekkora zenebonát már a városi magistratus sem nézhetett 
tétlenül. A hatóság közbelépett: a nótárius a tanács néhány tagjával 
együtt bement az iskolába s ott Csécsivel együtt »a tumultusnak 
maradékjait megoltották és publice az egész Deákságot tsendes-
ségre adhortálták.« Csécsi az elmenekült, megvert, megfélemlített 
nagymihályistáknak megengedte, hogy a kollégiumba visszatérjenek, 
s többen valóban be is mentek és az éjét az intézetben töltötték. 
A csendességre reggelig a talpon maradt polgárság vigyázott. 
Akkor összeült a primaria sedes és vizsgálatot tartott. Összesen 
32 tanút hallgattak ki, egytől-egyig csécsistákat, kik valamennyien 
pompás és csodálatos egyértelműséggel vallottak. Kisült, hogy 
a verekedést Fekete nevű nagymihályista kezdette azzal, hogy 

x Dőry András levele 1722. dec. 24. Spat, levéltár, A. IV. 778. 19. 
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egy csécsistát tanárostul szamárnak mondott. Megállapították, hogy 
nagymihalyisták voltak azok is, a kik legelőször ütlegeltek. Hogy 
nagymihályista deákok verték félre a harangokat, hogy a város 
népét a kollégiumra lázítsák. Hogy általán a nagymihalyisták 
napokkal előbb készültek a verekedésre. Mi több: nemes Böször
ményi József olyan határozatokról is tudott, hogy »a seniort 
házából kivonszák, a Tróját* lerontják, a deákokat agyonverik, 
T. Prof. Csécsi J. uram házát feldúlják és a Bodrogba hánják.«-
Megtudjuk, hogy Csécsi váltig csöndesítette a harczolókat — egyes 
odaküldött deákok által; hogy arra is kérte az ifjakat, hogy Nagy
mihályi uram könyveit ki ne dobálják, — személyesen azonban 
nem ment közéjök. Hogy a nagymihályista deákok Csécsinek 
házát is meg akarták rohanni; meg is teszik, ha Fogarassy uram, 
a megyei esküdt, útjokat nem állja; így aztán csupán ablakait 
hajigálták be Nagymihályi uram nemesei; pedig erre a támadásra, 
mint Katona László 16 éves nemes ifjú vallotta, Nagymihályiékat 
városi emberek is ösztökölték: Azariné s Vámos Gergely... .2 

Az eredmény tehát meglepően világos. Csécsiék nem is vár
ják be a vizsgálat végét; már az inquisitio második napján, deczem-
ber-13.-án értesítik Patay Sámuel világi gondnokot a Nagymihályi
párt viselt gonosz dolgairól,3 mint írják, »nagy szomorúsággal és 
szeméremmel.« »Ugyanis nem tanulásokért, jó magok viselésekért, 
vagy egyéb virtusokért Nagymihályista nevet viselő feslett erköltsű, 
tanulást kerülő Collegiumunknak, Kglmeteknek Patronussainknak, sőt 
egész Vallásunknak ez boldogtalan időkben gyalázattyára született 
Deákok, régtül fogva forralt, coltolt, hintegetett dühös végzésekét 
éppen véghez vinni akarták a' Collegiumon, sőt egész Vallásunkon, 
sőt rész szerint véghez is vitték... nem kegyes, hanem 'ördögi s 
pogányi dühösségeket. Ugyan is, midőn az említett Nap, (dec. 1.1.) 
dellyesti két órakor Tiszt. Professor Tseetsi János Uram a' Deák
ság jobb részével a' Profession volna, ők akkor még meglett 
Compositiójok szerint a' Professiórúl Kinn maradott valamelly 
Deákkal öszszekapván, Studio tsak hogy a Verekedéshez kezd
hessenek, azt; szamárnak mondván, ugy akkor tanitó. T. Professo-
runkat is Szamárnak, prqfessióját collatiónak caiumniálván, ki is 
maga mentségére . szólván egyet is mást is, mint a • megdühödött 
fene vadak arra mingy árt lerohannak már régen elkészített irtóz
tatódorongokkal Vatai és Uri x\evű Deákok Camaráikbul és vala
kit közzülünk elől utói érnek, ütik, verik irtóztató és baromi képen. 
Melly zajra az Auditóriumban Profession lévő Deákság ki rohan, 
a' dolog letsendesitésére futván, kiket is látván a dorongos Deákok, 
hogy puszta kézzel vannak, rajok rohannak, egynehánynak közzü-
lök fejeket irtóztató öszve rontván hólt elevenen hagynak és egész-

1 A kollégium épületének egyik része. 
2 V. ö. a tanuvallatásoknak 1722. dec. 23-án kiadott jkönyvét. A spataki 

kvtár kéziratai között. 
,'; ; .8 L. u, o. az Acta Commissionis Szentivanyianae ez. gyűjteményben. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XVII. 10 

• 
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ben ki hányni, hajtani mind T. Professorunkkal edjütt kiáltanak 
örülnek. Mellyre a' már megszaladott Deákok jobban észre vévén, 
magokat, hasáb fákat, darab létzeket és a' mit a' földön imitt 
amott lelnek fel kapdosnak és a' dorongos Deákokat megnyomj ák,, 
azon Camarákba mellyekből rendelt seregben kirohantak volt fel 
kergetik, kik is onnan fákkal, keinentze kályhákkal és egyebekkel 
irtóztató képen hajigálkozván magokat oltalmazzák, sokakat ujja fa-
bán meg sebesittnek, de sokára meggyőzettnek és hogy ad meri-
tas poenas dandas kézbe ne akadjanak azon Felházak ablakainál. 
az úttzára le ereszkednek 's ugrándoznak. A' többi a' Város harang
jaihoz futa, azokat félre veri, az egész Váras népét mint ellenségre 
a Collegiumra fel lázittya, a' többi az uttzárúl T. Prof. Tseetsi. 
János Uram Collegiumbeli Házának az ablakait irtóztató képen 
be töri, ugyan az ő kegyelme Városbeli Házának eversiójára 's 
minden Jószágának a' Bodrokba való hányására indul, mellyet is-
végbe vittek volna, ha Nemes Vármegye Esküttye Nemzetes Foga-
rassi Uram cum Protestatione nem impediálta volna őket. Ezek így lévén 
a' ki ugrándozott Deákoknak minden Portékájukat utánnok hány
ták a' győzödelmes Deákok, kik is magokat recipiállyák a' T. Nagy
mihályi házához. Azokat látván a' többi is, kik azon rósz tanátsba. 
vélek meg edjeztek malae conscientiae stimulis acti a' Collegiumot 
mind oda hagyják és minden Portékájukkal a' Collegiumbúl ki 
mennek. Mind ezen tumultust T. Professor Urunk eő keglme 
eleget tsillapitotta, kérte, intette őket a' megtsendesedésre, de hij-
jában volt és ha ő Kglme közikbe ment volna mint már constat 
el végezve volt köztök hogy agyon verjék, úgy mindjárt a' kez
detén Tunyogi János Primarius Deák inteni menvén minden bot: 
vagy páltza nélkül őket, jó tanátsáért főbe ütötte Vatai nevű. 
Coryphaeusok és félholtan hagyta. Megtsendesedvén a' tumultus-
és a Város Népe eloszolván T. Professor Uram a' Város betsüle-
tes Notariussával és egynehány Tanátsbeli emberrel a tumultusnak, 
maradékjait is megoltotta, és publice az egész Deákságot tsendes-
ségre adhortálta, a ki menteknek béjöhetésre való szabadságot és 
amnestiát adott, de ők, négyen vagy ötön kivül bé jőni többé 
nem akartak, a Varason imitt amott eloszolván, sőt némellyek a' 
Várasrúl el is menvén. Ezek igy lévén a' Váras úgy Nemes Vár
megye Esküttye és a Felséges Hertzegh itt való Udvarbirája con-
ventusával tegnap egész nap inquisitiót peragáltunk, mellyet is 
még szinte el nem végezvén, ma elvégezzük és kglmeddel com-
municállyuk. Mellyből egészben ki jő az ő dühött régi szándékok,, 
fenyegetődzések, sőt T. Nagymihályi Uramnak ez iránt való egész. 
Complicitássa, Consensussa, kinek is a' Collegiumban lévő könyveit 
a' megbúsult Iffiuság akkor ki hanta volna, ha T. Prof. Tseetsi 
János uram sok esekedéssel és tsak nem sírással s könyörgéssel 
nem prohibeálta volna. Mind ezek így lévén, mivel igen szomora 
dolgok és félhetünk más gonoszok miatt rajtunk eshető non puta-
ram-túl, noha a' mi Lelkünk tiszta és az ő gonosz tanátsokban • 
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nem volt semmi részünk, mindazáltal kötelességünk szerint akar
tuk praevie hírré adni mint Jó Urunknak Patronusunknak Kglmed-
nek, hogy ha mi sinistra informatiók lesznek, azoknak hitelt ne 
adjon.« 

A »sinistra informatio« nem is késett, sőt útban volt már 
Patayhoz. Nagymihályi uram ugyanis még egy nappal előbb, 
decz. 12-én, elküldötte panaszos jelentését a világi gondnokhoz,1 

s ez a jelentés, mint előre is gondolható, nem egy tekintetben 
keresztezi Csécsiék állításait. Nagymihályi hangsúlyozza, hogy 
Csécsi és legényei nem egyszer világos szavakkal elárulták ama 
szándékukat, hogy őket a kollégiumból kirekesztik. A verekedést 
sem a nagymihályisták kezdették, csupán folytatói voltak az 
ütközetnek, mikor mint megtámadott fél megukat támadóiktól 
elvett fütykösökkel védelmezték. Igaz, hogy Csécsi a szétfutott 
nagymihályistáknak megengedte a kollégiumba való visszatérést: 
de másnap a vizsgálat megkezdése előtt hirtelen parancsott adott 
az ajtók bezárására és a nagymihályisták elfogására, a mi ezeket 
úgy megrémítette, hogy ablakon, kerítésen, sövényen át hanyatt-
homlok menekültek ki a kollégiumból. 

Ez az adat megmagyarázná a decz. 12/13-iki tanúvallomások 
egyoldalú csécsista jellegét. A Nagymihályi-párt végképp kipusztult 
az intézetből. Nem mentek vissza akkor sem, midőn Csécsiék 
mint határozatot közölték velők, hogy húsz ember kivételével, 
a kiknek föl is út, le is út, szabadságukban áll visszatérniök. 
Együtt maradtak mesterükkel, a kinek a győztes párt nem engedte 
meg, hogy többé az iskolában nyilvános előadást tartson, és a 
kollégium falain kívül mintegy külön kollégiumot alkottak. 

Közben pedig terjedt az esemény híre mindenfelé, mint 
rendesen, most is nagyítva a veszedelmet. Voltak, kik halálos végű 
sebesülésről tudtak,2 bár valósággal a pórul 'jártak mindegyike 
szerencsésen fölépült. Mindazáltal az ütközet komoly voltát eléggé 
bizonyítja az a körülmény, hogy Nagymihályi a maga sebesültjei 
körül elhasznált gyertyáért 60, a borbélynak pedig — gyógyítás 
fejében — 42 magyar forintot fizetett.3 Érthető tehát, hogy 
voltak, kik aggódtak az iskola jövőjén s a politikai hatóság beavat
kozásától tartva elodázhatatlannak ítélték a patrónusok összehívását és 
egyöntetű intézkedését s e czélból engedélyért az udvarhoz kívántak 
folyamodni.4 Igaz, hogy mivel az urak egyrésze az egyik, másrésze 
pedig a másik félnek fogta pártját, az ilyetén megoldásnak nehézsége 
sem volt előttük ismeretlen.5 

1 L. az Acta Commiss. Szentiv. ez. gyűjteményben. 
2 Dőry András írja 1722. decz. 24-én: »Már megholt egy Tunyogi nevű 

közzülök, egy más Inczédi nevűnek is íölvésték fejét, de a mint a borbélyok 
mondják, talám késő.c Spat, levélt. A. IV. 778. 19. 

3 L. Szathmári Király György munkájában, pag. 933. 
4 Dőry A. id. levele. 
5 U. o. 

10* 
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A terv valósítására történt is próbálkozás. Patay Sámuel 
Tokajból még decz. 18-án levelet írt a kassai kommandánshoz és 
kifejtette, hogy a patrónusok a visszaéléseknek már korábban 
elejét akarták venni, meg is tették volna, ha némely emberek az 
udvarnál jónak nem látják őket »conventiculum«-ok vádjával 
gyanúsítani. Most is az orvoslásra való alkalmat az országgyűlés 
befejezésétől és ő felségének a vallási ügyek körül teendő intéz
kedéseitől várták; de a diéta elhaladván, nincs más hátra, mint a 
felséges udvarhoz fordulniok, hogy se a botrányok ne ismédlőd-
hessenek, se afféle »informatiok« ne támadjanak. Alázatosan kérik 
tehát a kommandáns beleegyezését s bölcs tanácsát, hogy még 
az országgyűlés alatt bemenvén, vizsgálatot indíthassanak és a 
bűnösöket megbüntethessék.1 

A kommandáns decz. 24-én válaszolt. Hogy »a pataki oskolai 
ifjúság rakonczátlankodását immár sokszor kedvetlenséggel hallotta. 
Igen csodálkozik, hogy ilyen dolgok eddig büntetés nélkül maradtak.2« 

Pósaházi egyházi gondnok szintén írt a Patayéhoz hasonló 
levelet, csakhogy Trautson herczeghez, Sárospatak urához, kit a 
maga részéről Zsolnay praefectus szintén hasonló irányban informált. 
A herczeg azonban nem hímezett-hámozott. A hatalmas úr kereken 
visszautasítja az egész tervet.3 Nem bocsát Patakra senkit, sem 
benefactorokat, sem mást, mivelhogy, mondja, a dolog földesúri 
jogainak sérelmével járna; szerinte az eljárást közvetlen 
az ő nevében, az ő patrónusi és földesúri joga alapján kell meg
indítani. Megparancsolja tehát praefectusának, hogy maga mellé 
vévén az uradalmi tiszteket, és Zemplén megye alispánját néhány 
megyei úrral egyetemben a megjelenésre előzetesen megkérvén, 
minden egyéb elemnek kizárásával a kollégiumba menjen be, a 
zavargó deákok és pártfogóik ellen tartson szabályszerű vizsgálatot, 
a nyomozási jegyzőkönyvet haladéktalanul felterjeszsze, hogy a 
bűnösök érdemeik szerint lakoljanak, s bármily ellenállás esetében 
idején katonai karhatalmat kérjen.4 

Semmi kétség, ez a rendelet merőben ellenkezett a pataki 
iskolának eddigi jogi helyzetével s épp ezért Trautson parancsa 
nagy megdöbbenést okozott. Az iskolafentartók, de sőt maga 
Zsolnay, aggodalommal látták az iskola szabadsága és protestáns 
jellege felett tornyosuló felhőket, s nem találtak egyéb menekvést 
a törvénytelen vizsgálat megelőzésénél. A praefectus 1723. febr. 
8-án Tállyáról határozott hangú levelet küld Pósaházi uramnak, 
mint a kit az előző évi megyei deputatio az iskola inspectorává 

1 Az Acta Commiss. Szentiv. gyűjteményében. 
2 U. o. 
8 Si nominatos in Literis Benefactores Collegii, aut quemdam alium 

admitterem, id meo directo juri Patronatus et Jurisdiction! praejudicaret, sic 
immediate mea auctoritate Dominali, .qua Patrónus et Dominus Territorialis, in 
hoc passu procedendum esse duxi. 

* L. Szathmári Király Györgynél, pag. 632 — 3. 
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rendelt. Hangsúlyozza, hogy a professzorok és az ifjúság mint 
ludasok, de sőt a patrónusok is mint pártos érzelműek, az igaz
ságot meg nem találhatják s a bűnösöket meg nem jelölhetik. 
Teljesítse tehát kötelességét az inspector; indítson igazságos és 
szigorú vizsgálatot (a ki gátolni merné, az ellen a herczeg majd 
keményebb eszközöket fog alkalmazni), s tegyen haladéktalanul 
jelentést.1 

Minden hiába! Pósaházi uram nem volt az a vaskezű ember, 
a ki a beléje vetett bizalomnak meg tudott volna felelni. Mindössze 
annyit tett, hogy megjelent Patakon, beüzent a kollégiumba, hogy 
inquirálni akar, s mikor azt felelték neki, hogy a fassiók authen-
tizálására szívesen látják, de a vizsgálat immár el van végezve: 
hazahajtatott csöndesen, azzal a megnyugvással, hogy elkövetett 
minden lehetőt. A következményekért ám feleljenek azok, kik 
jószándékában megakadályozták.2 

Most már Zsolnay sem segíthetett többé. A herczeg rendeletét 
közölnie kellett Szentiványi János báróval, a zemplénmegyei 
alispánnal, ki annak mását a kollégiumba megküldvén, a vizsgálat 
napjául 1723. június. 2'7-ét tűzte ki. 

A rettegett katasztrófa tehát küszöbön állott. Csécsit és 
társait az adott körülmények között méltán vádolhatta mindenki 
a kollégium szabadságának és jellegének megrontásával. Mégis 
a kik ekkép gondolkodtak, épp a legfontosabb tényezőt hagyták 
számon kívül: a Csécsi urat nem ismerő, makacs, elszánt, ravasz 
lelkületét, melynek hatalma ellen évek óta hiába küzdöttek. Csécsiék 
megvetették a papokat, szembeszállottak az urakkal; de most, 
a mikor akkora volt a veszedelem, szintén nem ismertek gyáva 
meghátrálást és a hatalmas földesúr jogigényei ellen meg tudták 
oltalmazni iskolájukat. 

Az alispán a kitűzött napon Keresztes Ferencz megyei jegyző, 
Bégányi László, Bernát János, Farkas Márton és Pintér Márton 

" bizottsági tagok kíséretében kiszállott Patakra, hol az uradalmi 
tisztek már együtt várták őket. A bizottság a várban ülésezett s 
maga elé idézte Pósaházit, a két professzort, Tunyogi János 
seniort, Nagy János és Bánhorváti Márton deákokat és a következő 
3 kérdést terjesztette eléjük: 

1. An agnoscant jus Patronatus Celsissimi Principis, qua 
dominii Patakiensis Haereditarii Domini Terrestris, adeoque penes 
collationem regiam, Jus etiam Patronatus tenentis? 

2. An juxta praescriptum et mandátum Suae Celsitudinis 
modernam deputationem pro peragendis commissionaliter injunctae 
inquisitionis negotiis in Collegium velint intromittere ? 

3. An modernae deputationis processui in eadem deputatione 
exercendo sint obtemperaturi et semet accommodaturi ? 

1 Spat, levéltár, A. IV. 783. 3. 
a L. alább és Szathmári K. Györgynél, pag. 634. 
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Röviden: elismerik-e, hogy a herczegnek mint a pataki ura
dalom örökös földesurának patrónusi joga van felettök? 

Hajlandók-e a deputatiót vizsgálat megejtése czéljából a 
kollégiumba bebocsátani? Vajon akarnak-e a küldöttség határoza
tainak engedelmeskedni ? 

Ezek a pontok eléggé elárulták a bizottságnak jóindulatát, 
de még jobban tanúskodott arról a buzgó katholikus Szentiványi-
nak figyelmeztetése, a melylyel a kérdéseket mint »consideratióra 
méltó «-kat a beidézett éknek írásban is fölajánlotta. Az érdekeltek 
észrevehették, hogy az urak nem tartják megingathatatlanoknak 
Trautsonék igényeit s aligha vállalkoznak rá, hogy a hatalmat 
vakon szolgálják. 

A pontokat tehát mind a két fél hazavitte és kellő óvatos
sággal adhatta meg válaszát. A Nagymihályi-párt a maga részéről 
általánosságban szerényen azt vallotta, hogy az eléje terjesztett 
politikai kérdésekre, ezen a téren való járatlansága miatt, nem 
tud kielégítő feleletet adni. Az első pontra nézve megjegyezték, 
hogy ők: professzor és tanulók, a kik hivatásuknak élnek, míg ezt 
jótevőik akarják. Nem tehetnek tehát egyebet, mint hogy imádkoz
nak a herczegnek hosszú és boldog életéért. A második pontra 
nézve feleletök abban áll, hogy napok óta magok is csak áhítják, 
hogy a kollégiumba bemehessenek; hiába engednék meg tehát, 
hogy a bizottság oda bevonulhasson, mivel beleegyezesöknek úgy 
sem lenne foganatja. Végre a harmadik kérdés dolgában a Szent
írás alapjára helyezkednek: minden hatalmasság az Istentől vagyon, 
ők tehát első sorban a herczeg, másodsorban a bizottság jóindula
tába ajánlják magokat és igérik, hogy a felsőbb hatóságoknak 
engedelmeskedni mindenkor és mindenütt kötelességöknek tar-
tandják.1 

Még érdekesebb a Csécsi-párt válasza. Csécsiék kijelentik, 
hogy: 

1. A törvényen alapuló s ez ügyben commissionaliter több 
mint elegendőképpen meghányt-vetett és ő felsége végleges döntése 
alá bocsátott földesúri jogokat ő felsége kegyelmes szándékának 
megfelelőleg tiszteletben fogják tartani. 

2. Jogaik és kiváltságaik dolgában, melyeket az ősök meg
tartás, megőrzés és az utódokra való sértetlen áthagyományozás 
végett bíztak rajok, ítéletet koczkáztatniok nincs hatalmokban. 
Alázattal kérik tehát a deputatiót, ne kívánja, hogy a vizsgálat 
eddig teljességgel hallatlan és ismeretlen módon, a kollégium falai 
között tartassék; legyen tekintettel jogaikra és kiváltságaikra, s 
megfontolván, hogy joguk az önálló rendelkezésre nincsen, hanem 
a nagyszámú jótevőktől, fentartóiktól függenek, ne kényszerítsék 
őket olyasmire, a mi jótevőik akaratával ellenkeznék. — 
Végűi: 

1 Spat, levéltár, A. IV. 813. 14. 
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3. mivel az igazságnak nyomozása mindenkor szabad, annak 
puszta és annak rendje-módja szerint leendő kutatását, a mennyi
ben jogaiknak sérelmével nem jár, nem ellenzik.1 

A bizottság ezt a választ »homályos«-nak találta és jun. 
27-ikén világosabb feleletet sürgetett. Azonban Csécsiék sem tágítot
tak. »Minthogy«, írják a deputatiónak, »egyebet, mint a mit a 
három pontra tett válaszunkban mondottunk, nem mondhatunk, 
sem világosabban szólni nem tudunk, kénytelenek vagyunk előbbi 
nyilatkozatunkhoz ragaszkodni«. 

Hiába nógatták őket újra: feleljenek igennel vagy nemmel 
(»per Ita, vei Non«): minden igyekezet kárba veszett és megtört 
.konokságukon.2 Nem tudtak velők mit csinálni. Mikor vizsgáló 
uraimék elővették a már írásba foglalt nehézségeket és kitűzték 
az időt azoknak megmagyarázására, — a terminus reggeli 10 
órától délesti 5-ig szólott, — a deputáczió beüzent a kollégiumba 
a difficultasok resolutiójáért. De hiába futtatták a hajdúkat: Csécsi 
uramra sehol sem lehetett ráakadni. Erre — 28-án — a bizottság 
néhány biztost, Bégányi Lászlót, Bernáth Jánost s másokat 
küldött ki megkeresésére. Az urak szerencsésen beszéltek is vele, 
sőt rávették, hogy a várba ellátogatott; de néhány perez múlva 
megint otthagyta őket; a deputatio pedig, látva, hogy a kollégium
ban inquirálnia nem áll módjában, megírta jelentését a herczeg-
hez és széjjeloszlott. Elment Pósaházi is, a csécsista párt pedig csak 
még jobban nevetett a vizsgálattól rehabilitatiójukat várt, reményeik
ben csalatkozott nagymihályistákon. Pedig a commissiónak elu
tasítása nagy merészség volt és a herczeg igen haragudott miatta.3 

Az érdekelt körök érezték, hogy az iskola ügye veszedelmes 
fordulóhoz jutott. Mindenki megmozdul, hogy a maga módja szerint 
cselekedjék. Valami névtelen a királyhoz ír s tudósítja a kollégiumi 
lázongásokról, melyek az ifjúságot teljességgel rebellissé nevelik; 
a patrónusok és papok összejöveteleiről, melyek a törvény rendel
kezéseibe ütköznek, s nem felejti hangsúlyozni, hogy eme gyűlé
seknek »két jeles férfiú, Füleki András és Azari István uram cs. 
k. Felséged iránt való jobbágyi hódolatból és a haza törvényei 
iránt való engedelmességből az idézett (1715-iki) 31. articulus 
alapjára helyezkedve nemcsak élőszóval, hanem írásban is ünne
pélyesen ellene mondottak, minek folytán némely kálvinisták oly 
engesztelhetetlen haragra gerjedtek ellenök, hogy őket ártatlan létökre, 
s bár inkább dicséretet és jutalmat, mint büntetést érdemeltek, 
szörnyű igazságtalansággal már hat éve megbuktatták, sőt még 
jelenleg is tőlök kitelhetőleg üldözik, úgyhogy vigasztalan álla
potukban elmondhatják ama 31. §-ról Szent Pál szavait (Róm. 
.7., 10.): A törvény, melynek éltetnie kell vala őket, lőn az ő 

1 L. Szathmári Király Györgynél, pag. 635. , 
2 U. o., pag. 637. 
s Spat, levéltár, A. IV. 813. 14. 
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halálukká, t. i. polgári halálukká.« Ekképp történt, hogy a gyülé-
sezőknek semmi sem áll többé útjában, s elbizakodásukban mind 
újabb és újabb tanácskozásokat tartanak, minő legközelebb a tállyai 
volt, a hol Csécsi János nestorianizmusa is szőnyegen forgott. 
»Mit végzett ez a tanácskozás, annak a jelen voltak és kívűlök 
Nagymihályi Gergely uram, továbbá Azari István s talán Füleki 
András uram (a ki abban az időben pataki szőllejét szüretelte és 
egyet-mást megtudott) lesznek megmondhatói.«1 

Aztán egyidejűleg Trautson herczeg is kapott egy hasonló 
természetű beadványt.2 Az irat azzal kezdődik, hogy a kollégiumot 
amaz időkben, mikor a jézustársasági atyák a leghevesebb harczot 
folytatták ellene, egyenesen a földesúr jóindulata mentette meg a 
pusztulástól. Erre a magas jóindulatra a mérsékelt érzületű refor
mátusok, s köztük az iskola akkori igazgatója, Füleki András, 
mindenkor őszinte hálával emlékeztek, s épp ezért veszedelem idején 
mindig ő herczegségénél, mint Sárospatak örökös uránál, vagy ő 
herczegsége tisztjeinél kerestek oltalmat. Nem csoda, hogy az inté
zet ily körülmények között felvirágzott és a tevékeny s érdemes 
igazgató vezetése alatt sok ifjú tett szert szép képzettségre. Ennek 
a békés, nemes állapotnak azonban az újabb professzorok ideje 
végét vetette. Az iskola megtagadta ő herczegsége kegyuraságát, 
tanárok, ifjúság minden jogot, minden istenfélelmet és fegyelmet 
lábbal tapodnak. . . . A bajnak orvoslására pedig különféle utakat-
módokat lehetne kigondolni; »azonban bizonyára minden egyéb 
között legjobbnak és leghathatósabbnak az Ígérkezik, ha az új 
tanárok és a deákság lázongó elemei eltávolíttatván és a bűnösök 
érdemeik szerint bűnhődvén, Füleki András uram/ ha szinte aka
rata ellenére is, ő. cs. k. felségének kegyelmes parancsolatjával a 
kollégium tanári és igazgató székébe teljhatalommal felruházva 
visszahelyeztetnék s nemes Zemplén vmegye, továbbá a mélt. kassai 
kommendáns és ő herczegsége tisztjeinek védelme alá helyeztetnék: 
a mit egyébiránt az igazság is követelni látszik, mivelhogy annak 
idején pusztán némely, Csécsi János uramért s ennek lázongó 
deákjaiért buzgólkodó reformátusoknak gyűlölete miatt fosztatott 
meg hivatalától. Az ő kipróbált tapintatossága a kollégiumot bizonyára 
jobb rendbe szedné.« 

Több, mint valószínű, hogy ezek a levelek Füleki Andrástól 
származtak,3 és egészen kétségkívül áll, hogy mindkettő az elcsa
pott igazgató érdekeinek szolgálatában keletkezett. Dicséretére nem 
válik, ám érteni érthető, hogy a meghurczolt, vérig sértett ember 
bosszút akar állani szerencsétlensége okozóin. Most, a mikor 
Csécsi megférhetetlensége ország-világ előtt nyilvánvalóvá lett és 
1717-iki barátai maguk sem tagadták többé., hogy bánják hat év 

1 L. Szathmári K. Györgynél, pag. 638—40. 
8 U, o., pag. 640—43. 
3 V. ö. Spataki Füzetek, 1905. 2/3. sz. 
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előtti tetteiket: talán nem is oly igazolhatatlan, hogy szeretné látni, 
megbuktatóinak bukását: Csécsi letételét, a pártos papi rendnek és 
pártos világi uraknak kikopását az iskola kormányából, és ugyan
akkor a rég szomjúzott elégtételt, a saját győzelmét, felmagasz-
talását. 

Ám nemcsak a bosszú, az alattomos besúgás szólt belé a 
dologba: maguk a hivatalos körök szintén a felsőbbséghez for
dulnak: a »császárhoz« és Trautsonhoz. Az uralkodóhoz intézett 
kérvényben a jótevők szólalnak meg. Panaszkodva kezdik, hogy a 
kollégiumban Sóvári Soós István kurátor halála óta minden jó 
rend fölbomlott. Ők (a benefactorok) akartak volna segíteni a bajon; 
de mivel bizonyos emberek a felséghez gyülekezéseik miatt bal 
informatiót adtak be ellenök, kénytelenek voltak igyekezetüket abba
hagyni, s a viszonyok azóta még jobban elmérgesedtek. Kérik 
tehát a királyt, engedje meg, hogy közülök néhányan, kiket e 
czélra a mellékleten ajánlanak, Trautson praefectusának részvétele 
mellett összegyűlhessenek és külön királyi decretum által telj
hatalommal felruházva a visszaéléseket irthassák, a bűnösöket meg
büntethessék, magokat az iskolamestereket is rendre szoríthassák, 
sőt, a szükség úgy parancsolván, újakkal pótolhassák, egyszóval: 
a jótevőket amúgy is megillető jogokat gyakorolhassák.1 

A Trautsonhoz intézett kérvényt2 Aszalai Ferenc és Bártzay 
László írták alá. A folyamodás, mint természetes is, nem érinti a 
herczegtől támasztott igényeket. Az urak abból a tényből indulnak 
ki, hogy Zsolnay az egyházi gondnokot kötelezte a rendszerzésre; 
ám, mondják, Pósaházi már gyönge öregember, a ki egymagában 
a nehéz feladatot megoldani nem bírja: járjon tehát közben a 
herczeg úr ő felségénél, hogy Pósaházi mellé a magyar udvari kan-
czellária útján még Vay László, Szentpéteri Imre, Bártzay János, 
Dőry András, Rédey László, Patay Sámuel és Szemere László 
patrónusok is ki rendeltessenek; abban az esetben pedig, ha a kol
légisták részéről ellenszegülés történnék, a bonorum praefectus által 
bocsásson rendelkezésökre karhatalmat. . - • 

Aztán, végűi, még egy kérvény^ indult útnak. Ezt az utóisót 
Nagymihályiék küldöttek Bécsbe, s Őri Pál deák vitte föl és nyúj
totta át a királynak.3 \'.í ' 

1 Concursum nonnullorum e Commembris nostris in annexo humillime 
projectandis deputandorum cum assistentia etiam Praefecti Bonorum Celsissimi 
Principis a Trauczon benigne permittere, iisdemque mediante Decreto suo ple-
nam abusus corrigendi, refractarios puniendi, ac ipsos quoque Scholae Rectores 
in ordinem redigendi, imo si necesse videatur, etiam immutandi Jurisdictionem 
et Facultatem, alias quoque de ipsa rei Natura nobis, qua eiusdem Scholae 
Benefactoribus, competenfem impertiri clementissime dignetur. Aláírva: Conf. 
Helveticae Evangelici. — Szathmári K. Gy., pag. 644. 

3 Spataki levéltár, A. IV. 797. 17. 
3 V. ö. Szathmári K. Gy., pag. 672. Őri Pál deáknak ez az útja 50 

magyar forintba került. V. ö. u. o. pag. 933. Humanissimus Paulus Őri, in 
via Viennensi expendit Flor. Hung. 50. 
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Odafönn mindez meggyőzhette az illetékes köröket, hogy 
Patakon lehető gyorsan kell intézkedni. Nem is halogatják a dol
got. Az uralkodó már szeptember 15-én parancsot ád a vizsgá
latra és kinevezi a commissiót, ha nem is éppen abban a keretben 
és azzal a jogkörrel, a melyet a patrónus urak óhajtottak. Az udvar 
nem engedett abból az elvéből, hogy a protestánsok gyűlést csakis 
katholikusok közbenjöttével tarthatnak, de talán a vizsgálat érde
kében is jobbnak vélte, ha annak vezetését a gyönge s amúgy is 
pártossággal vádolt zempléni senior mellőzésével a dologban egy
általán nem érdekelt és független egyéniségre bízza. A királyi levél 
a jótevőktől ajánlott urak közül mindössze négyet bízott meg a vizs
gálattal s Szentiványi János bárón, Keresztes Ferencz zemplénmegyei 
főjegyzőn és Zsolnay Zsigmond bonorum praefectuson kívül Bernát 
Jánost, Bártzay Lászlót, Szentpéteri Imrét s Patay Sámuelt rendelte a 
vizsgálóbizottság tagjaivá, meghagyván, hogy acommissio a helyszínen 
szigorú vizsgálatot tartson s a vétkesek megjavításának, a lázon
gók megbüntetésének, a fegyelem helyreállításának módjáról, a 
mesterek megrendszabályozásáról, sőt, ha kell, elmozdításáról, 
további intézkedés czéljából, a felség elé javaslatot terjeszszen.1 

III. 

A vizsgálat tehát el volt rendelve. Csakhogy a kik azt hitték, 
hogy az ügy eldöntése küszöbön áll, reményeikben alaposan csa
latkoztak. November 19-ike volt már, mikor Szentiványi Pósaházit, 
a két tanárt, a seniort, a primariusokat és az egész deákságot a 
következő évi január 6-ára a bizottság elé szólította, és a bárónak 
egyéb teendői miatt mindjárt ezt az első határidőt is május 22-re, 
majd ismét június 8-ra kellett kitolni. Ám a vizsgálat megkezdé
séből ekkor sem lett semmi. Az ifjúság nem mondhatott le a pün
kösdi legatio tisztességéről és jövedelmeiről, az iskola tehát újabb 
halasztást kért és kapott. Csakhogy az ekkép kitűzött új termi
nusra, június 19-re megint Szentiványinak akadt elintézni valója 
Kassán, s a vizsgálat megkezdését újból el kellett halasztani. Szó 
volt róla, hogy július 26-án hozzálátnak a dologhoz, hanem akkor 
ismét a nyári nagy vakáczió közeledése okozott akadályt. A kol
légium július 5-én azt kérte, hogy a terminus olyan időre tétessék, 
a mikor a deákság az intézetben tartózkodik. Ugyanis az aratás 

1 Clementer hisce committendum esse duximus, ut pro certo Termino in 
facie Loci, seu ipsa Saáros-Patakiensi Schola convenientes super quibusvis ibi
dem hactenus interventis abusibus et excessibus serio inquiratis, eoque facto 
qualiternam excessivos corrigendos, refractarios puniendos, qualiterque debitam 
Disciplinam instaurandam, ac ipsos. quoque Scholae Rectores in ordinem redi-
gendos, vel etiam immutandos existimaretis, Votum et ópinionem vestram Maje-
stati nostrae pro ulteriore eatenus subsecutura benigna resolutione nostrae indi-
late submittatis. Spataki levéltár, A. IV. 792. 12. 
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beköszöntvén, a városból július elseje óta mind több deák távozik 
s a nyilvános vizsgálatok (júl. 18 — 19.) után az egész coetus 
szanaszétoszlik, alamizsna szedni mén, vagy az iskola különféle 
helyeken lévő gazdaságaiban lesz elfoglalva. Azt sem kell feledni, 
hogy a tanúk jórészben földjeik után élnek és a nagy dologidőben 
csak jelentékeny kárral hagyhatják oda birtokaikat; az ifjúság 
pedig csupán augusztus végén kezd begyülekezni stb. stb. Mindez 
meg volt írva a kollégium levelében, a melyre hosszabb irkálás 
következett, míg végűi november 12-én kitűzték a legeslegújabb 
terminust: 1724. decz. 4-ét. 

Ennyi huzavona, halasztás kimeríthette mindenki, de külö
nösen Nagymihályiék türelmét. A Csécsi-párt — benn az intézetben 
élvezve az iskola javait — kényelmesen várakozhatott; ellenben a 
kiüldözöttek immár közel két esztendőt nyomorogtak át, megfosztva 
mindama jótéteményektől, melyekben jog szerint osztozkodniok 
kellett volna. Nem csoda, hogy kifogynak a béketűrésből és erőt 
vesz rajtok a keserűség. Nem állhatják többé szó nélkül, s Nagy
mihályi Gergely panaszos hangú folyamodást küld a királyhoz, 
melyben újra feltárulnak multjok sebei, de kesernyés hangon az 
is el van mondva, hogy Szentiványi bárónak »az első terminus 
alkalmával hosszú időn át Kassán, egyéb kiküldött bizottságban 
kellett fáradoznia, aztán gyengélkedéssel, majd juristitium közbe
jövetelével mentette magát, most pedig hivatalos kötelességénél 
fogva Pesten, a királyi táblán van elfoglalva, következésképp csak 
az Isten a tudója, hogy ez az ügy mikor lesz megvizsgálva, el
döntve és rendbe hozva. Bennünket, kizártakat, azonban keserűség 
fog el, hogy tanulásra való kipótolhatlan drága időnk elfecsérlődik 
s ártatlan létünkre saját költségünkön az iskolán kívül kell buj
dosnunk«. Intézkedjék tehát ő felsége ügyük elővétele iránt; bün
tessék meg a hatalmaskodókat, őket pedig régi törvényes állapo
tukba iktassák vissza.1 

Ezt a folyamodványt a kir. kanczellária Szentiványihoz 1724. 
szept. 22-én azzal a meghagyással küldötte meg, hogy az ügyet 
a küszöbön álló szüreti szünet után vegye elő és dűlőre juttatni 
igyekezzék.2 

Nem lehetetlen, hogy ez az utasítás hatással volt a báróra. 
A határidőt nem változtatták többé s a bizottság deczember 5. és 
6. napján a várban előzetes tanácskozást tartván, 6-án délután 2 
óra tájban ünnepélyesen bevonult a kollégiumba s (Csécsi rövid 
üdvözlő beszéde után) a részére itt előkészített helyiségbe: Berek-
szászi István deák szobájába.3 

Erre mindenekelőtt eltávolították a hívatlan elemeket, úgy 
hogy a commissio tagjain kívül csupán Szokolyai István borsodi, 

1 Spat, levéltár, A. IV. 808. 9. 
2 U. o. 
3 U. o A. IV. 811. 12. A vizsgálat lefolyásának történetét Patay Sámuel

nek ez a »napló«-ja tartotta fenn, vázlatosan ugyan, de nagyon használhatóan. 
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Túri Sámuel abaujvári, Pósaházi István zempléni seniorok, Szemere 
László, Kátsándi László, Nagy András, Mocsáry Balázs és Vadászy 
István benefactorok maradtak benn a szobában, s a bizottság meg
kezdette munkáját. 

Felolvasták a királyi kéziratot, aztán az elnök felszólította a 
megjelent és bennmaradt egyházi és világi férfiakat esetleges észre
vételeik s előterjesztéseik megtételére, mire amazok egynapi hala
dékot kértek és kaptak. 

Másnap, decz. 7-én reggel 8 órakor folytatták az ülést. Az. 
elnök bemutatta Nagymihályi Gergelynek a kir. kanczellária által 
szept. 22-én hozzá leküldött felségfolyamodványát, s feltette a kér
dést Nagymihályiék restitutiójára vonatkozólag. Élénk vitatkozás 
keletkezett. A bizottság egyik fele a visszahelyezést kívánta, ám 
a másik rész ellene szavazott és a kérdést függőben kellett hagyni. 
Aztán tudomásul vették a három seniof és a patrónusok mára 
igért feleletét, mely úgy hangzott, hogy a királyhoz benyújtott 
kérvényhez nincs mit hozzáadniuk. Végül behivatták Pósaházit a 
professzorokkal és megkérdezték őket, vájjon készek-e felelni az 
ellenök emelt vádakra ? Most fölkelt Pósaházi. Sohasem hitte volna,, 
mondotta, hogy még vádolni fogják, annál kevésbbé, hogy még 
felelnie kelljen. Azonban a commissio megmagyarázta neki, hogy az 
excessusokat mint kurátornak kötelessége volt büntetéssel sújtani, 
s a mennyiben elhanyagolta, hibájáért számadással tartozik. Mire 
amaz mentegetőzni kezdett, hogy ő gyakran próbált a bajokon 
segíteni, sőt felesen izzadt-fáradott benne; csakhogy majd föl sem 
vették, majd be sem bocsátották; tehát őt hanyagsággal vádolni, 
nem lehet. 

Mondták neki: vájjon állításait hajlandó-e írásban benyújtani ? 
s miután megígérte, Csécsire került a sor. Őt is megkérdezték: 
igazak-e az ellene emelt vádak? Ha igen: adja okát tetteinek; ha. 
nem: meri-e őket hamisaknak nyilvánítani? mire megjegyeztem 
nagyon fájlalja, úgymond, hogy a kollégium érdekében kifejtett 
sok fáradságáért nemcsak jutalmat nem nyert, hanem még gyalá
zatot kell szenvednie. Védeni fogja magát; de mivel mint afféle tanító
ember a jogi kifejezésekben eléggé nem járatos, esetleges hibás 
kifejezéseit csupán stílusa iskolás voltának tudják be. 

Végül hasonló kérdést intéztek Nagymihályi uramhoz is. Azt 
felelte, hogy a mit kérvényében a bajokról s ezek okairól állít, az 
utolsó betűig szentigaz, és igérte, hogy mindent be fog bizonyítani. 

Deczember 8-án, Boldogasszony fogantatása ünnepén, vecser-
nye után, d. u. 4 órakor gyűlt egybe a küldöttség. Az ülésre a 
városbíró útján beidézték Pósaházit és a két professzort s felszó
lították őket megígért írásbeli védelmök előterjesztésére. A három 
vádlott azonban egy napi haladékot kért és kapott. 

Deczember 9-én d. u. 2 órakor nyilt meg az ülés, melyen 
mind Pósaházi, mind a két tanár benyújtották megígért apológiá
jukat. A bizottság mindenekelőtt Pósaházi védekezését hallgatta 
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meg, melynek egyik főrésze két Csúzi nevű, káromlással vádolt 
deák bűnügyére vonatkozott, Pósaházy az apológia szerint el akart 
járni a két delinquens ellen, azonban Csécsi az egyiknek dolgát 
revideálni nem engedte, a másiknak pedig megbüntetését gátolta 
meg. Tanúságot tehetnek róla: Nagymihályi Gergely tanár, Szent
péteri Péter pataki pap, Bánhorváti Márton s Téglási János deákok. 
Ám nemcsak ebben a két esetben állottak útjába: mikor a lázon
gások és párttusák lecsendesítésére néhai Nehéz Bálint urammal 
és a város nótáriusával, Tornallyai Gergelylyel a kollégiumba 
akart jönni, Csécsiék a bejövetelben is megakadályozták. 

Következett Nagymihályi beadványának felolvasása, mely 
után a Csécsi-pártét szintén elővették. Nagymihályi újabb vádpon
tok becsatolását kérte; Csécsi szintén megtoldotta az övéit egy-
gyel, jelesül, hogy Pósaházi annak idején Zsujtai Andrást a tolcs-
vai eklézsiába be nem bocsátotta; felolvasták Zsujtai levelét, mely 
Pósaházi állításait cáfolta, s végűi határozattá emelték, hogy a 
vádakat az ellenfeleknek másnap d. u. 4 órakor in paribus kölcsö
nösen kiadják. 

Deczember 10-én vasárnap lévén, a gyűlés csak vecsernye 
után, 4 órakor kezdődött. Az ellenfelek átvették az elkészült másod
latokat; a bizottság pedig idéző levelet küldött Zsujtai Andrásnak 
s több jelentéktelen dolog elintézése után a következő napra kitűzte 
Szentpéteri Péter pataki pap, Bánhorváti Márton kollégiumi senior, 
Téglási János, Nagy János, Beregi András kollégiumi tanulók és 
•Tornallyai Gergely városi jegyző kihallgatását. 

. Deczember 11. felolvasták a Pósaházi védőírásából készített 
deutralis pontokat: 1. Igaz-e, hogy Pósaházi, mikor, a lázongások 
és kihágások ügyében a kollégiumba készült, szándékában meg
akadályoztatott ? s ha igen, kitől ? 2. Ki volt a jó rend visszaállí
tása ellen irányuló akadékoskodásnak értelmi szerzője és előmoz
dítója? 3. Ki volt az, a ki Pósaházit a Csúzi-ügyben akadályozta? 
s hogyan történt az akadályozás? 4. Vájjon Csécsi Pósaházitól 
nyert megbízása értelmében megbüntette-e az idősb Csúzi-fiút ? 
5. Igaz-e, hogy az ifjabbik Csúzi ügyében azért maradt el a revisio, 
mivel a dolgot Csécsi uram magára vállalta, kijelentvén, hogy érette 
ő fog felelni? 6, Vájjon ki volt az, a ki Pósaházit, midőn az 1722. 
decz. 11-iki nagy háborgás után nyomozni akart, a kollégiumba 
nem bocsátotta ? továbbá: ki volt a dolognak értelmi szerzője ? 

Aztán következtek a tanúvallomások. Először a pataki papot 
hívták szólásra. Szentpéteri meghallgatta a kérdőpontokat és kijelen
tette, hogy a dolog megfontolására respiriumot kér. Az elnök azon
ban ezt a kívánságot kereken elutasította. Meghiteltették tehát és 
elmondotta, hogy Pósaházi, igenis, járt Patakon, az ő vendége volt 
és be akart menni a kollégiumba, de bebocsátását Csécsi és a 
kollégiumiak megtagadták. A következő tanú, Tornallyai Gergely 
uram és — másnap, decz. 12-én — Dömsödi Gergely negyven 
éves pataki lakos egyértelműleg azt a vallomást tették, hogy a 
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praefectus őket, bizonyos időre a megyei deputatio után, Pósa
házi uram is nála lévén, Csécsihez küldötte azzal az üzenettel, 
hogy inspector uramat Csécsi »pro corrigendis excessibus intro 
mittat«. Mire Csécsi János így felelt: ő kegyelmének mindig szabad 
volt és lesz ott benn bármely deákkal érintkeznie. Megértvén azo-
ban, hogy Pősaházi uram inquirálni akar, kinyilatkoztatta, hogy azt 
meg nem engedheti, mivel az inspector partialista. Ezt a feleletet 
ők ketten megvitték a praefectusnak, kinél akkor még mindig ott 
volt Pósaházi. 

A negyedik tanú, Szokolyai István borsodi senior »juxta 
puritatem conscientiae« vallott. A Barkóczy-féle deputatio, úgymond,. 
a két Csúzi-gyerek ügyének revisióját és eldöntését Pósaházira 
bízta, kikötötte. azonban, hogy tanú (Szokolyai) a szikszói prédi
kátorra], Hodosy Sámuellel együtt előzőleg iktassa vissza kurátori 
hivatalába. Ezt ők meg is tették s be is mentek a Csúzi-ügy elvé
gezésére. Csécsi a nagyobbik Csúzit a kollégium békéje érdekében 
kegyelemre ajánlotta, de a döntés nyilvános megkövetésre és pro
scriptióra szólt, s akkor ebbe mindenki belenyugodott; a kisebbik 
Csúzinak (Pálnak) dolgát pedig Csécsi magára vállalta. 

Bánhorváti Márton senior, a következő tanú tudja, hogy a 
nagyobbik Csúzit proscriptióra ítélték, s hogy Csúzi (igaz, hogy 
minden jótéteménytől megfosztva) mégis megmaradóit a kollégium
ban. Ki kegyelmezett azonban néki, teljességgel ismeretlen előtte. 
Egyébként ő is vallja, hogy ifj. Csúzi dolgában soha sem Ítélkez
tek, noha ennek okáról sem tud számot adni. Jól emlékezik azon
ban rá, hogy Pósaházi egyszer Patakra érkezvén a paphoz szállott 
és két deákot hivatott a kollégiumból. Fatens ettől a két deáktól 
hallotta, hogy Pósaházi azt kérdezte tőlök, vájjon bebocsátják-e 
vizsgálatot tartani ? mire amazok kérdést tettek, hogy melyik rész
ről óhajt inquirálni, mivelhogy az ő részökről az inquisitio már 
el van végezve, s így arra semmi szükség; a kidobottak részéről 
pedig a kollégiumon kívül is inquirálhat. 

Bánhorváti vallomásában érdekes részlet, hogy a kollégium
ban a deputatio óta többször volt bírói szék; a kurátort azonban 
az ő tudtával soha senki meg nem hívta, mivel meghívása az 
iskolai törvények szerint csupán oly ügyekben szükséges, melyek
nek elintézésére a professzorok és primariusok magokat elégtele
neknek tartják. A commissio erre megkérdezte: volt-e megegyezés 
a professzorok között arra nézve, hogy az illető ügyeket a kurátor 
nélkül elintézhetik? mire a tanú elmondotta, hogy ilyesmit a pri
maria sedes elé soha sem terjesztettek; egyébiránt megegyezés nem 
is lehetett közöttük, mivel — például — mikor az Emődi-féle 
dologban egybegyűltek s Nagymihályit általa és Nagy János által 
háromszor is fölkérték, hogy az ülésen jelenjék meg, Nagymihályi 
azt felelte, hogy nemcsak meg nem jelenik, de sőt utolsó csepp 
véréig (ad sangvinem usque) védeni fogja Emődi ügyét, mivel a 
sedes vizsgálata istentelen, gonosz és igazságtalan. Mindamellett a 
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városbeliek sürgetésére eldöntötték a dolgot; csakhogy Emődit 
megbüntetni Nagymihályi miatt ezután sem lehetett. 

Beregi András bényei iskolamester, a következő tanú szintén 
nem tud róla, hogy valamelyik professzor a kurátort bíráskodni 
hívta volna; ám nagyon jól tudja, hogy mikor az ő (Beregi) dolga 
forgott szőnyegen, és ő Pósaházit megjelenésre kérte, ez a meg
jelenést megtagadta, mondván, hogy bár a kurátorságot soha el 
ne vállalta volna! 

Beregi vallomása egyébként is megerősítette a senior fassió-
ját, így abban, hogy Pósaházi a deputatio után csakugyan meg
jelent Patakon és Szentpéterihéz szállott. A hozzáküldött két kollé
gista deák közül az egyik Nagy János, a másik éppen a fatens 
volt, s a primáriusoktól nyert megbízásuk szerint csakugyan meg
mondották, hogy inquisitióra nincs szükség, mivel a primaria sedes 
már elvégezte, ám a fassiók authentizálása céljából rendelkezzék 
velők; mire Nehéz Bálint uram, a ki a kurátorral volt, és Pósaházi 
dühösen felugrottak s szidták az ifjúságot. A fatens és társa ezek 
után eltávozott, Pósaházi uram pedig nem tett semmit, noha a 
kollégiumba, ha akart, bátran bemehetett volna. 

Deczember 13-án Szentiványi gyöngélkedése miatt a várban, 
Trautson herczeg házában ült össze a commissio. A kollégiumból 
Szokolyai István, Pósaházi és Szentpéteri ellen újabb vádak érkez
tek; elhatározták tehát, hogy az iratokat a három papnak vála
szolás czéljából kiadják, és hozzáláttak a tanuvallatás munkájához. 

Téglásy János 25 éves primarius deák eskü alatt vallotta^ 
hogy 1. Pósaházit, ha be akart volna menni, senki nem akadályozta 
volna; 2. a professzoroknak kötelességük volt a curator ecclesia-
sticust minden nagyobb fontosságú ügy tárgyalására meghívni; de 
hogy megtették-e, nem tudja. Arra emlékezik, hogy egy verekedés 
után a primáriusok és a senior követség által kérték Pósaházi 
uramat, teremtene rendet s békeséget az intézetben; hanem Pósa
házi^ nagyon durván fogadta őket s azt mondotta: Ti is oly hamis 
lelkűek vagytok, mint Csécsi; csak vágjátok össze egymást! 
3. Csécsi a Csúzi-ügy vizsgálásakor azt sürgette, hogy necsak 
a Csúziak, hanem az összes bűnösök ellen indítsanak nyomozást. 
4. Az idősebbik Csúzi ügyében három tanút hallgattak ki, mire a 
vádlottakat szótöbbséggel kizárásra ítélték, a minthogy aztán a kol
légium jótéteményétől Csúzi csakugyan meg is fosztatott. Igaz, 
hogy a tanteremben megjelent, de már nem mint deák, s mikor 
megtiltották neki, engedelmeskedett és pár nap múlva kiment az 
intézetből. Arra azonban, hogy az ítélet végrehajtását Pósaházi 
Csécsire bízta volna, egyáltalában nem emlékezik. 5. Ifj. Csúzi dol
gáról nem tud semmit. 6. Hogy végűi Pósaházi a 6-ik deutralis 
pontban említett alkalommal Patakon járt, és a deákok két követé
től milyen választ kapott, arra Tunyogi Beregi Andrással teljesen 
egyformán emlékezik. Ám hozzáadja, hogy a dolog Csécsi távol
létének idején történt, s az ifjúság a két követnek hazaérkezése 



160 ADALÉKOK IFJ. CSÉCSI JÁNOS ÉLETÉHEZ 

után határozattá emelte, hogy Pósaházit a bemenetelben akadá
lyozni nem szabad, bár Pósaházit a határozatról értesíteni elmu
lasztották. 

Végűi még Zsujtai András uram jelent meg a commissio előtt 
és Pósaházi uramat ünnepélyesen megkövette; majd a három pap 
vette át az ellenök beadott vádpontokat; s az elnök a négy deák 
kíséretében behívott két professzort figyelmeztette, egyrészt, hogy 
replicájokat az ellenök benyújtott vádakra s egyben bejelentendő 
tanúik lajstromát két hét alatt okvetlen juttassák hozzá, másrészt, 
hogy a commissio üléseinek újabb megkezdéséig csendben és 
nyugalomban éljenek. — Azzal a legközelebbi ülést 1725. január 
22-re tűzvén ki, a sessiót bezárta. 

Ám, mint megelőzőleg, a határidőt most sem tartották meg 
pontosan. A vádlottak közül senki sem nyújtotta be replicáját a 
kitűzött két hét lejártáig, sőtCsécsiék Szokolyai urammal együtt 
éppenség január 24-éig várakoztatták az elnökséget; másfelől a 
bizottság sem ülhetett össze előbb január 24-nél. 

A megnyitó ülésen megjelentek az összes felek, csak Csécsi 
Jánost gátolta súlyos -betegsége. Nagymihályi újra restitutióját sür
gette, azonban hiába, mivel a kérdés tárgyalását alkalmasabb időre 
halasztották. Aztán a legközelebbi teendők sorrendjét megállapítván, 
a replicák felolvasásához láttak. ; 

Ezek a válaszok mélyen belevilágítanak a pataki kollégium 
akkori életébe s feltárják a küzdő felek lelki állapotát; Egyelőre 
nem az a fő, kinek van. igaza; elég, hogy megtudjuk, mit tartanak 
egymásról, mi mindennel vádolják azokat, kikkel szoros egyetértésben 
kellene élniök, és mivel igyekeznek igazolni saját magokviseletét. 

Elsőnek Pósaházi replicája1 került felolvasásra. Az agg 
seniort a Csécsi-párt tizenkét pontban vádolta,2 következésképp a 
felelet szintén ugyanannyi pontban igyekszik visszaverni az össze
hordott kifogásokat. 

1. Csécsiék hibáztatták, hogy Pósaházi Nagymihályit Csécsi, 
a patrónusok és a deákság tudta nélkül, sőt az utóbbiaknak elle
nére titkon hivatta meg és a régi tanár beleegyezése nélkül iktatta 
hivatalába.— Pósaházi visszafelel: Nem áll, — s ez a vádból is kilát
szik, — hogy se Csécsi, se az ifjúság Nagymihályi meghívásáról 
nem tudott; a régi professzor beleegyezésére pedig egyáltalában nem 
volt szükség. Csécsi meghívása ellen annak idejében szintén tilta
kozott Füleki uram, s Csécsi mégis törvényes mesternek tartja 
magát. Valójában nem is ez bántja Csécsinek szívét, hanem a tel
hetetlenség, ezt mutatják Pósaházihoz és másokhoz intézett szavai: 
hogy »úgyis csekély a fizetése; a discretionalis jövedelem érne 
még valamit, de ha másik rektort hoznak, ez is kétfelé oszlik«. 
Még kevésbbé volt szükség az ifjúság beleegyezésére, bár az tel-

1 L. az Acta Commiss. Szentiv. c. gyűjteményben. 
a Spat, levélt., A. V. 1017. 23, 
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jességgel nem hiányzott. Bezzeg a törvényben megkívánt consen
sus : a pásztoroké bizonyára megvolt; a világi urakat pedig az 
idő rövidsége miatt nem lehetett valamennyit értesíteni. 

2. Csécsiék szerint Pósaházi nem egyszer szolgáltatott alkal
mat súrlódásokra Nagymihályi uramnak adott titkos tanácsaival és 
irkálásaival, gyakran oly ügyekben is, melyek a professor prima-
riust, az esküdt deákokat és az egész kollégiumot illették. — Felelet: 
ám, ha mindez titokban s négy szem közt esett, a vádaskodók 
vájjon miképp tudnak róla? 

3. Azzal is vádolták, hogy Nagymihályinak hozzáküldött 
Csécsi-ellenes:-irkálásait nemcsak helybenhagyta, hanem sajátkezű-
leg ide is, amoda is elküldözte. Ezzel pedig, mondották, nemcsak 
az ifjúságnak pártokra szakadását mozdította elő, hanem azon is 
rajta volt, hogy a kollégiumot a jótevők alamizsnájától elüsse, nem 
is említvén, hogy a kollégium ellenére és mellőzésével Nagymihályi 
és saját aláírásával ellátott megbízólevelekkel külön kéregetőket 
küldött ki, s a kollégiumiakat ezzel is megrövidítette. — Pósaházi ekkép 
felelt: Igenis, helyeselte Nagymihályinak vádjait. Avagy rosz-
szalást érdemelt volna ez az ember, a ki az ellene és tanítvá
nyai ellen elkövetett igazságtalanságokat őszintén feltárta ? A mi pedig 
az alamizsnát illeti: Nagymihályiék kizárása előtt a patronusokhoz 
rendesen küldött leveleket, hogy az iskola részére adakozzanak; ám 
ezután, mikor őt is, a patrónusokat is ökrözték, szamarazták, kor
pázták, nem cselekedte, mivel arra a lázadókat méltatlanoknak 
tartotta. Az az állítás azonban, hogy az alamizsnálkodásról bárkit 
is lebeszélt volna, sült hazugság. Nagymihályi-részről kiküldött 
kéregetők levelét sem írta alá, mivelhogy ilyen supplicansok nem 
voltak; de ha megtette volna is, hogy ezeket a kiüldözött, 
szegény, mindenükből kifosztott fiúkat, kiknek ügye eldöntve 
nem volt, kik épp ezért még mindig a kollégiumhoz számítottak 
és az egyházi felsőbbséget tiszteletben tartották: segítette volna, 
ezért kárhoztatást egyáltalán nem érdemlene. 

4. A Csécsi-pártiak mint a kurátor pártosságának jelét állí
tották oda, hogy Pósaházi az 1720-iki examen előtt a pásztorok
hoz levelet írt, melyben kijelentette, hogy csupán Nagymihályi 
uramnak szabad opponálniok. Pósaházi azonban ezt a vádat is hazug
ságnak bélyegzi. Nemcsak hogy el nem tiltott senkit, de sőt, 
mondja, mindenkit buzdított az oppositióra. Maga is opponált, mi 
több, 1724-ben a vizsgák előtt külön megkérte Szentpéteri uramat, 
hogy a vizsgálati tételeket kutassa ki s készüljön disputához. 
Ő (Pósaházi) szintén opponálni fog, tehát neki is küldje meg a 
kérdéseket. Hanem hát, teszi hozzáj Csécsi uram és deákjai magok 
fáznak a vizsgálati opponálásoktól s azért csak közvetlen a vizsga 
előtt, mikor a vendégek már a teremben vannak, osztják ki a 
thesiseket, holott, különösen a tanultabb emberekhez, már napokkal 
előbb el kellene őket juttatni. »Bezzeg nem így tesznek más aka
démiákon ; az újhelyi paulinus atyák is, mikor a vizsgákra a pataki 

Irodalomtörténeti Közlemények. XVII. 11 
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professzorokat és deákokat illő emberséggel meghívják, idejekorán 
közlik velők a vizsgálaton előforduló tételeket.« 

5. Azt mondják Csécsiék: Pósaházi némely becsületes, 
szorgalmas ifjakat meg akart gátolni haladásukban; ugyanis nem
csak leveleiben gyalázta őket, azok között is első volt, a kik 1721-ben 
a kollégiumtól kiküldött legátust visszautasították, s ezzel első sor
ban saját egyházában, aztán pedig egyebütt is pártoskodásokat 
és czivódásokat támasztott. Pósaházi felel: Jól tudja, kiről szól az 
ének. Zsujtai Andrásról van szó, a kit Helvécziából lett hazatérése 
után pünkösdi legátusnak Tolcsvára küldöttek. Igenis, a tolcsvai 
pap (Pósaházi) nem fogadta el Zsujtai Andrást, de nem mivel 
Zsujtai csécsista volt, hanem mert rosszul viselte magát és egyike 
volt a kolomposoknak- Aztán nem is ő (Pósaházi) nem admittálta, 
hanem a tolcsvai eklézsia. Mert egyet a vádaskodók bölcsen elhall
gattak: azt, miképp hurczolta meg becsületében őt is, némely pap
társait is Zsujtai András, a kit mocskolódásaiért el is ítéltek, de 
megbüntetni — Csécsi volt a pártfogója! — soha meg nem bün
tettek, hogy ekkép neki, a bántottnak, elégtételt szolgáltattak 
volna. Az sem áll, hogy Zsujtai visszautasítása példa volt a csé-
csisták visszavetésére; néki, mint előbb, ezután is volt csécsista 
legátusa; s nem is az eklézsiák czivódnak és pártoskodnak, hanem 
maguk a deákok. 

6. Merész, és mivel könnyen félreérthető, tehát veszedelmes 
vád volt a következő: hogy »a kollégium ellen különböző helye
ken összejöveteleket tartott és tőle az alamizsnát nemcsak saját 
maga személyében ragadozta el, hanem másokat is erre tanított.« 
Hol ? Mikor ? kérdi Pósaházi az összejövetelekre vonatkozólag; de 
a ragadozásra már »haja is égnek mered« és felháborodva kéri a 
commissiót, hogy szolgáltasson neki elégtételt és tanítsa meg eze
ket az embereket. 

7. »Rendeletlen és pártos végzéseket hozott«, mondja a Csécsi
párt. Pósaházi feleli: Álljanak elő ama végzésekkel. 

8. »Az első professzort ki akarta túrni hivatalából és 1721-
ben nyilvános ülésben megfenyegette, szemébe mondván: Nem 
nyugszom, míg a professzorságból ki nem dobom.« Felel Pósaházi : 
Igenis, mondotta ama szavakat. Joga volt hozzá: ő az iskola kurá
tora, a professzorokat ő iktatja be s övé a jog, hogy ki is dobja 
őket, ha rosszak. Ezt az iskola törvénye diktálja. Csécsi pedig 
megérdemlette, hogy a kurátor így beszélt vele, mivelhogy senki
nek engedelmeskedni nem akar, se embert nem ismer, se Istentől 
nem fél, a papokat mindenek fölött gyűlöli, az ájtatosságról pedig 
azt vallja, hogy nem hivatása. Ilyen professzor alatt az ifjúság 
erkölcsének meg kellett romlania, a fegyelem és rend felbomlott s 
mindenféle bajok támadtak. »És bizonyára az egyház és haza egy
aránt meg lett volna velem elégedve, ha, a mint jogom és hatal
mam volt, elég erőm is lett volna hozzá, hogy őt kidobhattam 
volna.« 
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9. »A Barkóczy-féle megyei deputatio idejében, rögtön a 
vizsgálat befejezése után Nagymihályi urammal titkos tanácsko
zást tartott, se kérdésre, se tudósításra nem méltatván az első 
professzort, a kit meg sem látogatott, hanem ellenkezőleg, rútul 
gyalázott.« Felelet: a titkos tanácskozás vádja merőben alaptalan. 
Vájjon miért nem említik a vádaskodók inkább a saját professzoruk 
vétkét, hogy, például, az elitélt Csúzit büntetlenül hagyta? Hogy 
pedig Pósaházi Csécsit nem látogatta meg, könnyű megérteni. 
Sokat tett Ő Csécsiért, de Csécsi csak hálátlansággal fizetett, soha 
Patakon nála meg nem jelent; mint minden más papot, megve
tette; volt rá eset, hogy nem is köszönt néki. 

10. »Midőn az 1722. október 7-én Vatai Jánostól kezdett 
verekedés után ez ügy megvizsgálására kérték, Tolcsván mind a 
követeket, mind az első professzort nagyon megsértette, mondván 
nekik: Hamis lelkű vagy mind te, mind Csécsi; jól vagyon, csak 
vágjátok össze egymást.« Felelet: Lehet, hogy amaz igéket mon
dotta, de legfölebb ironice. 

11. Szemére vetették, hogy kemény és szigorú bírája volt a 
csécsistáknak, de Nagymihályi »gaz tolvaj deákjait« a kollégium 
gyalázatára és kárára a törvény ellen körömszakadtáig védelmezte. 
A replica erre is megfelel. A vádaskodók, úgymond, Emődire 
czéloznak, de ő (Pósaházi) Emődit nem védte, csupán ügyének 
eldöntését halasztotta el a pártatlan vizsgálatig. Nem tehetett mást, 
mivel azt az embert irigyei vádolták s ítélték el irigyeinek tanú
vallomásai alapján. Hogy ki a gonoszok pártfogója, Csúzi esete 
mutatta meg, a kit Csécsi a deputatio határozata ellenére büntet
lenül hagyott. 

12. Végre: a kollégium nyilvános vizsgálatára, bár becsület
tel meghívták, két éven át meg nem jelent s a folyó 1724. évben 
az iskola supplicansainak megbízó leveleit aláírásával megerősí
teni a kollégiumiak ismételt kérelmére sem volt hajlandó; ellenben 
a Nagymihályi-pártnak ezt a szívességet maga jószántából meg
tette. Pósaházi így felelt: 1724-ben hivatalos útja akadályozta 
meg, hogy a vizsgálaton meg nem jelenhetett. A mi pedig az alá
írást illeti, valóban kérték tőle. Ám 1. a dolog azelőtt soha sem 
volt gyakorlatban; 2. azt kívánták tőle, hogy a leveleket mint 
kurátor írja alá, holott őt a kollégiumiak kurátoruknak nem ismer
ték; 3. a megbízások nem is érdemiették a megerősítést. Ugyanis 
a kéregetőket még csak meg sem eskették, hogy az adomá
nyokat hiány nélkül a kollégium kezébe juttatják, és a benefac-
torokkal sem jegyeztették össze, ki mit adott; kiki lophatott, a meny
nyit akart — s ilyen dolgot ő a maga részéről nem pártolhatott. 
Nagymihályiék részére pedig szintén nem írt alá kérőlevelet, kivéve 
egyszer, a kollégium szétszakadása előtt, mikor Emődi Mihályét 
erősítette meg, hogy a közönség lássa, hogy ez az iskolának igazi 
supplicansa, nem pedig egyebek, kikről az hírlett, hogy Zsujtai 
akadémikus promotiójára gyűjtenek. 

11* 
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Következett az akták legérdekesebbikének, Nagymihályi hosz-
szú, kimerítő replikájának*• fölolvasása. A nagy gonddal készült 
dolgozat általánosságokkal kezdődik; legérdekesebb része azonban 
maga a tulajdonképpen való felelet. 

A Csécsi-párt a dolog természetének megfelelően mindjárt a 
vádpontok élén hangsúlyozni kívánta, hogy a rendetlenségekre 
okot az ellenfél szolgáltatott. »Állítjuk és erősítjük, hogy az egye
netlenségek előidézője mindenek előtt tiszt. Nagymihályi uramnak 
rendeletlen és az akkori körülményekhez képest fölösleges beikta
tása és az iskolára való rátukmálása volt. Világosan megtetszik ez 
a következőkből: 

1. Tiszt. Nagymihályi uramnak már meghívása sérelmes 
volt, a mennyiben nem történt az egész deákság közmegegyezésé
ből, de sőt még csak a többség akaratából sem, hanem az ifjúság 
ellenére. Nem egyezett belé sem a tényleges professzor, tiszt. Csécsi 
uram, sem a jótevők nagyobbrészé, sőt néhánynak kivételével, a kik 
akarták, értesülésök sem volt róla. 2. Nagymihályit az egész deák
ság nevében hívták ugyan meg, azonban a meghívólevél nem volt 
a kollégium pecsétjével megerősítve. 3. Mikor az ifjúság és seniora 
megtudták, hogy két deák néhány legénynek megegyezése folytán 
Nagymihályinak Miskolczra titokban meghívót készül vinni, Kecske-
méthi János senior tiltakozott ellene, hogy az ifjúság nagyobb és 
tekintélyesebb részének ellenére Nagymihályi uramat meghívják; 
s a többség ellenkezése csak abból is megtetszik, hogy Nagymihá
lyi behozatalára, mint ez hasonló esetekben rendes körülmények 
között történni szokott, a kollégium szekerét ki nem rendelték. 
Hogy pedig tiszt. Nagymihályi uramnak mind meghívása, mind 
beiktatása az akadémiai jogokba ütközött, kiderül abból, hogy 
mint Carpzowius Benedek JurisprudentiaEcclesiasticá-jában I. 16.25. 
olvasható, professzorokat az egész universitas vagyis a tanuló ifjú
ság jelöltjei közül kell meghívni, a kiket aztán az Akadémia patró
nusa erősít meg tisztségökben. Holott Nagymihályi meghívásába 
és beiktatásába csupán egy-két patrónus vagy benefactor egyezett 
belé . . . Továbbá: valamint a pásztorokat meghívni nem csupán 
a magistratus és püspökök joga, hanem mint ugyancsak Carpzow 
(Synopsis Decisionum Saxonicarum, decisio 5. stb.) mondja és az 
antiochiai zsinat is rendeli, a népé is és következésképp az egész 
gyülekezeté; s valamint a diakónust a pásztor a néppel együtt 
választja : épp úgy, mint ugyancsak Carpzow (Synopsis Jurispru-
dentiae Ecclesiasticae lib. I. tit. 2. Defin. 14.) megjegyzi, ex ratio-
nis identitate az iskola pásztorának, vagyis a professzornak meghívá
sához és praesentálásához az egész deákság, a már működő tanár 
és a jótevő urak nagyobb részének beleegyezésére lett volna szükség 
s az új mestert nem kellett volna néhai Csécsi János professzor 
fiának, a meglevő professzornak sérelmével az iskolára erőszakolni.« 

1 L. spataki levéltár, A. V. 1011. 17. 
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»Másodszor. Hogy pedig tiszt. Nagymihályi uram alkalma
zására az idétt szükség nem volt, következik 1. a kollégium akkori 
nagy szegénységéből, melyben az ifjúság egy professzorral is alig 
tudott megélni s a mely Nagymihályi uram alkalmazása által még 
jobban fokozódott; 2. abból, hogy némely diákok egyenetlenke-
dése még jóformán le sem csillapodott, mikor Nagymihályi beik
tatása az ifjúságot pártokra szakítván, a baj újra felújult; 3. mivel 
sok diákot félelemmel töltött el Nagymihályi uramnak miskolczi sze
replése. « 

Nagymihályi erre az érvelésre mindenekelőtt általánosságban 
kíván néhány megjegyzést tenni. Azt mondja, hogy a miket a 
vádlók az egyenetlenségek okai gyanánt emlegetnek, azokat meg
hányni, eldönteni és megokolni nem Csécsiék, hanem a dioecesis 
seniorának, a pataki papnak, az egyházi és világi jótevőknek hiva
tása. Ezt diktálják az iskola törvényei. Az ő dolguk, hogy a kol
légiumról — deákokról és tanítókról, kicsinyekről és nagyokról — 
gondoskodjanak; ő hozzájok tartozik tehát annak a megállapítása, 
vájjon szükséges-e, törvényes-e valamely professzornak alkalmazása, ? 
vájjon az a professzor méltó-e hivatalára ? Aztán a törvények értel
mében a kollégiumbelieknek a zempléni senior, a pataki pap s az 
egyházi és világi jótevők a főbírái; ők ítélnek a professzor felett 
és nem ennek professzor-társa vagy éppenséggel tanítványai. Követ
kezésképpen Csécsi uram és emberei, ha akár Nagymihályiban, akár 
Nagymihályi deákjaiban hibát vettek volna is észre, nem voltak 
rá feljogosítva, hogy Ítélkezzenek felettök, még kevésbbé, hogy 
büntessék és kidobják őket; ellenkezőleg, kötelességökben állott 
volna, hogy a fogyatkozásokat a pataki pásztornál és az egyház
megye senioránál följelentsék. Ám Csécsiék a fenti »okok*-ról soha 
senkinek sem szólottak, csupán most ránczigálják elő őket. Azt 
sem kell elfelejteni, hogy a végzetes czivódások az iskolában már 
az ő (Nagymihályi) alkalmazása előtt, már Füleki András uram 
idejében megvoltak; világos tehát, hogy az egyenetlenségeket nem 
a Csécsiéktől felhozott jelenségek szülték, hanem Csécsi kevélysége, 
kapzsisága, irigysége és gyűlölködése. 

Mondják, hogy az ő (Nagymihályi) alkalmazására az akkori 
viszonyok között nem volt szükség. Ám ennek épp az ellenkezője 
igaz. Tudni kell ugyanis: 1. hogy az illetékes körök Füleki tan
székének betöltését közvetlen Fülekinek kitétele után elhatározták; 
2. maga Csécsi, megunva az igazgatás vesződségeit, kérte, sőt 
sürgette, hogy melléje másik professzort állítsanak; 3. mivel Csécsi 
a Fülekinek volt derék s jóerkölcsű tanítványait a kollégiumból, 
a benefactorok parancsának egyenes megszegésével, mindenféle tör
vénytelen vádak alapján ki akarta küszöbölni, a minthogy Pelsoczi 
Pétert, Losonczi Mihályt és Dobi Andrást többedmagokkal együtt 
nagy szégyenségökre ki is zaklatta; 4. mivel az ifjúság vallomása 
szerint rendszertelenül, s mindenféle hiábavalóságokat tanított; a 
disputácziókat elhanyagolta ; a mit egy nap állított, azt más nap 
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tagadta; az ellenvetéseket reális megoldás helyett puszta negatióval 
utasította vissza; sok dologban a helvét hitvallással ellenkezett; 
az erkölcsös neveléssel nem törődött; a gyermekeket katekizmusra 
nem tanította; az iskolai tisztségeket arra nem való deákokkal 
töltötte be. Mindez mutatja, hogy második professzor beállítására 
nagyobb szükség volt, mint bármikor. A vádaskodóknak érvei, 
melyekkel magokat fedezni akarják, nem is érnek semmit. Hiába 
emlegetik az iskola szegénységét; mert a szükségesekről való gon
doskodás nem az ő hivataluk, hanem a jótevőké; másfelől pedig 
egyetlen ember jelenléte az intézetben ínséget nem is okozhat. Ha 
szűken voltak, ezt a sok here? naplopó tette, kik nagy számmal 
voltak — s vannak ma is — a kollégiumban. »Azonkívül«, úgy
mond, »én a kollégium javaiból fizetésem fejében, bár jogom lett 
volna hozzá, mindeddig keveset, jóformán semmit sem kaptam. 
Hozzáadom azt is, hogy abban az időben az inség egész Magyar
országban általános volt, valamint tehát a szűkölködés az ország 
lakosságát össze nem veszítette, a kollégiumban sem volt az egye
netlenségek szülőanyja«. Kiszalasztották ezt véletlenül a vádasko-
dók is, mikor bevallották, hogy az intézetben már az új tanár 
beiktatása előtt voltak villongások; a mi pedig némely deákoknak 
miskolczi tapasztalatait illeti: lehet, hogy akadtak olyanok, kik 
féltek tőle, csakhogy nem a jók, a szorgalmasok és törvénytiszte
lők soraiból, hanem a herék, rágalmazók s más efféle elvetemült 
gonoszok közül, a milyeneket a miskolczi iskola törvényeinek őrei, 
az akkori miskolczi pásztorok és patrónusok meg nem tűrtek. 

Alkalmazásának törvényességét illetőleg Nagymihályi Pósa-
házival tart. Hangsúlyozza, hogy őt a zempléni senior, a pataki 
pap és a benefactorok tették pataki tanárrá. Nem áll, hogy a dolog
ról a benefactorok nem tudtak: világos ez a jótevőknek hozzá 
(Nagymihályihoz) küldött üdvözlő leveleiből; hogy pedig az urak 
részéről a kellő beleegyezés sem hiányzott, az is kitűnik abból a 
körülményből, hogy alkalmazása ellen egyetlen patrónus sem tilta
kozott. Különben is az ügyet rég eldöntötte a Barkóczy-féle kül
döttség, mely őt hivatalában megerősítette, s törvényes professzorsá-
gát a vádaskodók szintén elismerik, a mikor Csécsiről mint első 
tanárról beszélnek, lévén az első a másodiknak correlativuma, stb. 

De az ellenfél nemcsak okoskodásaiban hibáz: a megtörtént 
dolgokról is megfeledkezik. Azt mondják Csécsiék, hogy Nagy
mihályit az ifjúság tudta és beleegyezése nélkül emelték professzor
ságra ; - holott emlékezniök kellene, hogy a zempléni senior az egy
házmegyei jegyzővel és a helybeli pappal együtt a deákságot egy 
új professzor meghívása és beállítása iránt megszavaztatta, és az 
ifjak tíz-tizenegy kivételével a meglevő mellé másik tanárt is óhaj
tottak. Ám tudott a dologról Csécsi is, mivelhogy a zempléni 
senior, midőn az említett szavazatszedés czéljából a kollégiumba 
bement, szándékáról első sorban őt értesítette. Tudtak tehát a 
dologról mindannyian, sőt a deákság tanúságot tesz róla, hogy 
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Csécsi az új tanár beiktatása előtt Pósaházi és Szombati István 
uram füle hallatára nem átallotta ilyet mondani: »Biz ide ne hoz
zák, elég az ifjúságnak egy professzor.« Mire Szombati uram meg
jegyezvén, hogy: »Uraságodnak szüksége van segítségre«, — így 
szólott: »Ám lássák, de bizony kimegy azon az úton, a melyen 
behozzák.« Ebben a kijelentésben, mondja Nagymihályi, már benne 
van az ő és deákjai erőszakos kizárásának szándéka; és a com-
missio ezek után megítélheti, hogy a veszekedéseknek nem a 
Csécsiék gőgje, irigysége, rosszakarata s egyéb bűnei voltak-e 
szülő okai. 

. . . Ám mi lesz akkor Carpzow tételeivel? — »Vannak elég
séges törvényeink, melyeken létünk alapja nyugszik, és semmi 
közünk se Szász-, se más ország törvényeihez, a minthogy azok
nak törvényei se igazodnak mihozzánk.« 

A Csécsi-féle vádiratnak következő részét annak az elbeszé
lése alkotja, hogy Nagymihályi és pártfogói a kollégiumiaktól a 
beiktatáskor eléjök terjesztett négy föltételt nem vették figyelembe. 
Nagymihályi a vádra azzal felel, hogy az illető feltételeket néki 
senki meg nem mutatta. De ha megmutatták volna is, kétségtelen, 
hogy ilyenek alkotása csupán a benefactoroknak és elöljáróságnak 
áll jogában. A négy pont azonban mégis fontos, mert világosan 
kifejezésre juttatják ama szenvedélyeket, melyekből az iskola egész 
háborúsága fakadt: a Csécsi kapzsiságát, irigységét, önhitt gőgjét 
s uralom vágyát. Igenis, a professor primarius jövedelme csökkené
sétől félt, irigykedett testvérére, kit az Úr tanításra küldött, s gőg-
jében elsőbbségét látta veszélyben forogni. Mert gőgös volt és nem 
egyszer mondotta, hogy: »A patrónus urak se Magyarországon, 
se Erdélyben nem találnak senkit, a ki mellém professzornak el merne 
jönni.« Sőt saját atyját sem átallotta kisebbíteni, mondván: »Sze
gény apám! mit az az én apám! mit tudott ő ? fölkelt három óra
kor, tanult 5-ig. A kisujjam körme alatt is több bölcsesség lakik, 
mint neki a fejében volt« stb. — Végre: Csécsi még a patrónu-
soknak is parancsolni akar, mikor a 4-ik föltételben többjüknek 
akaratára és beleegyezésére fityinget sem ád és kivétel nélkül 
mindnyájokét követeli. 

Vádoló s védő fél ezek után az előcsatározások után térnek 
át a részletkérdésekre, melyek itt is, ott is 47 rendbéli pontoza-
tokba foglalva, megannyi párbajra nyújtanak nékik alkalmat. 

1. vád: Nagymihályi uram még meg sem kezdette tanítását, 
mikor a saját neve aláírásával — mellőzve a rector primariusét — 
ünnepi pátenseket adott egyes, légáczióra menő ifjaknak, mi a 
jövendő szakadásnak máris előjeléül szolgált. 

Felelet: Mivel a tanuló ifjúság a húsvéti ünnepekre pátensek 
nélkül nem mehetett a patrónusokhoz, s viszont Csécsi a levelek 
aláírását egyszerűen megtagadta, az ifjak Jósvai Ferencz seniort 
Nagymihályihoz küldöttek. Én, mondja Nagymihályi, sokáig tanács
koztam Jósvaival; aztán az iskolai törvények 7. pontja értelmé-
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benx az oeconomus, majd a senior s végre több deák által 
kérettem, intettem Csécsi uramat, hogy a leveleket a régi szokás 
szerint írja alá; de hiába. Csécsi az aláírást először mindenkitől 
megtagadta; később nagy huzavona után némelyeknek megtette, 
másoknak viszont, a kikről tudta, hogy bűnös terveiben nem osz
toznak, egyáltalán nem írt alá. Ő — Nagymihályi — ellenben 
aláírt mindenkinek. Ne vádolják tehát semmivel; kötelességét telje
sítette, nem úgy, mint Csécsi, a ki ellenszegülésével a kollégiumot 
hírbe hozta és a patrónusoktól s pásztoroktól a köteles tisztelet
adást megtagadta. 

2. vád: A legközelebbi húsvét alatt egy hordó bort, melyet 
az iskola szükségleteire eltettek, a rector primarius pedig saját 
pecsétjével lepecsételt volt, valami tizenöt deákkal, kik az ünnepre 
is benn maradtak, az utolsó cseppig fellakmároztatott, bár a korcs
mából, ha már kellett, olcsóbb bort is szerezhetett volna. 

Felelet: Azt a bort Csécsi nem az iskola érdekeiért való 
buzgólkodásából, hanem azért pecsételte le, hogy az akkori seniortt 
Jósvait, a ki vele nem fujt egy követ, és tanártársát bosszantsa, 
kisebbítse; nem is osztották ki az egészet, hanem csak valamelyes, 
részét, s azt is a bevett szokás értelmében, a senior és más ifjak 
többszöri kérelmére. Aztán az sem igaz, hogy a bort lakmáro-
zásra vesztegették; mert az éjjeli őrségek kapták és egyéb szol
gálattevőket jutalmaztak vele. 

3. vád: Elkezdvén a tanítást, nem elégedett meg a részére 
kijelölt órákkal, hanem a rector primariustól már rég lefoglalt 
délutáni második órát is el akarta ragadozni. E czélból Csécsi 
előadása alatt a kathedrára lépett, a mivel nemcsak Csécsit sér
tette vérig, hanem a kollégiumot is fölháborította. Mikor pedig 
e miatt az iskola Pósaházinál panaszt emelt és a gondnok azt írta 
néki, hogy ne kapdosson az elsőség után, hanem a jó békeség 
kedveért engedjen mindenben; s az erre vonatkozó levél tartalmát 
Csécsi is meg akarta ismerni, így felelt: a superintended azt írja, 
hogy mindenben elődöm nyomdokain járjak, — ahonnét világos, 
hogy az igazgatói jogokat a törvény ellenére mind magához 
kívánta ragadozni. 

Felelet: Azt az órát a beiktató urak rendelték Nagymihályi 
részére, s így ő azt nem elragadni, hanem megtartani akarta mind
addig, míg a kurátortól más utasítást nem kapott. Aztán nem is 
lehetett azt az órát elragadni senkitől, mivel nem volt senkié. 
Ugyanis Csécsi uram abban az időben se nem tanított, se tovább 
tanítani nem akart; sőt éppenséggel búcsúzni akart az iskolától 
és hivatalától s mindenfelé meghívókat küldözött a jótevőkhöz, 
hogy jöjjenek búcsúzó beszédére, ragaszkodván ama mondásához: 

1 Lex 7. De officio Rectorum, Quae est, Didascali in monendo mutuas 
operas officii praestanto. Arról szól, hogy a tanárok egymást szeliden, négy
szem között figyelmeztessék hibáikra; ha nem használ, akkor >monens tenetur 
Superionbus, et primum quidem Pastoribus loci indicare«. 
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»Oratio Domini Nagymihályi inauguralis est mihi emortualis.« 
Végre a délutáni 2-ik óra ősidők óta a theologiára volt szánva 
és azé a tanáré volt, a ki reggel 8-kor tartott előadást. Mindazál
tal, ha Csécsi illedelmesen, okokra hivatkozva kívánta volna tőle, 
ő (Nagymihályi) szivesen helyt adott volna óhajtásának; de Csécsi 
nemcsak hogy elvette óráját, hanem még sértegette is, azt mond
ván róla: »Ez a paraszt éppen hogy idejött, már verekedik«, 
a mint ezt az egyesült három dioecesis seniorai előtt Csécsi saját 
szájával megvallotta. 

4. vád: Miután Füleki az iskola házából kiköltözött, Nagy
mihályi ezt a házat, mely ősidőktől a rector primarius lakóhelye 
volt, Csécsi és a kollégium tudta nélkül elfoglalta. 

Felelet: Hogy az. a ház Csécsit illetné, arra semmiféle sza
bály nincsen; aztán Nagymihályi nem is a saját szántából ment 
beléje lakni: a kurátor és a pataki pásztor jelölték ki számára. 

5. vád: Elfoglalván lakását, elsőbbségét azzal is ki akarta 
mutatni, hogy Csécsit gúnyolta és ily szókkal kisebbítette: Tiszt. 
Csécsi uram nem is professzor . . . sőt még ennél gonoszabb dol
gokat is mondott. Éjjelenkint 12 óra körül a diákokhoz járt, nekik 
promotiót, szobát igért s így csábítgatta őket a saját pártjára; 
másokat fenyegetésekkel igyekezett Csécsitől eltántorítani, úgy hogy 
aztán az ifjúság végre is megoszlott, két párt keletkezett: a 
csécsista és nagymihályista-párt; felburjánzott a rágalmazás, a 
patrónusok s egyéb becsületes emberek magok is a pártok versen
géseibe sodródtak . . . 

Nagymihályi felel: Noha az iskolai hagyomány szerint az 
elsőbbséget, a mennyiben a theologia, melynek tanítását reám bíz
ták, minden más tudománynál különb és tiszteletre méltóbb, köve
telhettem volna, mégis, azután hogy beiktatóim meghagyták, hogy 
a békeség kedveért minden praetensiótól tartózkodjam, sohasem 
kívántam. Megtetszik ez egyebek között abból is, hogy egy alka
lommal, mikor Csécsi uram mérges szívvel így szólott; »Vala
mint a világnak nincs két napja, úgy ennek a kollégiumnak se 
lehet két professzora«, tréfálódva ekkép feleltem: A világnak két 
nagy világosítója van: a Nap és a Hold, legyen ő saját akarata 
szerint a Nap, én pedig legyek a Holdvilág . . . A mi pedig a 
vád egyéb részeit illeti: azok puszta rágalmak. 

6. vád: Egy alkalommal, midőn Csécsiéknél temetés volt, 
sem maga el nem ment, sem az ifjúságot odaereszteni nem akarta, 
így történt, hogy a deákság a temetésen csak későn jelent meg, 
a mi a közönség körében is nagy megbotránkozást keltett. 

Felelet: Ha tisztességesen hívták és beteg nem lett volna, elment 
volna. Azután is megjelent ő (Nagymihályi) Csécsiéknél nem egyszer 
hasonló alkalommal, keresztelőn is volt náluk, de csak gyűlöletre, 
bántódásra talált. Az ifjúságot pedig nem tartotta vissza, nem is 
volt eszeágában sem; a kollégium elég idején megjelent a szer
tartáson és elvégezte doígát. 
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7. vád: Midőn Csécsi, de a patrónusok és deákok ellen is 
pasquillust írtak, Nagymihályi az irat szerzőjét nemcsak nem kár
hoztatta, hanem midőn súlyos gyanúokok alapján vád alá helyez
ték, még oltalmazta, azt vetvén okul, hogy az irat nem is pas-
quillus, mert a mit mond, színigazság. 

Felelet: Nagymihályi a pasquillus szerzőjét nemcsak nem 
oltalmazta, de megbüntetésére törekedett. Rajta volt azonban, hogy 
az ügyet mint főbenjáró dolgot a törvények szerint a pataki pász
tor és az egyházkerület seniora elé terjeszszék. Csécsi ezt meg
tenni nem akarta; ellenkezőleg, azt az embert, a kit az irat szerző
jének gyanítottak, bosszút lihegve az iskolai szék elé hurczolta s 
ellene elégtelen bizonyítékok alapján ítéletet mondatott, aztán pedig 
az ítéletet szokatlan időben, az egész deákságot fellázasztva, erősza
kosan végrehajtotta, csakhogy a másik pártot ezzel is apaszsza, 
bár ama kicsapást elégségesen megokolni máig sem tudják. 

7. vád: Néhai nemzetes Bozsoki uram temetése alkalmával 
Fejértón, 1722-ben azt mondotta: nem fog nyugodni, míg tiszt. 
Csécsi uramat ki nem zavarja. 

Felelet: Nem áll; ellenkezőleg, gyakran kérte Csécsit, hogy 
ne agyarkodjék ellene, ebből kitetszik, hogy nem volt iránta rossz 
indulattal. 

9. vád: Egy alkalommal Csécsi valakinek asszubort akart 
küldeni. Ugyanakkor Nagymihályi uram is akart küldeni bort 
ugyanazzal az emberrel. Megtudván azonban, hogy az illető Csécsi
től is fogadott el megbízást, szándékát megmásította és az ember
nek ilyen szavakat írt: Non est auferendum vinum Aronis cum 
vino Dagonis, ne Áron et Dagon simul vehantur. 

Felelet: Az ellenkezője igaz; a dolgot Csécsi cselekedte meg 
Nagymihályi ellen. 

10. vád. A gyermekek mellé rendelt magánoktatókat ama 
gyermekek szülei előtt gyalázta, sőt a saját párthívei közül valók
kal helyettesítette; végre a tanítókat tanítványaik előtt is szidal
mazta, kisebbítette. 

Felelet: Csécsi, nem Nagymihályi szokott így cselekedni. 
Csécsi volt az, a ki Rédei Ferencz és Ilosvai György nemes ifjakat 
Hejczei Istvántól, a ki jó tanító volt, elvette és a tehetetlen Pataki 
Szatmár György kezébe adta. Ugyanő volt az, a ki hasonlóképp 
cselekedett Rajtzi Andrással és más nagymihályistákkal, s viszont 
a saját tanulatlan deákjai közül Tunyogi Jánost nemes Dravetzki 
László, Téglási Istvánt Vachszmany János, Beregi Andrást nemes 
Krajczinger mellé rendelte, a kikkel aztán megesett az a csudála
tos dolog, hogy a tanítványok többet tudtak oktatóiknál és ezeket 
a latin nyelvben, az írásbeli dolgozatokban javítgatták, és míg a 
vitatkozásokon a vallás dogmái körül a praeceptorok megakadtak, 
lutheránus tanítványaik győzedelmeskedtek. Az is a Csécsi szoká
sához tartozott, hogy a publicus praeceptorságokat olyan méltat
lan, vagy alkalmatlan legényekkel töltötte' be, mint Tunyogi Péter, 



ADALÉKOK IFJ. CSÉCSI JÁNOS ÉLETÉHEZ 171 

kit a retorikai, Tunyogi János, kit a poétikai, vagy Beregi András, 
kit a syntaktikai osztály élére állított, holott tanítás helyett jobban 
tennék, ha magok tanulnának. Mindez, természetesen, a jobbak, a 
nem csecsisták mellőzésével, a törvény ellenére történt. Végűi 
hasonlóképp járt el Csécsi a senior-tevésben is, mikor egy Mándi 
Istvánt, Tunyogi Jánost és hasonló legényeket állított az ifjúság 
élére, kikben a senior törvényszabta kellékei, hogy t. i. legyen »vir 
prudens, pius, doctus, sobrius, pietatis, fidei, integritatisque explo-
ratus homo«, meg egyáltalában nem találhatók. 

11. vád: Azokat a leveleket, a melyek a két tanárnak szól
tak, Csécsi sérelmével és tudta nélkül gyakran feltörte és elolvasta 
s tartalmukat ide is, oda is megirogatta. 

Felelet: Merő rágalom az egész; ellenkezőleg, Csécsi igye
kezett ő előle elrejtegetni a közös leveleket. Mi több, magánleve
leit is elfogdosott és felbontott; fenn is tartja magának, hogy e 
miatt az 1723: 59. t.-cz. értelmében elégtételt szerez. 

12. vád: Csécsi tudta nélkül ide is, oda is temetésekre deá
kokat küldött ki; gyászbeszédek, búcsúztató versek készítését a 
rector primarius elkerülésével arra bízta, a kire akarta, noha 
mindez a rector primarius tisztéhez tartozik. 

Felelet: A vádiratnak igaza van: a szóban forgó tisztségek 
osztogatása rektori jog, csakhogy, mint az 1., 22. és 25. törvény
ből látszik, mind a két rektoré. Ő, Nagymihályi, a békeség kedve
ért nem is szokott gyakorlásába avatkozni s Csécsi rendszerént 
maga intézkedett. Ő (Nagymihályi) ritkán tett e részben valamit 
és csakis olyankor, ha a gyászoló családok egyenesen hozzá és 
azzal a kikötéssel fordultak, hogy ő küldjön alkalmas embert, olyat, 
ki az iskolának is becsületére válik. 

13. vád: Tanítása nem elégítette ki a kollégiumot és ered
ménytelen volt; óráit homályos beszédekkel, synonymákkal töltötte 
ki, a philologiai stúdiumra szánt időt mindenféle zagyva, hiábavaló 
kérdések feszegetésére pazarolta és hivatala méltó betöltésére egy
általában képtelennek bizonyult, mint a hogy gyöngeségét a deák
ság előtt, az előadó teremben, maga is megvallotta. 

Felelet: A mennyiben ez a vád sértés akar lenni, Nagymi
hályi rögtön való elégtételt követel. »Egyébiránt pedig«, írja, »ezen
nel kijelentem, hogy kész vagyok vele (t. i. Csécsivel) bármely 
tudományos kérdésben versenyre kelni«. Nem is ő (Nagymihályi), 
hanem Csécsi nem való a tanári hivatalra. »Hogy a tisztelendő 
paulinus atyákkal folytatott vitatkozást ne is említsem, örök emlé
kezetre méltó dolog, milyen gyönyörűséges vizsgát rendezett 1723. 
július 16-a körül, mikor vizsgálati tételeit a theologiából és böl
cseletből a tiszt, jezsuita atyák és más tanult emberek mellő
zésével a görög boltosnak, Görög Pálnak, Kovács Mihály kovács-
mesternek és egyéb hasonszőrű idiótáknak s tudatlanoknak kül
dötte meg, hogy ellenök szillogizmusokat formáljanak«, stb. Non 
verbis indiget Graeciae forum, sed factis. 
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14. vád: Szüntelen való rágalmaival, firkálásaival és gyaláz
kodásával mind a rector primariust, mind a deákságot kipellengé
rezte, az elöljáróságot, a jótevőket . ellenök lázította. Kitetszik ez 
leveleiből, mondásaiból, kérvényeiből, mindenfelé elterjesztett ver-
selményeiből és »Világos Tükör« czímű hírhedt szennyiratából, 
mely a kollégiumot igen széles körökben meggyalázta. 

Felelet: A jótevőket, seniorokat, kiknek sok hálával tartozik, 
nem ő (Nm.) szokta szidni és gyalázni, hanem Csécsi János; a 
»Világos Tükör«-t pedig nem lehet se hírhedtnek, se szennyirat
nak nevezni: 1. Mivel tartalma szerint nem tett mást, mint az 
iskolában lábra kapott bajokat feltárván, a patrónusokat és senioro
kat kérte, hogy a nyavalyát idején orvosolni siessenek. 2. Mivel 
a Világos Tükör egyenesen az iskolai törvények 7-ik pontjának 
ama rendelkezésére készült, hogy »ha a tanítók egymásra nem 
hallgatnak, az intő félnek (a közérdek veszélyeztetésének elkerü
lése czéljából) kötelessége a dologról az elöljáróságnak és első 
sorban a helybeli pásztoroknak jelentést tenni«. 3. Mivel a Világos 
Tükör nem volt a pártvillongásoknak okozója. A mi pedig az 
említett verselményeket illeti, azokat Nagymihályi nem írta és a 
rágalom miatt, melylyel őket az ellenfél neki tulajdonította, elégté
telt kér. 

15. vád: Sok ifjú előmenetelét megakadályozta; jelesül: 
1. azáltal, hogy iskolamesterségre való elvitelüket meggátolta, 
őket gyalázta, jóakaróikat tőlök elidegenítette, sőt nem egytől a 
már majdnem elnyert tisztséget is elragadozta, titkon másokat 
ajánlván, meghívóié velőket elrekkentvén, ellenök irkálván. 2. A lega-
tiókat Csécsi tanítványaitól elvette és a maga legényeinek adta, 
némelyeket pedig a pásztorok által, kiket balul informált, a kollé
gium és az eklézsiák megbotránkozására visszakergettetett. 

Felelet: Mindezzel újólag hamisan vádolják. A valóság az, 
hogy az eklézsiák irtóznak Csécsi deákjaitól, s ezt Csécsi köszönje 
annak, hogy a papokat úton-útfélen becsmérli, aztán annak, hogy 
a hol csécsista mint rektor megfordult, oda többé csécsistát ugyan 
nem választanak. Példa rá: Győr, Tállya, Liszka, Keresztes. — 
Azt mondja Csécsi, hogy ő — Nagymihályi — egyes deákoktól 
elragadta a legatiót. Ám Csécsi egyes ifjaknak nem csupán lega-
tióját, hanem pénzét is gyalázatosan elszedte és mindenféle csala
fintasággal kicsalta, pénzt követelve tőlök a törvények aláírásáért 
s a deákok közé való fölvételért, mondván, hogy a pátensek 
aláírásából úgy sincsen semmi haszna. 

DR. HORVÁTH CYRILL. 


