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

16. vád: Az amúgy is nyomorgó iskola megélhetését nehezí
tette. Ugyanis nemcsak maga nem szerzett semmit, hanem máso
kat is, mint a borsodiakat, arra ösztökélt, hogy semmit a kollé
giumnak ne adjanak. 

Felelet: Hogy a kollégium megélhetését gátolta volna, merő 
ráfogás, melynek épp az ellenkezője igaz. Csáji Márton seniorsága 
alatt, a ki nem volt csécsista, Csécsinek minden segítsége nélkül 
egész éven át tisztességesen eltartotta az ifjúságot. Az volt a 
hiba, hogy Csécsi, ha megtudta, hogy valamely eklézsia valamit 
adott az Ínséggel küzdő ifjúságnak, leveleivel és követeivel meg
akadályozta az alamizsna beküldését vagy hazahozatalát. Hogy 
pedig a benefactorokat ki idegenítette el az adakozástól, tudva 
van. Elég Tussai Mártont és több borsodmegyei jeles urakat emlí
teni azoknak a jótevőknek sorából, kiket a csecsisták, mivel akár 
Csécsit, akár őket (a csécsistákat) rossz erkölcseikért megrovogat
ták, szemtelenül tollhegyre vettek, megcsúfoltak, elnevezve ökrök
nek, hóhéroknak, vén bolondoknak, ostoba gyerkőczöknek, var
gáknak stb., kiabálva, hogy nem szorulnak senkire, mint Dőry 
uram ő nga előtt Bodrog-Kereszturon Mándi István és Tunyogi 
János csecsisták, szemébe mondván néki: »Talán azt hiszik az 
urak, hogy imádkozunk a korpájukért? Senki fiának a korpájáért 
sem imádkozunk! Veszünk magunknak ökröket, van elég szántóföl
dünk, szántunk, vetünk, magunk is megkeressük élelmünket«, amint
hogy elég rossz sikerrel meg is cselekedték. S mégis azt beszélik 
nagy szemtelenül, hogy Nagymihályi idegenítette el a jótevőket! 

17. vád: Beiktatásakór tett ígérete ellenére majd az eklézsiák 
adományaiból, majd az iskola egyéb jövedelmeiből fizetése fejében 
hol többet, hol kevesebbet elszedegetett. 

Felelet: Soha senkinek alamizsnáját jogtalanul el nem vette. 
Mikor pedig esedékes fizetésének legalább egy-egy része fejében a 
supplicansoktól egyet-mást elvett, azzal senkinek sérelmet nem 
•okozott, mivel törvényes, jogos követelését elégítette ki. Ám ne 
feledjék el Csécsi cselekedeteit! »Csécsi uram az ő professzorsága 
alatt mind az alamizsnára, mind a kollégium épületére egybegyűlt 
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adományokra, mind a korcsmáros szőlőiből nyert és az ifjúság 
fentartására való jövedelemre rátette kezét, nagy kárára a kollé
giumnak, mivel sem a romladozó épületeket meg nem javíttatta, 
sem újakról nem gondoskodott, sem az alumniumokat ősi szokás 
szerint ki nem osztotta; hanem a drága bíbor, selyem és egyéb 
ruhákat, melyeket a dunántúli tehetős eklézsiák ajándékoztak, és 
a legátusok által felszedett pénzeket a saját kedves házára fordí
totta.« Köteleztessenek tehát mind a ketten számadásra; elválik 
majd, hogy a két professzor közül melyik vett fel többet a kollé
gium javaiból. 

18. vád: Mindig készen állt, hogy az iskolában villongáso
kat gerjeszszen; a papokat egyre-másra az intézet nyakára hívta, 
holott az ügyeket nélkülök is el lehetett volna intézni. Temetése
ken, vásárokon, útközben folyton Csécsinek és deákjainak kidobá
sáról beszélt, őket rágta, sértegette, sőt azt költötte, hogy Csécsi
nek már csak kevés tanítványa van, azok is tudatlanok, idióták, 
mindenféle bűnökkel mocskosak. 

Felelet: Azokat a papokat hívta, kiket az iskolai törvények 
kijelöltek. Hívnia kellett, mivel Csécsiék aligha hívták volna őket, 
mikor a Nagymihályi-párt a szitkokért, ütlegekért elégtételt követelt, 
amazok pedig hamis ürügyekkel minden elégtételt megtagadtak. 

20. vád: Disputácziót többször csak keveredés előidézése 
végett tartott. A kiket már megbántott, nem is vettek részt azok
ban szívesen, mivel tudták, hogy újabb koczódások származnak 
belőlök; az is megesett, hogy egy opponensnek így szólott: Úgy 
hozzád vágom ezt a könyvet, hogy a fejedbe ragad. 

Felelet: Ő (Nm.) a disputácziókat tanítványainak gyakor
lására tartotta, azonban a csécsisták folyton zavarták: egy
szerre hárman-négyen is belekiabáltak a vitába és szemtelenkedtek. 
Ezért először szelíden intette őket, utóbb keményebben is rajok 
szólt. Ám Csécsi ezzel szemben se dicsekedjék. Mert évente alig tartott 
egy-két vitatkozást, s a nagymihályistákat, bár illedelmesen kérték, 
hogy engedje őket szóhoz jutni, akkor is csúfosan elutasította. 

21. vád: A deákok veszekedéseibe avatkozott, az övéit tüzelte, 
a többieket szidta, bántalmazta, ekkép a czivódásnak inkább szí
tója, mint csendesítője volt. 

Felelet: Mindezt csak néhány csécsista mondja. Nem Csécsi ő. 
Csécsi volt, a ki legényeit ekkép biztatta: »Üssétek, vágjátok a nagy
mihályistákat! Ebek nyalják föl a verőket!« Sőt maga is hozzálátott 
a verekedéshez s botjával ütötte-verte Nagymihályi embereit. 

22. vád: Gyalázkodásaival, irkálásaival és fenyegetőzéseivel 
sok nemes ifjút elriasztott az iskolától. 

Felelet: Addig, míg Nagymihályi »intra Pomerium collegii« 
volt, elég nemes jött Patakra tanulni; csupán a nagymihályisták 
kidobása után maradoztak el, úgy hogy az intézetnek alig van 
3—4 nemes tanulója. És ennek bizonynyal nem Nagymihalyiek 
az okai. 
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23. vád : Az iskolai székben megjelenni vonakodott, sem övéit 
oda nem eresztette; ha megjelent is, a törvényes ítéletnek, mihelyt 
a bűnös nagymihályista volt, ellene mondott és ellene szegült. 

Felelet: lg az, a kollégiumban töltött utolsó esztendeje alatt 
többször elmaradt a primariusi gyűlésről; ám elég oka volt elma
radnia. Ugyanis 1. a csécsista primariusok, kik hatalmon voltak, 
megegyeztek, hogy őt magát bántalmazni kell, deákjait pedig kive
tik; 2. mivel mikor jelen volt is, sem az ő, sem a vele tartó pri
mariusok szavainak helyt nem adtak, sőt azokat gyalázkodások-
kal és illetlenül fogadták. Az 1722. ápril 16-iki ülés alkalmával, 
megmondotta, hogy a gyűlésre el nem megy, míg mind maga, 
mind tanítványai elégtételt nem kapnak, mire a csécsista primariu
sok ezt üzenték neki: >Ha akar, jöjjön és mondja el búcsúbeszé
dét, mivel rögtön vége lesz professzorságának. Ha pedig most nem 
jön, ne is fáradjon többet, maradjon a hol van, örökké!« Aztán: 
»Kérjen elégtételt, jöjjön ide a helyszínére, mondja el kifogásait; 
nekünk is van követelésünk, nagyobb; előbb neki kell elégtételt 
adnia« stb. 3. Mivelhogy a mit az ülésben, úgymond, nyilvánosan 
végeztünk, azt Csécsi a maga nyájával egyetértve suttyomban 
megváltoztatta, mondván: »Van hozzá hatalmam Nagymihályi 
uram beleegyezése nélkül is.« A primaria sedes törvénytelen vég
zéseit a törvények értelmében a kurátornak, majd másoknak is, 
a kiket illetett, eléje terjesztettem. A romlás pedig nagy volt; mert 
ha csécsistát kellett büntetni, a törvények egyszerre meghaltak, 
eltemettettek; de bezzeg ha nagymihályista vétett bármi csekély
séget, rögtön elővonattak sírjokból. 

24. vád: Házát, melyet azért ; kapott, hogy benne lakjék, 
vendéglővé változtatta, és a kollégium szájától a csekély alamizs
nát is elragadozván, egyes szobáit nemes ifjaknak bérbe adta. 

Felelet: Hogy nemes ifjakat, gyenge, árva, elhagyott gyere
keket Isten dicsőségeért s szüleik kedveért házába fogadott, tisz
tességesen táplált és nevelt, azért házát vendéglőnek mondani még 
nem lehet. Avagy miért nem vendégfogadó a Csécsi uram háza 
is, a ki • szintén hasonlóképp cselekedett ? 

25. vád: A békétől való idegenkedését azzal is elárulta, 
hogy valahányszor a rector primarius és az esküdt diá
kok kérték, soha sem hallgatott reájok s szüntelen büntetésre, 
bosszúállásra szomjúhozott; eléggé bizonyítja ezt ama nyilat
kozata, hogy mint theologus nem ismerhet bocsánatot, s az a 
körülmény, hogy egész nyíltan öldökléssel, vérontással fenyegető
zött, hirdetve, hogy húsz emberével az összes csécsistákat össze
verheti. 

Felelet: Üres vádaskodás. Ő akarta a békét, intette is rá 
Csécsiéket; de a békét csak bizonyos feltételek mellett akarta. 
Mikor pedig látta, hogy a bűnöket az iskola nem bünteti, joggal 
mondhatta, hogy mint magánember elnézhet egyet-mást, de mint 
theologus, mint az intézet tisztviselője, bíráinak egyike nenl huny-
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hat szemet a visszaélésekre. A vérengzéssel való fenyegetés pedig 
nem egyéb mesénél. 

26. vád. Csáji Márton seniort, kit 1721-ben káromkodás 
miatt törvényesen és igazságosan elitéltek, megbüntetni nem engedte, 
sőt másokat is bűnpártolásra csábított. Ugyanazon Csájiért, mikor 
ez mint senior az iskola épületeire szánt építőanyagokat (fát, léczet, 
zsindelyt) eltékozolta, kezességet vállalt, mindazáltal helyette fizetni 
egyáltalán nem fizetett. 

Felelet: Ő Csáji bűnét nem védelmezte, sőt a vétkes meg
büntetésére törekedett. Ám a dolog úgy esett, hogy a vádlók a 
vádat bebizonyítani nem tudták, miért is a zempléni senior és 
pataki lelkész jelenlétében fántomfántra ítéltettek. A mi pedig a 
zsindelyt és gerendákat illeti: azok az iskolai törvények értelmében 
Csáji gondozására voltak bízva és Csáji azt az építőanyagot 
egyáltalában nem tékozolta el, hanem kollégiumi építkezésre, jele
sül Nagymihályi házának javítására fordította, mit Csécsi megtud
ván, a többi (ma már vagy elkallódott, vagy heverő) zsindelyt 
nem adta át Csájinak, bár szükség lévén rá, sokszor kérte, úgy 
hogy a senior végre kénytelen volt másoktól kölcsönözni. 

27. vád. Deákjai majdnem szüntelen henyéltek és idegen
kedve minden tanulástól csaknem egész nap az iskola udvarán 
és kapujánál ácsorogtak s a kollégium tisztviselőit, akik őket 
jóra intették, ádáz szavakkal torkolták. Aztán örökösen levelekkel, 
üzenetekkel jártak ide-oda, különösen a borsodi patrónusokhoz, 
anélkül hogy erről a rector primariust és seniort értesítették 
vagy tőlük engedélyt kértek volna. Ekkép az előadások látoga
tására alig maradt idejök; ha a kollégiumban voltak is, a 
tudományokkal egyáltalán nem törődtek, a leczkekre későn jártak 
s pletykával, mások kisebbítésével és egyéb effélékkel undokították 
deák-pályájokat. 

Felelet: Ezek a sorok nem a nagymihályistákat, hanem a 
csécsistákat rajzolják. Ezek nem járnak előadásra, ezek isznak, 
tánczolnak, csavarognak, pinczéznek, pusztítják a szőlőket és tob
zódnak. Különösen pedig három dolog jellemzi őket: 1. hogy 1722. 
május 10-én Nagymihályi múzeumát éjjel, miután a körüllevő 
tanulószobákat négy csécsista eltorlaszolta, megtámadták; 2. hogy 
Mándi István senior miképp szedte a rossz deákoktól a szavaza
tokat, hogy Nagymihályitól valami eladdig szokatlan tárgy előadá
sát követeljék; 3. az iskola csengetyűjének elvétele. Ezeket a dol
gokat ő (Nm.) nem akarja elbeszélni, csupán szigorú kikuta-
tásukat és megtorlásukat kéri. Egyébiránt a commissiot az eddig 
előadottakra nézve a Barkóczy-féle bizottság aktáira utalja. 

A Barkóczy-féle vizsgálat, mint már említve volt, 1722. július 
elején folyt le és Nagymihályi fölmentésével végződött. Természe
tes tehát, hogy a felsorolt 27 pont mint »res judicata« a folya
matban lévő inquisitio alkalmával inkább csak tájékoztatásul, sem
mint új tárgyalás anyagául szolgált. Ezt a tényt — hallgatagon 
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ugyan, de valósággal — a Csécsi-féle vádirat is elismerni látszik 
azáltal, hogy a Barkóczy-féle commissio idejétől lefolyt eseménye
ket külön osztályba sorozza. Összesen húsz vádpontot írnak össze 
ebből az időből. Az első vádpont elmondja, hogy a commissio 
után következő vasárnap több pap fölkereste Nagymihályit, kivel 
először ennek házánál, majd pedig kollégiumi szobájában az iskola 
dolgairól tanácskoztak. Aztán pedig két diák által parancsoló 
hangú üzenetet küldöttek Csécsihez, hogy jelenjék meg az intézet
ben, megvetoleg hozzáadván: különben akár jön, akár nem, ők a 
teendőket elvégezik. Erre be sem várva, míg a követek eljárnak 
megbízatásukban, az ifjúságot az auditóriumba parancsolták és a 
primariusok testületébe, noha a törvényes szám be volt töltve, 
több nagymihályista deákot akartak iktatni. A deákság hajlandó 
volt a dologba belenyugodni, de követelte, hogy az actus meg
felelő helyen, a tanácskozó teremben menjen végbe. Ebből nagy 
veszekedés kerekedett. A papok szörnyen szidták, gyalázták Csécsit, 
de végre is semmire sem mehettek és nagy fenyegetőzve szállá
sukra távoztak s elhatározták, hogy az ifjúságot a várban bevá
dolják. A bosszúállást azonban ez alkalommal sikerűit elhárítani. 
A kollégium követei még az árulkodás megtörténte előtt felvilágosí
tották a haragos pásztorokat a dolgok valódi állásáról, mire a 
társaság újra bement a kollégiumba és a primariusok közé, most 
már a törvényes helyen, több nagymihályistát iktattak. Az ifjúság 
a békeség kedveért belenyugodott a szabálytalanságba. Az ekképp 
többségre jutott nagymihályisták pedig sokaknak megbotránkozá
sára rögtön hozzáláttak egy csécsista elitéléséhez, a miben egy
szersmind Nagymihályi uram is megmutatta foga fehérét; mivel
hogy az illető deákot, noha a vád szerint még 1719-ben vétkezett, 
annyi idő óta folyton pártolta és csak most, 1722 óta kívánta 
megbüntetését, a mióta a Nagymihályi-pártnak hátat fordított. 

Felelet: Nem, a vádolók tévednek. Tanú rá Pósaházi János, 
a zempléni senior, kit a Barkóczy-commissio a kurátorságba vissza
helyezett, s a ki ebben az ügyben — a két Csúzi-gyerek ügyé
ben — egy egész napot elvesztegetett a csécsisták vakmerősége és 
engedetlensége miatt, anélkül hogy a sor ítéletre kerülhetett volna. 
Az ő (Nm.) »fogafehére« pedig már csak azért sem tűnhetett 
ki ebben a dologban, mivel a káromló Csúzi János soha sem 
tartozott az ő pártjához. Joggal kérték megbüntetését is; de Csécsi 
azt üzente vissza: »Nem akarok zenebonát támasztani«. 

2. vád: Alig állította helyre a Barkóczy-féle commissio a 
békét a kollégiumban, meghagyván, hogy ezentúl az összes deák
ság mind a két tanár előadását egyformán látogassa: az egyetér
tést a Nagymihályi-párt máris megzavarta. A nagymihályista deá
kok ugyanis Csécsi leczkéjét mindjárt az első napon, július 6-án 
elkerülték, holott a csécsisták szorgalmasan járták Nagymihályi 
leczkeit, a míg csak őket a nagymihályisták csúfolódásai vissza 
nem riasztották. 
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Felelet: Épp az ellenkezője történt. A csécsisták soha sem 
jelentek meg Nagymihályi óráján, viszont azonban a nagymihályis-
tákat szörnyű hahotával fogadták, szemtelen csúfolódással, trágár 
szitkokkal, sőt haj okra, nyakokba és ruháikra szórt tetvekkel ker
gették ki Csécsi óráiról. 

4. és 5. vád: Nem sokkal az előbb említett események után 
— szokás ellenére — a temetési búcsúztató versek készítését a 
poéseos praeceptor mellőzésével, Csécsi tudta és megkérdezése nél
kül a saját tanítványai egyikére bízta. 1722. július 15-én pedig, 
néhai Nagymihályi János uram temetése alkalmával (kinek búcsúz
tatását, mint mondva volt, egyik tanítványára bizta), a csécsista 
deákokat nemcsak a saját deákjai között helyet foglalni nem 
engedte, hanem még a gyászházból is kizárni iparkodott, úgy hogy 
nagy pironkodással a csőcselék közé szorultak. 

Felelet: Nagymihályi Pongrácz Jánost", míg élt, Csécsiék 
családjával együtt gyalázatosan csúfolták, most meg hazudni akar
tak menni koporsójához, s mi több: vele (Nagymihályival), kit a 
család a gyászbeszéd tartására egyenesen meghívott. 

6. vád: Nem sokkal az említett temetés izgalmai után ismét 
egyenetlenséget támasztott, azzal, hogy a supplicansok szétkül
désekor, csakhogy a kollégiumot az alamizsnától elüsse, minden 
áron a saját emberei közül akart supplicansokat rendelni. E vég
ből Emődi Mihályt, ama hírhedt gonoszságú tanulót a rector Prima
rius ellenkezése daczára egy másik rossz legénynyel együtt Losoncz 
vidékére bocsátotta (bár oda a kollégium emberei már négy nap
pal előbb elindultak) s nekik a szokás ellenére Pósaházi és egyéb 
papok aláírásával ellátott igazolványt adott. Ebből nagy zavar 
támadt. A jótevők ugyanis megbotránkozván Pósaházi és Szoko-
lyai seniorok írásán, mind a két követséget üres kézzel küldöttek 
vissza, minek következtében az iskola nem jelentéktelen nyomoru-
ságra jutott. . : 

Felelet: Nagymihályi soha senkit a saját szakálára nem 
delegált, hanem rajta volt, hogy a supplicansokat közös megegye
zéssel rendeljék. Magát Emődit is (a ki akkor még nem volt bűnös) 
egyáltalán nem ő, hanem Csécsi és a primaria collatio jelölte ki. 
Ám utóbb Csécsi Nagymihályiék tudta nélkül, egészen a saját 
nevében parancsolván vissza, Emődi mint közakarattal választott 
supplicans nem engedelmeskedett, és eme szófogadatlansága révén 
jutott abba a helyzetbe, hogy Csécsitől infámisnak mondatott. 
Hogy pedig a papok miért írták alá a supplicansok ajánlólevelét, 
arról megfelelnek ők magok. 

7. vád: Noha — mondják — eleget vitatkoztunk, mégis, 
nem akarván semmit megkisérletlen hagyni, próbaképpen kikül
döttünk néhány nagymihályistát a kollégium levelével. Azok pedig 
részben, mint Várallyai István és Pályi János, az egész alamizsnát 
elfecsérelték, részben elidegenítették, mint Keresztúri Tamás, a ki 
az általa a Dunántúlon gyűjtött alamizsnát, a helyett hogy esküje 
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szerint hiánytalanul a kollégium kezébe szolgáltatta volna, Nagy
mihályinak adta át. Nagymihályitól pedig hiába kérték vissza; 
kijelentette, hogy a papoktól meghatalmazása van, hogy fizetését 
az iskolán szabadon megvehesse. 

Felelet: Pályi János és Várallyai István Csécsinek voltak 
kedvelt bajvívói, kiket most csupán azért gyanúsít meg, mivel az 
ő (Csécsi) és követőinek rókaságát és gaztetteit fölfedezték s aka
ratukat nem teljesítették. Pályit ők helyezték a kollégiumból tőlök 
hatalmaskodva kilökött Nádudvari Sámuel helyére Nagymihályi 
szomszédjába, hogy ha ez (t. i. Nagymihályi) éjjel múzeumába 
megy, vagy onnét kijön, megtámadja; Várallyai pedig az enyedi 
kollégium nevében hamis meghívó levelet írt, melyben Csécsit oda 
professzorságra hívják . . . Aztán a bodrog-kereszturi rektorságból 
kilépve beiratását kérte Csécsitől a deákok közé; ez nem akarta 
fölvenni, de Várallyai kilencz máriást küldött neki, s erre Csécsi 
nemcsak fölvette, hanem tőle telhetőleg támogatta is, lakást — mit 
adván neki. Ám mikor Pályi és Várallyai mindezt kifecsegték s 
a dolog Cs. fülébe jutott, Csécsi mindenképpen rajta volt, hogy 
bosszút álljon rajtok. Már most, hogy ezek az emberek, kiket 
Csécsiék Nagymihályi tudta nélkül küldöttek ki, mit tettek, az nem 
a Nagymihályi dolga. A mi pedig Keresztúri Tamást illeti, ez 
semmi hibát el nem követett: az alamizsnát meghozta hűségesen, 
s nem ő, hanem társa, ez is Vatai János primarius jelenlétében, 
adta át Nagymihályinak. Ő (Nm.) pedig átvette azt fizetése fejé
ben, mivel fizetést nem kapván, nagy szükségben volt. Ám ugyan
ezt Csécsi is sokszor megcselekedte: ha neki szabad volt, Nagy
mihályinak se lehetett tilos. 

8. vád: A nyári szünetek alatt, látogatásai, kirándulásai 
alkalmával mindenfelé gyalázta tiszttársát és ennek tanítványait, 
sőt jelenlétökben is megmondotta, hogy az erős legények mind az 
ő pártján vannak, tehát a csécsistákat bármely pillanatban leverheti. 

Felelet: Hogy a vakácziók alatt meglátogatta jótevőit és 
jóakaróit s feltárta előttök szomorú helyzetét: ezzel az iskola tör
vényei ellen nem vétett, sőt a mennyiben meg van szabva, hogy 
ha a rektorok egyet nem értenek, a monens terjeszsze a dolgot 
az elüljárók elé: még a törvénynek tett eleget. A többire nézve 
pedig seperjen Csécsi a saját háza előtt. 

9. vád : 1722. szept. 29-én, abból az alkalomból, hogy Mihály 
napját némely nemes ifjak nem éppen illő módon ünnepelték, úgy 
akart rendet teremteni, hogy tanítványait a mulatozókra küldötte, 
miből nagy piszkolódás és szitkozódás keletkezett. 

Felelet: Csécsi mintegy »nemesi szabadságot« adott a nemes 
ifjaknak minden gonoszságra s minden kihágásukat védelmébe 
vette. Ezeket az ifjakat tehát, kik jól tudták, hogy Csécsi mellet
tök áll, csöndesen fékezni nem lehetett. Ő megkísérelte szép szó
val is, üzenettel is, de hiába, következésképp keményebben kellett 
a dologhoz nyúlnia. 
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10. vád: Ugyanaz nap az oeconomus, Sárkány István, ki 
Nagymihályi pártján volt, kelleténél hosszabban csöngetvén az 
előadásra, a szomszédos szobákban lakó deákoknak nagy kelle
metlenséget okozott. Ki is egy esküdt deáktól a harangozás abba
hagyására intetvén, amazt rögtön szamárnak mondotta s botját 
ráemelvén rútul összeszidta és kiáltozásával az egész ifjúságot 
összecsődítette. A nagymihályisták rögtön odarohantak és az esküdt 
deákot le akarták vetni szobájából. Különösen Vatai, Őri nagymi
hályisták szitkozódtak, gúnyolódtak és fenyegetőztek az ártatlanok 
ellen. Közben odaért Nagymihályi és, noha előadásra indult, tüs
tént övéinek védelméhez látott. Tunyogi Jánost, ki mint a távol
levő senior helyettese a veszekedők lecsendesítésén fáradozott, bot
jával fenyegetve ördög vicariusának nevezte, s a helyett, hogy 
deákjait csillapította volna, a csécsisták korholásával tűzőkre ola
jat öntött. 

Felelet: Az egész vádra valósággal Aesopus farkasát kellene 
idézni. Hiszen a valóságban kik támadták meg Sárkányt? A csé
csisták, kiknek semmi kifogásuk nem volt az ellen, ha Csécsi lecz-
kéjére félóráig csengettek is, de dühösek voltak, mihelyt Nagy-
miháryi órájára egyet-kettőt kondított a harangozó. Ezek rohantak 
rá az oeconomusra, hogy ledobják a csengető helyről, mire az 
oeconomus barátai — a kiabálásra — Sárkány védelmére siettek. 
Ő (Nm.) ép akkor órára indult, hívta is tanítványait, hogy men
jenek az előadóterembe, a mit azok meg is tettek. Ha pedig e 
közben Tunyogit az ördög helytartójának nevezte, igazat mon
dott, mivelhogy Mándi, a kinek helyettese volt, az ő (Nm.) és 
deákjai kikergetésére irányuló minden dolognak feje és koholója volt. 

A l i . vád teljességgel az Emődi-ügy körül forog. Elmond
ják, mint árulta el a dolgot egy asszony Vatai Jánosnak és Őri 
Pálnak, s mint követett el a primaria sedes mindent, hogy a 
kényes ügyre világosságot áraszszon; mint küldtek ki megbízottat 
aug. 26-án Nagy-Géresre, ki előtt a szégyenbe keveredett szol
gáló eskü alatt Emődire vallott; mint végeztettek szept. 5-én »ad 
majorem rei evidentiam« Patak városának bíróságával is vizsgála
tot. Csak ezután akartak az ügy elbírálásába bocsátkozni. Am 
Nagymihályit hiába hívták újra meg újra; miért is a revisiót a 
következő hétre halasztották. Hanem Nagymihályi sürgetésökre 
megint csak fenyegetéssel válaszolt, mondván: Ne merjék az urak 
Emődi uram dolgát bántani, mert nem lészen vérontás nélkül. 
A seniort pedig, a ki e miatt protestált, nemcsak fenyegette, hanem 
kevésbe múlt, hogy meg nem botozta. Ekkép a dolog megvizs
gálását október 6-ra tűzték ki, csakhogy Nagymihályi most sem 
hajtott hívásaikra, sőt a primaria sedest épenség gonosznak, isten
telennek mondotta. így az Emődi-ügyet végre is nélküle kellett 
elintézni. 

Felelet: Csécsi haragudott Emődire a losonczi supplicatio 
miatt, hívei teriát minden áron Emődi bemártására törekedtek, 

r 
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bátor valószínűleg még Emődinél is több közük volt a pék szol
gálójával, mivel vele ittak és voltak elégszer. Igaz, hogy őt (Nagy
mihályit) szintén hívták a primariusok ülésére, azonban nem ment,, 
mivel, mint tudtokra is adta, tartott tőle, hogy sértegetni fogják. 
Kijelentette azonban, hogy mivel az ügy fontos, hívják meg a 
tárgyalásra a kurátort is, a pataki papot is: akkor ő szintén meg 
fog jelenni. De nem tették; a magok szakálára ítélkeztek, mit is 
Emődi látván, mivel a bíróságot elégtelennek tartotta, a fölebb-
valókra appellált s nem engedelmeskedett a végzésnek, annál is 
inkább nem, mivel azt a kurátor szintén törvénytelennek nyil
vánította. 

12. vád: Nem hiába fenyegetőzött Nagymihályi uram véreng
zéssel arra az esetre, ha Emődi kizáratnék a kollégiumból. A követ
kezmények igazolták jóslatát. Október 7-én Vatai János más 
nagymihályistákkal egyesülve gondoskodott róla, hogy a csécsis-
tákkal megverekedhessenek. E végből fenyegetéssel és szidalom
mal, aztán arczulveréssel s végre ütlegekkel támadtak Zemlényi 
Pál és Tokai György csécsista deákokra. A verekedés csakhamar 
általánossá lett; Vatai, a ki felöltőjét is levetette, és társai hajok
nál fogva czibálták, öklözték, véresre verték Csécsi híveit, úgy 
hogy ezek közül többen napokig nyomták az ágyat. A dulakodó
kat végre is Csécsi választotta szét rektori botjával; kinek is,, 
mialatt mind a két részt nyugalomra intette, Balogy Dávid nagy-
mihályista deák gonoszul visszafelelt, mondván, hogy ő huszad-
magával Csécsi uramat házából is kivonja és a Bodrogba veti. 

Felelet: Az egész elbeszélés sült hazugság. A dolog ugyanis 
azzal kezdődött, hogy Csécsi Berzétei János nagymihályistát az-
oeconomusságból kivetette; aztán pedig két csécsista deák: Zem
lényi Pál és Kosa Gáspár nagy zajjal berontott Nagymihályihoz 
és ekkép szóltak: »50 ifjú azt üzente, hogy Emődi haladéktalanul 
vettessék ki az iskolából«, s erre nagy lármával, a hogy jöttek^ 
elrohantak. Néhány perczczel utóbb már egy nagymihályista érke
zett a hírrel, hogy Csécsi uram Emődit a syntaktista osztály veze
téséről lecsapta és helyébe más praeceptort rendelt.: Nagymihályi 
elindult megakadályozni a törvénytelenséget; mire azonban kiért,, 
Emődi már ott állt a kollégium udvarán, körülvéve zajgó deákok
tól, kik kivetésére készültek és a nagymihályistákat lurkóknak, 
ökröknek, szamaraknak kiáltozták, majd hirtelen rárohantak egy 
nagymihályistára, Molnár Imrére, s aztán a többiekre is. Ütötték, 
czibálták, hajoknál fogva földhöz vagdalták őket. Majd kőre, botra 
mentek. Csécsi is az ütközetbe rohant: botjával verte a nagy
mihályistákat és kiabált: »Meg kell ölni! Meg kell ölni!« Már ezt 
Nagymihályi se nézhette. Odament hozzá, megfogta a karját, 
kérte, ne tegyen ekkora illetlenséget. Hanem Csécsi csak még 
dühösebben verte JEL nagymihályistákat, mire Nagymihályi, ott
hagyva a csatát, szomorúan hazament. Amit pedig Balogyra mon
danak : ezt bizonyítani kellene. Nem is valószinű, mivel Balogy a 
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»Meg kell ölni« kiáltásoktól megrémülve hazamenekült a vesze
delemből és annak végéig otthon maradt. 

13. vád: Alig csendesült el az előbbi küzdelem zaja, Nagy
mihályi új olajat öntött a villongás tüzére. Ugyanis pártja nevé
ben még aznap, október 7-én két deákot küldött Csécsihez (Szom
bati András és Csáti János nevűeket), megüzenve néki, hogy a 
nagymihályistákra többé semmi gondja ne legyen, mivel profesz-
szoruknak ismerni többé egyáltalán nem akarják, neki nem enge
delmeskednek, sem a kollégiumnak kenyerére vagy más jótétemé
nyére számot nem tartanak. 

Felelet: A dologból ennyi az igaz: két ifjút elküldtek Csécsi
hez, hogy a felsőbbség Ítéletéig — hasonló zenebonák elkerülése 
végett — a nagymihályistákon ne kegyetlenkedjék s ellenök való 
•dühét mérsékelje; hogy tartsa magát mindenkivel, még Emődivel 
szemben is, a törvényekhez s hívja be ügyének eldöntése végett 
a kurátort és a helybeli lelkipásztort. De Csécsi ezt felelte: »Inkább 
váljék semmivé a kollégium, Emődit még sem tűröm itt!« s hozzá
tette, hogy a miskolczi és rimaszombati eklézsia valóságos gaz
emberek fészke, azért jönnek onnét csupa gaz deákok. 

14. vád: Ugyanezen napon, úgymond, a lezajlott zenebonák 
okairól való tájékoztatás végett követeink által panaszos levelet 
küldöttünk tiszt. Pósaházi uramhoz, kérvén, figyelmeztesse Nagy
mihályi uramat, hogy legényeivel a kollégiumban hasonló zavaro
kat támasztani többé ne merészkedjék; de Pósaházi összeszidta a 
követeket, kik erre hazatértek. Mindazáltal Pósaházi figyelmeztette 
Nagymihályit, a mire valóban szükség is volt, mivel, ha nem teszi, 
a nagymihályisták — saját vallomásuk szerint — már a követ
kező napon, okt. 8-án botokkal és fustélyokkal támadtak volna 
Csécsi embereire. 

Felelet: Nem így történt; Csécsiék a kurátornál be akarták 
mártani Nagymihályit és tanítványait; de azt a figyelmeztetést 
kapták, hagyják abba fenekedésöket, s a kurátor az Emődi-ügy-
ben hozott határozatuknak is ellene mondott. 

15. vád: Három nappal utóbb — azaz október 11 -én, este 
"9 órakor — újra zavargást támasztottak Nagymihályi legényei, 
Pandák András és Mező István, kik az ablakuk alatt elmenő ifjakra 
szidalmakkal, sőt bottal vetették magokat. Ebből a sötét éjszaká
ban szörnyű lárma keletkezett; az egész fiatalság odacsődült és 
keményen veszekedett, míg a senior és Tunyogi János nagynehe-
zen le nem csillapították. 

Felelet: Az eset így esett. Zemlényi Pál borközi állapotban 
a nevezett két deák ablakát rettenetes zajjal berúgta és elbujt a 
sötétben. A két fiu kifutott; keresték a tettest, mondogatván: ha 
rátalálnak, ugyan megtanították volna. Több se kellett: a csécsis-
-ták előrohantak, szidták, ütötték őket. A nagymihályisták, meg
hallván a zajt, társaik segítségére siettek s nagy verekedés támadt. 
A csécsisták a két deák házának ajtaját is betörték. Mándi senior 
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és Tunyogi János pedig nemhogy oltották volna, de sőt szították 
a tüzet. Tunyogi azt kiabálta: »Vannak katonáim, a kiknek csak 
füttyentenem kell, hogy itt teremjenek!« amarról pedig magok a 
csécsisták is azt mondották: »Az Isten vesztette volna el, vagy 
vitte von' el az ördög, mert a kollégiumban minden bajnak ő az 
oka és a kollégium miatta fog elpusztulni.« 

16. vád: Október 15-ike körül megint jelét adta, hogy az 
ifjúság szakadásán munkálkodik. Ugyanis a rector primarius híre 
nélkül (noha a vakácziók megszabása ennek tisztéhez tartozik) a 
szokottnál egy héttel előbb szüreti szünetre bocsátotta deákjait, 
a mi a két fél közt levő egyenetlenséget csak még kirívóbbá tette. 

Felelet: Igaz, ez egy alkalommal előbb széteresztette tanít
ványait; de 1. a kurátor beleegyezésével tette, s 2. azért, mivel 
előre látta, hogy ha együtt maradnak, a veszekedéseknek folyta
tása és esetleg szomorú vége lesz, míg így, mialatt a fiuk kedélye 
csendesedni fog, közben a kurátor és helybeli pásztorok a béke 
érdekében kellő intézkedéseket tehetnek. 

17. vád: Nagymihályiék a szüretet sem töltötték kellő nyu
galomban. Őri Pál egy városi polgárnak, Dobozi Jánosnak szőlle-
jében gúnyolódással illette a csecsistákat és Járdány Istvánt, aki 
e miatt tiltakozott, egy szőlőkaróval csúnyául elverte stb. 

Felelet: Hasonló dolgoktól a csécsisták sem tartózkodtak. 
Nagymihályista deák a szüret alatt ki se mehetett a királyhegyi 
szőlőbe: az ott levő csécsisták rögtön csúfolták, szidták s utol
jára ki is vetették. Ott folyton folyt a nagymihályistáknak rágása, 
s még a játék is abban állott, hogy törvényszéket jászottak, melye» 
a nagymihályistákat elítélték. 

18. vád: Véget érvén a szüret, s az ifjúság visszatérvén a 
kollégiumba, Nagymihályi uram deákjai rögtön botokkal, czelőkék-
kel látták el magokat. Folyton a másik párt ellen ármánykodtak 
és egyre alkalmat kerestek az összetűzésre. Szesztai András, 
Rajtzi András és Göndör György jól felöntvén a garatra, éjnek 
idején nagy szitkozódva botokkal az ülésterembe törtek; Várallyai 
István és Pályi János nov. 9-én este 9 órakor részeg fejjel Gal-
góczi Mihály esküdt deákot rohanta meg szobájában és ágyából 
n a g y gyalázkodások közt rángatta ki. Az ifjúság összefutott a lár
mára; a nagymihályisták Pályi hívására botokkal fölfegyverkezve 
jelentek meg, s hogy a nagy szóbéli veszekedés tettlegességgé nem 
fajult, csupán az esküdt deákok fáradozásának köszönhető. 

Felelet: Ha Nagymihályi némely tanítványai a történtek után 
fölfegyverkeztek: könnyen érthető. Különben is Csécsiék semmit 
sem hajtottak a fölebbvalóktól időközben érkezett csillapító sza-
szavakra: megrohanták a nagymihályisták kertjeit, lakásait, bedo
bálták ablakaikat, a kollégiumban nappal gúnyolták őket, este, 
mikor távozni készültek, meg is botozták, róluk oszlopokra, kerí
tésekre, falakra, még az auditóriumban, sőt az oratóriumban is 
mindenféle fertelmes dolgokat firkáltak. Efféle úton-módon keres-
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ték az alkalmat az összeütközésre. Sőt Csécsi nyilvánosan így 
szólott: »Seregestül kiűzöm őket.« A nagymihályisták tehát csak 
defenzíva czéljából fegyverkeztek. 

Azonban a Csécsi-párt szorgalmas krónikása, ki oly nagy 
kedvvel piszkálja Nagymihályiék dolgait, legalább hármat följegyez
hetett volna Csécsiék viselt dolgaiból is: 1. hogy a Miskolczról 
kellő bizonyítványokkal és ajánlatokkal jövő s beiratkozni kívánó 
deákokat sértő módon visszautasították; 2. hogy Zsujtai András 
az intézetből való távozása alkalmával, 1722. decz. 1-én az iskola 
udvarán egy nem búcsú-, hanem gyalázó beszédet tartott, melyben 
Pósaházi István kurátort, Füleki Andrást, a borsodmegyei patrónu-
sokat nyilvánosan lehordta, piszkolta, kigúnyolta s különösen Pósa-
háziról azt mondotta, hogy nem az eklézsiáknak, hanem a hasá
nak kurátora stb. És ezt a beszédet Csécsi nemcsak végighallgatta, 
de hallgatását egyebeknek is ajánlotta, sőt mint szája izént valót 
gesztusaival helyeselte és dicsérte! 3. Hogy Csécsi uram deákjai 
1722. decz. 2-án — tíz nappal Nagymihályiék kivetése előtt — 
kérdő leveleket küldöttek néhány jótevőhöz: hogy mit tegyenek a 
nagymihályistákkal ? és a levelekre választ kapván (noha némelyek 
békére intették őket) rögtön keresni kezdették, hogyan köthetné
nek belé a Nagymihályi-féle deákságba, hogyan zavarhatnák ki 
azt az intézetből. 

19. vád: Várallyai Istvánnak és Pályi Jánosnak az előbbi 
pontban érintett bűnös kihágása s egyéb, a kollégium ellen az 
ország különböző részeiben elkövetett és szavahihető tanuk által 
beigazolt gonosztettei végre intézkedésre birták az esküdt deáksá
got. A tárgyalás deczember 10-re volt kitűzve. Ám a vádlottak 
megtagadták a megjelenést, sőt a bírákat — Csécsit és a prima-
riusokat — szidalmakkal és rágalmakkal halmozták el, a tanúval
lomások alapján rajok kimondott ítéletet megcsúfolták, a végzést 
földhöz vágták, annak kézbesítőjét, az oeconomust megbotozták 
és házukból kikergették. 

Felelet: A két ifjú esete (hogy az alamizsnát beitták?) isme
retes. Nagymihályiék nem is védték a bűnösöket, hanem az eljá
rás törvénytelenségét kárhoztatták. A vizsgálatra, az ítéletre okvet
len meg kellett volna hívni a kurátort és a pataki papot, de Csécsi 
ezt nem cselekedte, sőt mikor a két vádlott elment hozzá s kérte, 
mondaná meg, ki vádolja őket ? hogy ellene eljárhassanak: minden 
feleletet megtagadott. Mi több, midőn az ügy a kurátor elé ter
jesztetvén, ez is intette, mondja meg, hogy ekkép vagy a vádlot
tak tisztázhassák magokat, vagy a dolog teljesen kideríttessék: 
nagy méltatlankodva válaszolt. 

20. vád: Végre annyi veszekedés után Nagymihályi uram 
emberei, »hogy mérgöket ellenünk kiönthessék, és minekutána titok
ban botokkal és kifaragott dorongokkal ellátták magokat, decz. 
11 én, emez egyébként mindig szép hírű kollégium szörnyű csúf
ságára és gyalázatára, ama végzetes, veszedelmes és szomorú 



ADALÉKOK IFJ. CSÉCSI JÁNOS ÉLETÉHEZ 269 

tragoediát rendezték, tervök lévén, hogy ez alkalommal bennünket 
megnyomva és leverve a kollégiumból kihányjanak«. 

Magát az eseményt, előzményeivel együtt, a vádirat így adja 
elő: Minekutána a dorongokat bizonyos meghatározott szobákba, 
jelesül Vatai János, Őri Pál, Tokai Márton, Rimaszombati András, 
Bogáti János stb. lakásába szétosztották, a bekövetkezendő ese
mény előtti napokon s éjeken egyre tanácskoztak, ittak, hol csapa
tosan, hol egyenkint némelyeknek, jelesül Vatainak, Őrinek szobá
jába gyülekeztek; az iskolának omladozó s épp ezért betüskézett keríté
sét a senior ablaka alatt a tüskétől decz. 11 -én reggel megtisztították, 
hogy mindenfelé szabadon mozoghassanak; hosszú köntöseiket 
rövidekkel helyettesítették, szanaszét ácsorogva a kollégiumban a 
mellettük elmenő többi deákokat gúnyolták stb., amiből már előre 
sejteni lehetett szándékukat. Végre 7 órakor ürügyet kerestek, hogy 
az ellenfélbe belekössenek. Pályi János birokra hívta Szőllősi Jánost, 
hogy megfessék, melyikök erősebb. A senior azonban észrevette a 
rossz szándékot és Szőllősit szobájába küldötte. Megcsalatkozván 
ekképen, más alkalmas mód után néztek. E végből ebéd ideje alatt 
a seniorhoz két követet küldöttek, hogy a törvényesen elítélt ifjak 
részére a szokásos kenyeret adja ki, a kik aztán a seniorral két 
ízben is összeszólalkozván, fenyegetőzések között távoztak. Rövid
del utóbb Fekete Zsigmond be akarta dobni a senior ablakát, s be 
is dobta volna, ha kezét meg nem kapják. Erre az előadásra 
gyülekező ifjakat kezdette szidalmazni, majd a rector primariust 
mondotta el szamárnak, tudatlannak, ki. nem is praelectiókat, hanem 
collatiókat tart, tanítványait pedig ökröknek és szamaraknak mondo
gatta, miközben az előtte elhaladók közül némelyeket lökdösött, 
ruhájoknál fogva rángatott. Hiába szóltak rá, hogy ezektől a deák
hoz nem illő cselekedetektől tartózkodjék; mind ő maga, mind 
társai csak még rútabbúl bántalmaztak több deákot, kik — 2 óra 
lévén — Csécsi uramnak már elkezdett filozófiai előadására siet
tek. A dologból végre is pörlekedés támadt, melyet Vatai János 
és Őri Pál csakhamar verekedéssé fejlesztettek azáltal, hogy Őri 
szobájából botokat és husángokat hozván ki, Vatai eme kiáltására: 
»Botra minden!« kiki ütleget ragadt és Vatai vezérlete alatt az 
emeletről lerohanva, Csécsi jelenlevő tanítványait kegyetlenül vágni 
kezdették. Igen soknak fején csaknem halálos sebet ejtettek, s külö
nösen Tunyogi János esküdt deákot, a ki magasra emelt kezekkel 
kérlelte, csendesítette őket, s egyébként teljesen védtelenül és fegy
vertelenül állott, minden oldalról embertelenül rárohanva, majdnem 
agyonverték. A szerencsétlen, félholt embert, kinek homlokán iszonyú 
seb tátongott, Fóris Ferencz szedte föl a földről, hol feküdt, és 
szobájába akarta vinni; de őt is dühösen megrohanták és halálo
san megsebesítették, beszaggatván koponyáját. A nagy lárma 
betöltötte az egész épületet és bejutott az előadó terembe is, hol 
Csécsi tanított. Az ifjúság ki akart vonulni, de a tanár, kinek a 
veszedelemről sejtelme sem volt, visszatartotta két ízben is. A zaj 
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azonban mindegyre nőtt: utoljára is kifutottak mindnyájan és 
kiment utánuk tanáruk is. Csécsi könyvesházába akart vonulni, 
de annak, valamint a szomszédos szobának ablakait Nagymihályi 
uram nemes származású kosztosai már hatalmas kövekkel bever
ték. Tovább indult tehát, övéi felé, s nagy szomorúsággal Jézus 
nevére és szívére kérte, csöndesítette embereit. Azok közül Pócsai 
János ott állt, közel a kijárathoz, fegyvertelenül. A nagymihályis-
ták észrevették s rögtön rárontottak és fejét bevervén, arczát és 
csaknem minden tagját összezúzván, majdnem életétől is megfosz
tották. Közben mind több csecsista érkezett a helyszínére; látták, 
hogy pár pillanat múlva rajok kerül a sor, tehát védelemre gon
doltak. Fölocsudván azért is meglepetésökből, tégladarabokat, köve* 
ket, göröngyöket ragadtak, és állásba helyezkedtek. Ez a dolog 
meglepte a verekedőket. Egyrészük rémületében botját is eldobálta, 
másoktól viszont a csécsisták vették el husángjokat; végre is meg
verve, futásnak eredtek és hanyatthomlok rohantak ki a kollégium
ból. A kimenekülteket Csécsi még aznap visszahívta. Vissza is tér
tek, sőt néhánynak kivételével az éjét is az intézetben töltötték; 
másnap, decz. 12-én azonban arra a hírre, hogy német katonaság 
közelít, félelmükben a városba és az utakra szöktek. 

Felelet: Nagymihályi ezzel az elbeszéléssel szemben csupán 
a következő dolgokra kívánja a bizottság figyelmét ráirányozni: 
1. Csécsi uramnak már ismert ama nyilatkozatára: »Agnatim 
expellam illos nebulones.« 2. Hogy a csécsisták a nagymihályisták 
kizárása dolgában kérdőleveleket küldöttek némely pátrónusaikhoz. 
3. Hogy a csécsisták szándékát előre és világosan megmondotta 
Mándi senior, mikor Hétzei István rimaszombati rektor búcsúzó 
beszédére ekkép válaszolt: »Sicut in terra Canaan non erat pax 
usquequo Septem gentes non fuerunt expulsae, ita in hoc Collegio 
pax non fiet, usquequo Jebusaei, Chevei, Chittei, Perisei etc. et 
alii non expellentur.« Hogy pedig Csécsi hívei eme szándék meg
valósítására alkalmasakká és elég merészekké váljanak, éjjel-nappal 
a korcsmában gyűléseztek és Nagymihályiék ellen tanakodtak. 
4. Hogy a Várallyai és Pályi ellen hozott határozat csupán a nagy
mihályisták kizavarásához szolgált eszközül, mint ezt egy csecsista 
deák Galgóczi Mihálynak világosan megvallotta, mondván: »Októ
berben nem volt alkalmas módunk hozzá, hogy benneteket a kol
légiumból kizavarjunk; de karácsonyig jobbat keresünk és főzünk 
ki, hogy kikergessünk és kirekeszszünk benneteket.« 5. Hogy egy 
jóakarója valami deákja által 1722. decz. 11-én-ezt üzente néki: 
vigyázzon magára, mivel Csécsi deákjai aznap mind őt magát 
(t. i. Nagymihályit), mind tanítványait kikergetik a kollégiumból. 
6. Hogy őt Csécsi legényei, csakhogy összegabalyodjék velők, 
ugyanazon a napon első órájáról kijövet füle hallatára következő
képpen gúnyolták: Mennyi mindent előadott megint, mily sokáig 
tanított. 7. Két órakor pedig, hogy tervök megvalósításához lát
hassanak, először is néhány ártatlan nagymihályistát, kikkel az 
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iskola udvarán találkoztak, szidni, majd öklözni kezdtek s csak
hamar fadarabokkal is ütöttek s földhöz vagdaltak. A nagymihályis-
ták erre elvették tőlük a botokat és védekezéshez látva, megker
gették volt támadóikat, kik viszont »fegyverre« és »adei« (hozzá!) 
kiáltásokkal hívták és biztatták egymást és övéiket, mire a harcz 
újra dühöngeni kezdett. 8. Hogy Csécsi János uram és a senior, 
Mándi István, míg ő (Nagymihályi) künn a városban, házánál 
tartózkodott és a verekedésről nem tudott semmit, a neutralistákat, 
a kisdiákokat, sőt a mi még rútabb dolog, a kollégiumban szol
gáló asszonyállatokat s külső embereket is reggeltől kezdve a 
veszekedés idejéig borral itatván, szóval és ütlegekkel kényszerí
tették, hogy a csécsistáknak segítsenek, nékik követ, botot, fát és 
egyéb fegyvereket hordjanak; mi több: a verekedők közé vegyül
tek és rettenetesen kiáltozták: »Nagymihályira az Ördög a Lelkére, 
őtet öllyétek meg Vataival és Őrivel.« 9. Miután ekkép egynéhány 
nagymihályista deákot, akikkel verekedtek (a többi ugyanis részint 
a városban volt, részint már előre szobájába zárkózott), legyőztek, 
s a nagymihályisták abbahagyván a védekezést, immár szobáikba 
tértek volt, hirtelen ismét rajok támadtak. Volt, a kit az ablakon 
át ugrattak ki szállásáról; másokat, kik hitre megadták nekik 
magokat, csaknem agyonbotoztak; ismét másokat a fagyos téli 
időben a hideg tömlöczbe zártak; iskolai eszközeiket elragadozták, 
könyveiket és írásaikat összetépték s az ablakokon kiszórták, 
szobáikat felforgatták, kályháikat lerombolták, ablakaikat beverték, 
ingó-bingóságaikon mint zsákmányon megosztoztak, Nagymihályi 
könyvesházának zárját leütötték s bemenvén, bár a könyveket 
ott hagyták, jelentékeny kárt okoztak. 10. A szegény, kivert deá
kokat Csécsi uram még aznap estefelé visszahívta ugyan; de 
másnap bemenvén az iskolába, adott szava ellenére nagy lármával 
parancsot adott a kapu és ajtók bezárására és a bement nagy
mihályisták fogságba vetésére, mit ezek meghallván, ki az ablako
kon, ki a bástyákon át, ki egyebütt,' a hol éppen lehetséges volt, 
menekült. Aztán múzeumának ablakán át Nagymihályi háza felé pil
lantva, Nagymihályi kosztos nemeseihez, úgy hogy Nagymihályi 
is meghallotta, ekkép szólott: »Disznó fiai, abbul a házbul is 
kihányatlak benneteket!« Végre pedig a városbeliek által a követ
kező üzenetet küldötte: »Húszan menjenek útjokra; a többiek 
bemehetnek.« 11. Hogy Csécsiék Nagymihályi és tanítványai ellen 
kirekesztesök után is dühösködtek s az utóbbiak közül egyeseket, 
mint Emődi Mihályt, Várallyai Istvánt a Patak és Tolcsva között 
vivő országúton nemcsak megvertek, hanem ki is fosztottak; 
másokat pedig megvertek, mint Göndör Györgyöt, a kinek lábát 
is eltörték. 12. Hogy a nagymihályistáknak ruháit, könyveit, ágy
neműit, a télre beszerzett élelmét, gabonás edényeit s egyéb esz
közeit, melyeket a kirekesztéskor kegyetlenül elragadoztak, vissza
adni nem akarják. 13. Hogy a tiszt/lelkipásztorokat, kik a Nagy
mihályi-párt jogos ügyét felkarolták, különféle rágalmakkal illetik, 
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tudatlanoknak, ostobáknak titulálják és gúnyolják. 14. Hogy 
az egyházi kurátort, midőn ádáz cselekedetök dolgában inquirálni 
akart, be nem bocsátották; sőt midőn velők praefectus uram 
nevében tárgyalt, mind őt, mind praefectus uramat, mind a többi 
uradalmi tiszteket rágalmakkal és szitkokkal illették. Ugyanis tiszt, 
kurátor uramról így szóltak: »Bíz ide ne jöjjön, mivel pártoskodó« ; 
praefecius uramról pedig: hogy a kollégiumnak nincs nagyobb 
ellensége nálánál. Mikor pedig ugyanő néhai Trautson herczeg 
parancsát saját jóra intő levelével megküldötte nékik, a levél nyil
vános felolvasását megakadályozták, merészen mondogatván: 
»Nékünk bizony nem parancsol.« 

Esti 5 óra lett, mire a commissio a hosszú replika felolvasá
sával elkészült. 

Másnap, Pálfordulása napján, Trautson kastélyában gyűltek 
össze az urak. Az ülést Szokolyai István és Szentpéteri Péter vála
szának felolvasása töltötte ki. 

A borsodi senior büszkén, szinte megvetéssel s éles hangon 
felelt Csécsiék vádjaira. Szemökre veti, hogy a pásztorokat ökrök
nek, szamaraknak, világi patrónusaikat pedig vargáknak-miknek 
mondották, holott »ipsi (t. i. a csécsisták) plerumque onagri vix 
orthographiae etiam gnari, Opificum et Rusticorum colonicalia, 
Dominorum Terrestrium servitia effugiendi studio magna ex parte 
habitus Scholasticos induentes, ad clitellas potius nati filii existerent, 
vocitantium, calumniantium Sacros Dei cultus in Templo loci. . . 
doctrinam Theologicam Artesque liberales frigide et minus debite 
discentium, panis et aeris alieni corrosorum indisciplinata colluvies.« 

Szokolyai ellen különben 6 kifogása volt a Csécsi-pártnak: 
hogy Nagymihályi professzorsága és szabálytalan beiktatása jórész-
ben az ő fáradozásainak volt következménye; hogy a kollégium
hoz Nagymihályiék kirekesztése miatt boszus levelet intézett, azzal 
fenyegetőzve, hogy tractusával együtt az iskolától minden jótéte
ményt meg fog tagadni, ha a kirekesztetteket vissza nem fogadják, 
a mit aztán teljesített is; hogy a kollégiumot és professzorát gya
lázta és az iskola legátusának — egyebek közt — így szólott: 
»Jobb egy tanulatlan angyallal lennetek, mint egy tudós ördöggel«, 
s Csécsit heretikusnak, jelesül nestorianusnak hirdette; hogy a rector 
Primarius leveleit, melyeket ennek külföldi barátai írtak, kezéhez 
kapván, feltörte, a czímzettnek átadni elmulasztotta, sőt midőn 
Csécsi e miatt hozzá levelet küldött, írását szitkozódva elhajította 
és a levélvivőt bezárással fenyegette; végre, hogy a kollégium 
ünnepi legátusait prédikálni nem engedte, sőt megparancsolta, hogy 
őket a többi eklézsiákból is kizavarják, megfogadta, hogy csécsistát 
a maga részéről se papságra, se iskolamesterségre nem bocsát. . . 

Az első vádra Szokolyai körülbelül a Nagymihályi argumen
tumaival felel; a másodikat nem is akarja megczáfolni. Igenis, 
fenyegette őket a jótétemények megtagadásával, mivel jó útra 
kívánta őket téríteni; ha megjavulnak, úgymond, a jótétemények-
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ben a tractus részéről a jövőben sem lesz fogyatkozás; ha ellen
ben megátalkodnak gonoszságukban, ugyan miért kellene irányuk
ban jótékonyságot gyakorolni ? A mi pedig — harmadszor — a gyaláz
kodást illeti: ez Csécsi ék kenyere —- az Isten majd megfizet nékik 
érette ! Hogy azonban a tudatlan angyalról és tudós ördögről szóló 
szavakat mondotta, nem tagadja, mivel a csécsisták tettei valóban 
ördögiek. Fölvetik a nestorianismus dolgát is, holott ő Csécsit azzal 
nem vádolta, csupán szelíden, atyailag figyelmeztette arra a hibájára, 
hogy a karácsonyi ünnepek alkalmával kibocsátott pátensekben 
Krisztusról szólván ekkép nyilatkozott: »Isteni és emberi személy«, 
a mi valóságos nestorianismus. — Azokról a levelekről, melyeket 
Csécsinek külföldi barátai küldöttek, csak annyit tud, hogy Csécsi 
-a maga nevének magasztalása végett csakugyan íratott ily fajta leve
leket, a melyek közül egyet, mely Indiáról szólt,1 ő (a superinten-
dens) is felolvastatott magának; olyan levél azonban (kivéve 
néhányat, melyeket alárendeltjei mint gyanúsakat vittek hozzá), 
melyet ő megkapott s a czímzettnek át nem adott volna, egy 
sem volt. 

Azt a vádat, hogy egyik-másik csécsista legátust prédikálni 
nem engedte, tisztére való hivatkozással tompítja meg Szokolyai. 
Kötelessége volt, úgy mond, hogy oly embereket, kiknek erkölcsi 
jelleme a szószék méltóságának meg nem felelt, »ad cauponandum 
tantum erga pecuniarum aliqualem quaestum«, a kathedrára nem 
bocsátott. Kijelenti, hogy a jövőben sem fog másképp cselekedni. 
»Ha azonban lesz, a ki a tudomány, az erkölcsös élet, jámbor és 
illedelmes magaviselet helyes ösvényére való téréséről biztosítékot 
szolgáltat: annak alkalmazásán és haladásán igenis közre fogok 
működni.« 

Végűi szemére vetették, hogy a kollégiumot gyűlölte, a 
jótevőket az iskolától elidegeníteni törekedett, holott Nagymihályié-
kat mindig oltalmazta, sőt nekik Csécsiék vádpontjainak czáfolásá-
ban is segédkezett. Ezeket a vádakat is visszautasítja. Nem gyű
lölte, úgymond, nem is gyűlöli a kollégiumot, a mi abból is meg
tetszik, hogy az ott uralkodó romlás és szakadás keserűséggel 
tölti el; a jótevőket sem ő idegenítette el, hanem a csécsisták bűnei, 
•egyenetlenségei és rágalmai, melyektől a benefactorokat sem kímél
ték meg. Hogy pedig a nagymihályistákat egyben-másban segítette, 
•ezt a szeretet és irgalmasság parancsolta, mivelhogy valóban segít
ségre szorultak és a jótéteményre magokat gonoszsággal méltatlanokká 
nem tették. 

Hasonló dicsérettel szól Nagymihályiról és tanítványairól 
Szentpéteri, a pataki eklézsiának lelkipásztora, kit a Csécsi-párt nem 
kevesebb, mint tíz vádponttal igyekezett lehetetlenné tenni. Szemére 

1 Ezt a levelet (költ 1718. május 21.) Vischer Jakab» Csécsinek régi 
barátja, Kelet-Indiából küldötte. Megjelent a Bibliotheca Bremensis-ben (Class. 
111. pag. 952.) 

Irodalomtörténeti Közlemények. XVII. 18 
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vetették, hogy abban az időben, mikor Nagymihályi professzorságá-
ról még szó sem volt: őkegyelme már bejárt a deákok szobáiba, 
hogy Nagymihályinak közöttük pártot teremtsen, a miből Szent
péteri szerint csupán annyi volt igaz, hogy esetleg —; beszélgetés 
közben — Nagymihályi neve is szóba került, a mikor is ő, mint 
a ki Nagymihályit gyermekkora óta jámbor és kötelességtudó ember
nek ismerte, róla csupán jót és szépet mondhatott. Vádoltak azzal 
is, hogy egyházi beszédei, melyeket Nagymihályi beiktatása óta a 
pataki templomban tartott, telve voltak Csécsi ellen irányuló pártos
sággal; noha Szentpéteri szerint a prédikácziók általánosságban 
üldözték a gonoszságot s ajánlották a jó erkölcsöket. Nem ő tehet 
róla, hogy a mit általánosságban mondott, azt a csécsisták magokra 
magyarázták. Egyben tiltakozik az ellen is, mintha az ifjúság 
szakadásának ő lett volna okozója. Az igazi okot, úgymond, meg
mutatják a következő körülmények: 1. Mikor Nagymihályi beikta
tása előtt mintegy két héttel Csécsi uram Pósaházi előtt arról 
panaszkodott, hogy a rektori hivatal terhe alatt előbb-utóbb le 
kell roskadnia, és társat kért maga mellé, az inspector pedig 
megmondotta néki, hogy kívánságának teljesítését máris tervezik,. 
Csécsi hirtelen elsápadt s rögtön ellenkező nótát kezdett fújni, 
jelesül mindenféle akadékokat kezdett előhordani, melyek — sze
rinte — nem engedik, hogy melléje új tanárt állítsanak; aztán 
legott múzeumába sietett és magához hivatva az esküdt deáko
kat, fejőkbe akarta verni, hogy új professzorra semmi szüksége az 
iskolának. Ugyanis, monda, a dolgot csupán egy-két pap kívánja 
merő ördögi irigységből; aztán: hogy az iskola egyetértése és 
nyugalma meg ne zavartassák; ismét: mivel nincs az új professzort 
miből fizetni, tehát a deákság kénytelen lenne esetleg az ünnepi 
jótétemény egyrészét az új tanár fizetésére fordítani; a professzori 
jövedelem két részre harácsoltatnék; ő (Csécsi) pedig a theologiát 
(noha a kurátorok addig sem bízták rá) többé nem taníthatná. 
2-szor. Midőn Nagymihályi a beiktatás előtt való nap Patakra 
érkezett, Szentpéteri, a kinél megszállott, hiába hívta Csécsit vacsorára, 
sem ott, sem másnap Nagymihályi beköszöntő beszédén meg nem 
jelent. Mikor pedig küldötteik által kérték, hogy legalább a 
beiktatás pillanatára menjen el, gúnyolódva, gyalázkodva és csak
nem esküvéssel felelte, hogy soha semmiféle kollégát maga mellett 
se ismerni, se tűrni nem fog. 

Mind a harczolókat, mind a körülményeket élénken jellemzi 
a 3. számú vád, mely Szentpéterinek a kollégium ellen való gyűlö
letéről szól s állítását azzal kívánja igazolni, hogy Szentpéteri a 
kollégiumtól mindenkit elidegenített, akire csak hathatott; részint 
pedig azzal, hogy »egykor Csáji Márton seniorral együtt utaz
ván, az iskola lovait nagyon meghajtotta s rajok gondot viselni 
nem engedett, úgy hogy az egyik ló az úton el is hullott.« 
— Szentpéteri erre a vádra is megfelel. Mindig szerette a kol
légiumot, úgymond; de nem szerethette Csécsiék cselekedeteit. 
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A mit ez utóbbiak ellen tett, azt is javítás czéljából, kötelessége 
értelmében cselekedte. A ló elhullásában — ha már ezt a nevet
séges dolgot is felhozzák — szintén semmi része. Őt a senior 
Tolcsvára menet kocsijára fogadta; a hajtásba, a lovak gon
dozásába tehát beleszólása egyáltalán nem volt. Az sem áll, hogy 
a ló az útban hullott el; jól emlékszik rá, hogy az eset napokkal 
utóbb történt. Ne bántsák tehát efféle ostobaságokkal; emlékezze
nek inkább a saját seniorukra, Tunyogi Jánosra, ki 1723-ban 
Mádon lerészegedvén, annyira zaklatta az iskola lovát, hogy a nagy 
futás közben hirtelen összerogyott és kiadta páráját; maga a senior 
pedig a jövő-menő utasoknak csudájára és a kollégium szégyenére 
jó darabig holtrészegen feküdt a hely szinén. 

A hátralevő vádak közül kettő ismét Szentpéteri prédikácziói 
miatt panaszkodik. Azt mondják, hogy a pataki pap a kirekesztés 
előtt Nagymihályiékat biztatta; hogy egy alkalommal elbúcsúzván 
híveitől, beszédében így szólt: »helyemre farkasok jönnek,« aztán 
pedig, visszatérvén, nem átallotta prédikálni, hogy távolléte alatt 
szószékéről Isten igéjét hallani nem lehetett, holott ez időben az istentisz
telet a kollégiumiak becsülettel végezték. Mindezt azzal, hogy a vádak 
a fölvett szentírási textusok félremagyarázásán alapulnak, könnyű 
volt Szentpéterinek visszautasítania. Viszont a következő vádra, 
hogy a kathedrára csécsistát bocsátani nem akart, Szokolyaival 
egyetértőleg pásztori jogára és kötelességére hivatkozott. 

A 7-ik vádpont szemére vetette, hogy egy alkalommal valami 
szegény neutralista deák elparentálását megtagadta; ám erre is 
megvolt a felelet: hogy nem hívták illendően. 

A 8-ik pont arról beszélt, hogy a nyilvános vizsgálatot két 
év óta elhanyagolja; de, úgymond, 1723-ban nem volt otthon, 
tehát meg sem hívhatták; 1724-ben pedig, a helyett hogy a téte
leket, mint szokás, idején megküldötték volna néki, nagy illetlenül 
néhány perczczel a vizsga előtt értesítették, tehát ne reá, hanem 
saját magukra vessenek. 

Aztán ott van még két dolog: az Azari-ügy és Nagymihályiék 
pártolása. Csécsiéknek fáj, hogy a kollégiumot Azari István teme
téséről kirekesztették; de tudják meg, hogy ezt maga a megboldo
gult és családja kívánta s nem ő — Szentpéteri — cselekedte; 
a mi pedig az ő Nagymihályiékkal való egyetértését illeti, a miatt 
is kár panaszkodniuk. Egyetértett velők, mivel jót akartak, és nem 
emlékezik rá, hogy valaha Nagymihályival egyetértve rosszban 
törték volna fejőket. 

Hátra volt még a pör egyik legérdekesebb aktájának, Csécsiék 
replikájának felolvasása. Ezt a munkát a bizottság a következő 
napon (jan. 26.) reggel 8 órakor, Trautson kastélyában megnyílt 
ülésben végezte. 

Csécsit közvetlenül Nagymihályi Gergely vádolta, de úgy, 
hogy a vádpontokból egyszersmind a saját ártatlansága is meg-
tessék (Puncta in defensam et indemnitatem meam deservientia) 

18* • 
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s a panaszlevél mindössze hét pontból állott, melyekre Csécsi meg
lehetős tüzetességgel felelt. 

Az első vád szemére vetette a rector primariusnak, hogy 
Nagymihályi meghívásának, noha törvényesen történt, ünnepélyesen 
ellene mondott; a deákságot ígéretekkel, rágalmakkal az új profesz-
szortól elidegeníteni s önmagához csatolni törekedett és ekkép pár
tokra szakította. — Csécsi erre a vádra ismert érveivel felel; külö
nösen hangsúlyozza, hogy a meghívás nem a benefactorok, hanem 
csak egy-két benefactor beleegyezésével történt; hivatkozik Pósa-
házi nyilatkozatára, hogy Nagymihályit úgyszólván reátukmálták; 
hogy néhai Zemplenyi Ferencz abaujvári senior Nagymihályit saját 
vallomása szerint nem is ismerte, tehát nem is ajánlotta; Szokolyai, 
a borsodi senior pedig, noha mellette volt, magában véve sem az 
ajánlásra, sem a beiktatásra nem volt feljogosítva; hogy a bene
factorok közül csupán egy-két borsodi úr egyezett bele a dologba... 
Ám az sem áll, hogy ő (Csécsi) az ifjúságot Nagymihályi személye 
ellen lázította; ugyanis, hogy az új tanár alkalmazása törvény
telenül történt, az ifjúsággal szabad volt közölnie; hogy pedig 
Nagymihályi tudományáról és erkölcseiről kedvezőtlen nyilatkoza
tok hangzottak el, annak nem ő az oka; nem is ő — Csécsi — 
terjesztette őket, hanem oly emberek, kik Nagymihályinak iskola
társai, miskolczi mestersége alatt tanítványai voltak, vagy vele a 
külföldön együtt végezték tanulmányaikat. 

2. A második vád elmondja, hogy Csécsi Nagymihályi beik
tató beszédén (»ex innato eidem erga me odio«) meg nem jelent s 
aztán is mindent elkövetett kisebbítésére. így: 1. a nagymihályista 
legátusok ünnepi pátenseinek aláírását megtagadta; 2. az ünnepekre 
honn maradt deákok alumniumát Nagymihályi és az ősi szokás 
ellenére elvonta; 3. délutáni 2-ik óráját »ex moero competentiae 
studio« elvette; 4. kapuőröket nem rendelt, sem Nagymihályinak, 
hogy ez rendeljen, nem engedte; saját tanítványainak tetszésök 
szerinti szobákat adott, a nagymihályistákat pedig kinullázta; 
5. a dioecesis seniorai előtt adott reverzálisát megszegte, mondván: 
»Ab amico reconciliato libera me Domine!« 6. Mikor Nagymihályi 
a szokásos vizsgákat meg akarta tartani, útjába állott és így szólt: 
»Az én tudományom se nem eladó, se borostyánra nem szorul. 
Az egész csak hiúskodásnak és hányavetiskedésnek jele.« 7. Leve
leit elfogta és felbontotta. 8. Ha nagymihályista vétett valamit, 
keményen büntette, ellenben saját legényeit csak szóval sem 
korholta. 

Felelet: Hogy Csécsi a beiktató beszédre el nem ment, azért 
történt, mivel a beiktatást törvényesnek s érvényesnek el nem 
ismerte. Nem áll, hogy Nagymihályi ellen örökös gyűlölséget 
táplált; maga Nagymihályi is megvallja ezt »Világos Tükör« ez. 
hírhedt iratában, melyet 1719 vége felé közrebocsátott, írván, 
hogy Csécsi neki beiktatása idejéig »őszinte és szeretett barátja 
volt«. Amit ő (Csécsi) cselekedett, annak nem gyűlölet volt a 
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forrása; hanem az a törekvés, hogy a törvényes rend mindenben 
megóvassék. Ehhez képest: 1. ha a Nagymihályi beiktatására követ
kező húsvét alkalmából néhány deák pátensét alá nem írta, egyrészt 
onnan volt, hogy az illetők a többieknél korábban indultak el, 
másrészt, mivel az új professzor alkalmazása némileg zavarba 
ejtette és eleinte úgy gondolkozott, hogy a pátenseket elég lesz 
csupán a kollégium nevében erősíteni meg; s végre, mivel ő 
(Csécsi) abban az időben hivataláról le akart mondani. 2. Az sem 
áll, hogy az alumniumot ki nem adta; ellenkezőleg, hogy az akkor 
otthon maradt tizenkét legény elegendő húst kapjon, saját erszényét 
is megnyitotta. Bort is rendelt nekik az iskola korcsmájából 3 
napra valót; csupán abban tett megszorítást, hogy azt az egy 
hordó bort, mely még a pinczében megvolt s az akkori árak 
szerint 36 forintot ért, lepecsételte, nehogy elhordják, mivelhogy 
árát az intézet szükségleteire akarta fordítani. De hát Nagymihályi 
nem törődött az iskola szorult helyzetével, se az ő (Csécsi) tekin
télyével ; a borra rászabadította az ifjakat, s ezen szavakkal: 
»A pecsétet ne bántsuk, hanem fúrjuk meg a.hordót«, a hordót 
megfuratta és a bort elitatta. 3. Azon az órán ő (Csécsi) már 
évek óta tanított; nem is ő, hanem Nagymihályi követett el sértést, 
mikor az előadás megkezdésére való jel megadása után, a kathed-
rára való készülődése közben, önhatalmúlag eléje vágott. 4. Efféle 
kapuőrökre semmi szükség; elég, hogy az oeconomus folyton a 
bejáratnál őrködik, egy gyermek pedig az órára vigyáz. Viszont 
a szobák szétosztásáról Nagymihályinak szintén tudnia kellene, 
hogy a senior teendői közé tartozik. 5. Ő (Csécsi) soha, sem 
egy senior, sem három előtt senkinek reverzálist nem adott; mind
össze — nagy unszolásra — egyszer írt alá valami iratot, melynek 
tartalmát csupán mások előadásából ismerte, az iskola békeségének 
ápolásáról. A békét pedig nem is szűnt meg szívén hordani soha
sem. Ne vádolják tehát reverzálisok megszegésével; nem reverzálisok 
után indul 'ő, hanem lelkiismeretét követi. 6. Az sem áll, hogy 
az évi vizsgálatokat elhanyagolja; ellenkezőleg, a folyó 1724-ik 
évben is meghívta rá az érdeklődőket, mi több, a Füleki alatt 
feledésbe ment évzáró vizsgákat már 1718-ban visszaállította, sőt 
még a togátus deákokat is nyilvános vizsgálatra szorította. 
7. Soha senki levelét el nem fogta; nem tulajdonsága az alatto
mosság ; ellenkezőleg, Nagymihályi elégszer feltört mindkettőjüknek 
szóló leveleket, amelyeket aztán Pécsi nevű deákja által küldött 
hozzá (Csécsihez). 8. Igaz, hogy túlságos szigorúságot nem gya
korolt ; jelesül, a kiknek megjavulását remélni lehetett, azokat nem 
semmisítette meg egyetlen csapással; azonban a bűnösöket mindig 
megbüntette; példák reá Rátzkövi Imre, Csúzi János, Zsujtai András 
és ezenkívül Szőllősi János, Fóris Ferencz, Makra Mihály, Pócsai 
János és egyebek, kiket 1722-ben mint verekedőket a kollégium 
udvarán keményen megbotoztatott. 
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3. vád. Pártoskodott. Ugyanis: 1. A tanuló gyermekek 
mellé praeceptorokat saját párthívei közül rendelt, kik erre több
nyire alkalmatlanok voltak, a nagymihályistákat pedig merőben 
mellőzte; 2. supplicálni a nyári szünetek alatt csupán csécsistákat 
küldött; 3. a mindkét professzornak szóló leveleket tiszttársával 
közölni nem akarta; 4. a nemes deákokat nem fegyelmezte, sőt 
kihágásaikra egyszerűen szemet hunyt. 1722. szept. 29-én néhány 
nemes ifjú Nagymihályi szomszédjában lakomát rendezvén, a szeles 
időben iszonyú lövöldözést tettek. Nagymihályi csendre intvén 
őket, szavát, mivel Csécsiben bíztak, semmibe sem vették. Nagy
mihályi az oeconomust Csécsihez küldötte: parancsoljon nekik, 
nehogy éretlenségükben még tüzet csináljanak; ám Csécsi azt 
felelte néki: »Csudálatos; a jó ember alig áll a lábán, mért 
ágaskodik tehát és nem tiszteli a nemeseket? Füleki uram is e 
miatt rekedt ki a kollégiumból.« 5. Praeceptorokat, mind magán, 
mind nyilvános tanítókat csupán a saját nyájából és Nagymihályi 
tudta nélkül rendelt 6. Az iskolának olaszi szőllejét Nagymihályi 
és több primárius tiltakozása daczára elfoglalta és csak két eszten
dei használat után, elhanyagolt és csaknem elpusztult állapotban 
adta vissza, a kollégiumnak súlyos kárára. 

Felelet. 1. Nagymihályiról és nem róla (Csécsiről) tudja a világ, 
hogy éjnek idején, titkon a diákokhoz járogatottj promotiók Ígéretével 
csalogatván őket a saját pártjára. 2. A supplicálást nem annyira 
kitüntetésnek, hanem inkább büntetésnek lehet mondani, úgyhogy 
sok deák saját pénzén fogad helyettest; mindazáltal a vád hamis
ságát eléggé megmutatja, hogy Vatai János Bécsig, Hétzei István 
és Pandák András Mármarosba, Keresztúri Tamás és Kovács 
János Kecskemét vidékére, Várallyai István és Pályi János Erdélybe, 
egyéb nagymihályisták pedig egyéb irányba többször ki voltak 
küldve. 3. A mindkettőjöknek szóló leveleket ő (Csécsi), hacsak 
feledékenységből egyik-másik nála nem maradt, mindig közölte 
tiszttársával; ellenben Nagymihályi ugyanezt többször elmulasz
totta, sőt reájuk az ő (Csécsi) mellőzésével s tudta nélkül feleletet 
is adott. 4. Ő a bölcsektől azt tanulta, hogy a nemeseket nem 
annyira bottal, mint szóval kell fegyelmezni. Nem is tagadja, hogy 
inkább arra törekszik, hogy szeressék, semmint arra, hogy tőle 
rettegjenek-. Aztán ha a felhozott eset valónak bizonyulna is, 
Nagymihályi ne neki (Csécsinek), hanem magának köszönje, mint 
a ki a dolgot megelőzőleg több nemes ifjat, kik ma is nála 
(Nagymihályinál) kosztolnak s vele tartanak, mint Soós Ferenczet, 
Lónyay Ferenczet, Szathmári Györgyöt, Baji Lászlót, Keberitset és 
sok másokat, így Szepesy Sándort, Szúnyog Imrét, Fábri Mátyást 
tőle (Csécsitől) elidegenített,, az ő (Csécsi) előadásainak járásától 
eltiltott, s a kiknek érzületét az ő (Csécsi) ablakainak általok lett 
beverése eléggé bizonyítja. Ha ezzel szemben a csécsista 
nemesek Nagymihályi intését számba nem vették, egészen termé
szetes és érthető dolog. 5. Hogy praeceptorok nemcsak a csécsisták, 
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hanem a nagyjmihályisták közül is rendeltettek, azt Vatai János, 
Csáji Márton, Őri Pál, Rimaszombati András, Bogáti István, Hétzei 
István, Emődi Mihály, Szombati András, Faragó György, Literati 
János példája bizonyítja, kik nagymihályista létökre publicus prae-
ceptori tisztségre emelkedtek. Viszont azonban Nagymihályi a 
magántanítók rendelésében akárhányszor sérelmesen intézkedett, 
nem egy nemes ifjú tanítását Csécsi tudta és beleegyezése nélkül 
a saját híveire bízta, Csécsit a nemes ifjak és szüleik előtt 
gyalázta; sőt néhai Szathmári Miklós fiát a jelenlegi seniprtól mind 
az ő (Csécsi), mind az illető senior nagy szégyenére elvette és 
saját emberei közül a jóval érdemetlenebb Csáti Jánoshoz adta. 
6. Nevetséges vádaskodás. Azt a szőlőt Újvári András senior 
erőszakolta rá 36 magyar forintért, mivel műveltetése a kollégium
nak nem állott módjában. Nem is termett benne egyetlen hordó 
bora sem. A vádat különben az a körülmény is teljességgel 
megokolatlanná avatja, hogy mivel a kollégiumnak pénze a 
munkáltatásra nincsen, ezután is, a többi szőlőket is legczélszerűbb 
lenne bérbe adni; maga a vádló fél is jobban tette, ha belőlök 
egyet-kettőt — csakhogy teljességgel művelés nélkül ne marad
janak — jó pénzért árendába vett és így a köznek hasznot 
hajtott volna. 

4. vád. A csécsista esküdt deákok közül némelyek, jelesül 
Mándi István akkori senior, Tunyogi Péter és János, Zsujtai András, 
Téglási János, Német János a törvényekre, tett hitök ellenére 
folyton szembeszálltak Nagymihályival; rágalmazták, sértegették, 
becstelenítették. Mándi, a senior, így szólott: »Megmondgyátok 
neki, innen el mennyen a beste fattyú kurafia, mert nekem ugyan 
el kell vesznem, de neki is el kell, az Isten büntesse meg mind 
testébe, mind lelkébe, soha se boldogítsa, felesége legyen özvegygyé, 
fiai árvákká.« Tunyogi Péter pedig, midőn egyszer Nagymihályi 
elmenvén ablaka alatt meghallotta, hogy magyarul beszél, s e miatt 
megintette, ekkép válaszolt: »Hunczfut a ki az ablak alatt hallgat, 
menjen el onnat, mert ha mi esik rajta, mást ne okozzon, non 
habeo rationem, ebrius sum.« Tunyogi János, midőn Nagymihályi 
tételeket ajánlott neki, megvetőleg visszautasította. Zsujtai András 
így fenyegetőzött: »Erőszakkal hozták, erőszakkal van itt, erőszak
kal fog távozni. Egy professzort ismerek csupán (t. i. Csécsit); 
a másik ökör, szamár, spanyor ökör, Tammuz.«x Téglási János 
valami fehér nyakú ebet látván. a kollégiumban, ezt böfögte: 
»Most már három professzor is van: Csécsi uram, Nagymihályi 
uram, meg ez a kutya. Éppen olyan-a gallérja, mint Nagymihályi 
uramé.« Nagymihályinak ime ilyen dolgokat kellett zsebre vágnia 
tanítványaitól, föl egészen múzeumának és házának megroha-
násáig stb. 

Felelet. Mindezeket a kihágásokat Nagymihályi az ő törvény-

J Egy bálvány neve Ezechiel 8, 10—14. . . . . . . . 
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telén beiktatásának és saját magának köszönheti. Hogy Mándi 
ellensége volt, mindenki megértheti abból, hogy Mándit Nagymihályi 
múzeumából kidobta, az esküdt deákságról levetette, a könyvtáros
ságtól megfosztotta, az ülésteremből Vatai Jánossal kilökette,, 
egyszer alamizsnaszedés alkalmával ugyancsak Vataival megverette,, 
nyilvános ülésben lelkiismeretlennek mondotta, a seniorságtól, noha 
a sor is rajta volt, szavazatot is többet kapott, mint versenytársa, 
Csáji Márton, s aztán a rimaszombati mesterségtől is elütötte, és 
végre, mikor már senior volt, csakhogy meg nem botozta. Tunyogi 
Jánosról, a ki 1722-ben, Fáy Ferencz temetésén belesült beszédébe,. 
azt mondotta, hogy olvasni sem tud; aztán ugyancsak Tunyogit 
a csatiak előtt, kik az ifjat rektorukká kívánták, leveleiben úgy 
befeketítette, hogy a rektorságtól elesett. Zsujtai Andrásról nyil
vános ülésben úgy nyilatkozott, hogy nem Isten képét, hanem 
az ördög képét viseli; aztán Pósaházinál árulkodott rá, a kurátor
ral végképp meggyűlöltette s utoljára az intézetből is kizaklatta. 
Téglásit az előadóteremben nyilvánosan megfenyegette, hogy 
könyvét fejéhez vágja . . . szóval szigorúan, sértő módon bánt velökr 
holott övéinek, a Csécsitől elpártolt deákoknak, mint az egyébként 
hírhedt Pályi Jánosnak is, folyton nagy védelmezője volt és őket 
büntetni nem engedte. 

6. vád. A csécsisták patrónusaikhoz írt leveleikben Nagy-
mihályiékat restségről, naplopásról és mindenféle bűnökről vádolták 
s az uraktól tanácsot kértek, vájjon Nagymihályit és híveit a 
kollégiumban megtűrjék-e ? vagy kirekeszszék ? végül pedig titokban 
megegyezvén egymással, mindenképp rajta voltak, hogy ellenfeleiket 
az iskolából kizavarják. Hogy a czivódásra alkalmuk legyen, két 
ifjat koholt vádak alapján bíróság elé idéztek; a két ifjú a kurá
torra és Nagymihályira appellált, de hiába, mivel Csécsi az appellá-
tával nem gondolván, mindkettőt kizárásra ítéltette. Gonosz tervök 
egyelőre meghiúsult, de egyszersmind — nyelvöknek nem parancsol
hatván — ki is tudódott. Kiderült ugyanis, hogy titkos gyűlést, 
tartottak, melyen azt a kérdést: vájjon itt van-e az ideje Nagy-
mihályiék kivetésének? — szavazásra bocsátották. Csaknem min
denki igennel szavazott, bár néhányan aggodalmaskodtak: »Miképp 
fogjuk kirekeszteni őket, ha egyszer ellenállának ? mivelhogy erősek,, 
nem fognak engedni, s akkor mit csinálunk? még ők vetnek ki 
bennünket«. Azonban Csécsi közbevágott: »Gyalázat lenne ránk, 
mivelhogy többen vagyunk.« Erre másnap, decz. 11-én, miután 
a harczra kellőképp fölfegyverkeztek, d. u. 2 órakor belekötöttek 
a nagymihályistákba. Először szóval folyt a harcz, utóbb ütlegre 
került a sor és Nagymihályi ártatlan deákjait minden oldalról elő
rohanva iszonyúan elverték, legyőzték, szobáikból is kizavarták. . .. 

Felelet. Téved a vádoló: afféle árulkodó leveleket nem a 
csécsisták, hanem Nagymihályiék irkáltak, mint azt — többek 
között — 1722. április havában a mérai temetésen tiszt. Cserna-
haji János, rimaszombati pásztor ezt Nagymihályi uramnak a 
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parentáló papság és egyebek jelenlétében szemére is vetette. Ezt 
bizonyítja a mindenfelé szétküldözött »Világos Tükör« stb. Az sem 
igaz, hogy Csécsiék a patrónusoktól a mondott tárgyban 
kértek tanácsot; az igazság az, hogy Nagymihályiék amaz üzenete 
után, hogy Csécsit többé professzoruknak nem ismerik, se a 
kollégium jótéteményeire számot nem tartanak: az ez ügyben 
teendő intézkedések körül kívántak tájékozódni. Az a gondolat, 
hogy az ellenpártot kihányják, meg sem fordult elméjokben; nem 
az ő eszméjök az, hanem Nagymihályié. Bizonyítják ezt 1720-ban, 
a fejértói temetés alkalmával egy lelkipásztor előtt s egyebütt 
mondott szavai, melyeknek aztán a tények meg is feleltek. Annyi 
bizonyos, hogy Nagymihályiék, ha győznek vala, nem hívták 
volna vissza a kollégiumba emberségesen, mint ők tették, legyőzött 
ellenfeleiket. Bizonyítékok vannak ugyanis reá, hogy Csécsiéket 
előadás közben meg akarták lepni; el voltak tökélve, hogy Csécsit, 
a seniort megölik, a rector primarius házát lerombolják, aminthogy 
mindehhez hozzá is láttak, akkora köveket hajítván be Csécsi 
múzeumának ablakán, hogy azok közül, ha eltalálják, akármelyik 
elég lett volna megölésére; s városbéli háza megrohanására szintén 
újabb meg újabb csapatok törvén elő, melyeket azonban mások 
megakadályoztak. « 

Mesebeszéd az is, hogy ő (Csécsi) decz. 12-én akár az ajtók 
bezárását, akár a kollégiumban levő nagymihályisták elfogását 
elrendelte volna; mindössze a botok összeszedését parancsolta 
meg; így aztán az ablakokon, a kerítésen át sem ugrándozott ki 
senki, a nagymihályisták csupán a következő napokban hagyták 
el a kollégiumot, még pedig Nagymihályi uram ama szándékának 
hírére, hogy a maga segítségére a kollégium ellen katonaságot 
hivat. — Végűi azt se vessék a csécsisták szemére, hogy a nagy-
mihályistákat csupán húsz ember kivételével akarták visszafogadni. 
Mindenkinek meg volt engedve a bemenetel; csakis a lázadás fő 
czinkosait tiltották ki, ezeket is csupán a patrónusoktól és jótevők
től megejtendő vizsgálatig, melynek mihamarabb leendő bekövet
kezését bizton remélhették. 

7. vád. Csécsi és hívei a jótevő és patrónus urakat szüntelen 
szólták-szapulták, sértegették. Midőn Csécsit egy alkalommal a 
város esküdt jegyzője intette, hogy az iskolából a tanuló gyerme
keket el ne zavarják, mivel az ilyen dolgok a patrónusoknak nem 
tetszenek, aminthogy a borsodi urak közt máris kedvetlenséget 
támasztottak: Csécsi ekképp felelt: »Oh, oh stercus in qra domino-
rum Borsodiensium« ; arra a kérdésre pedig: vájjon, ha az urak 
bejönnek, hogyan fog nékik számot adni? azt mondta: »Ha hét 
vagy nyolcz tanulóval maradok is, nem törődöm vele; ha szél 
fújja is a kollégium helyét, akkor is tanítok«. — Az elüljáróságról 
és fölebbvalókról pedig úgy nyilatkozott, hogy Nagymihályi 
Heródeshez, Pontius Pilátushoz futkos ügye érdekében; — mikor 
pedig a városbeliek, kiket a csécsisták nyilvánosan piszkoltak, 
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gyaláztak, kipellengéreztek; kiknek kertjeit, szőlőit lopták, fosz
togatták, orvoslatért hozzáfordultak, az elégtételt kereken meg
tagadta. 

Felelet. A néki tulajdonított szavakat soha sem mondotta; 
a mi pedig a kollégium elpusztulására való vonatkozást illeti, az 
ellen a saját és atyja működésére hivatkozik: arra a munkára, mely 
negyven éven át akárhányszor megmentette a kollégiumot pusz
tulástól, barbariestől. Ez a múlt egész mást kiált, mint azt, hogy 
az ő (Cs.) fejében valaha ama »Si locum collegii ventus fiabit« 
megfordulhatott; ellenben arra hiteles tanú van, hogy Nagymihályi 
nem átallott ekképp nyilatkozni: »Nem törődöm vele, ha elpusztul 
is a kollégium, csak Csécsin és a kollégiumiakon bosszút állhassak!« 
Nem is volt soha kálvinista pásztor vagy tanár, ki ügyét úgy 
kívánta diadalra juttatni, mint Nagymihályi. Egy sem tett annyi 
rosszat, egy sem gyűlöltette meg annyira vallását, egy sem 
engedte, hogy így más nyakára erőszakolják. És ez az úr még 
-azt állítja, hogy a Csécsisták pasquilizálnak, holott tudva van, 
hogy a pasquillusoknak szerzői éppen az ő (Nm.) deákjai, s a 
szerzőknek oltalmazója éppen ő maga. 

Nagymihályinak végre szemet szúrt, hogy a deákok a pol
gársággal koczódnak és a szőlőkből gyümölcsöt lopkodnak. Ezt 
a dolgot tagadni nem lehet, azonban hogy a kik Csécsihez elég
tételért fordulnak, vagy a bűnösöket név szerint vádolni tudják, 
hiába fáradnának, merőben alaptalan állítás, példa rá a leg
közelebbi szüretek alkalmából az újhelyi urak esete. Ám tiszt. 
Nagymihályi uram deákjai a veszekedéseken és gyümölcslopáson 
kívül egyebet is cselekedtek: a szőlőpásztorokat csúnyául meg
verték, a szőlőkben rettenetesen duhajkodtak, házasságtöréseket és 
tolvajlásokat követtek el, a czigányok házait éjnek idején-meg
rohanták, tanulótársaikat a hegyek között álruhában, bekormozott 
arczczal megtámadták, kifosztották és egyéb hasonló gaztettekre 
vetemedtek 

A vádak és feleletek ezzel ki voltak merítve. A bizottság 
hozzáláthatott a szükséges deutrális pontok elkészítéséhez és a tanuk 
kihallgatásához. 

Első sorban, mint az eljárásból kitetszik, Pósaházi dolgát 
akarták tisztába hozni s e végből még január 27-én elkészítették 
a reá vonatkozó kérdéseket, a melyeket mind Csécsinek, mind 
magának a kurátornak megküldöttek, A bizottság tudni kívánta: 
1. Igaz-e, hogy Pósaházi 1723. január 16-án, a nagy zavargás 
után, némely benefactorok és Zsolnay intésére, tiszte szerint be akart 
menni a : kollégiumba, hogy inquiráljon ? Ha igen, Csécsi miért 
akadályozta meg szándékában ? S vajon a primariusok (mivel Csécsi 
távol volt), a rector primarius tudtával és akaratával küldötték-e 
néki az ismert üzenetet? 2. Igaz-e, hogy Beregi András a kurátor 
elé terjesztette dolgát és tőle orvoslást kért ? S ha igen, Pósaházi 
mi okból hanyagolta el a panaszosnak való elégtételt ? 
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Másfelől a Csécsi-, majd a Nagymihályi-féle gravamenekből 
készített kérdőpontok alapján is megkezdették a tanuk kihallgatását. 

Az első tanú, Hétzei István rimaszombati mester 30 év körül 
járó ember volt, s a jan. 27., 28. és 29-iki ülésekben hit alatt a 
következőket vallotta: 1. Jóllehet ő Nagymihályi beiktatásakor a 
kollégiumban tanult, ama feltételekről, melyeket Csécsiék állítólag 
Nagymihályi elé terjesztettek, semmit sem hallott. Ugyanő 1720-ban 
a supplicatióból mintegy 100 magyar forintot hozott magával, 
melyet Nagymihályi rögtön elvett tőle, mint mondotta, lakóházá
nak kijavítására. Hogy a pénzt Nagymihályi valósággal mire fordí
totta, nem tudja; de az bizonyos, hogy a házat reparálták. Akkori
ban mindenki előtt ismeretes volt, hogy a jövedelmeket Csécsi 
szokta kezéhez venni és nem a senior; Nagymihályi cselekedetét 
azonban a senior is tudta. 2. Hogy az ifjúság pártokra szakadt, 
igaz; de hogy Csécsi Nm. meghívása előtt Ígéretekkel s más 
effélével korteskedett volna, fatens nem tapasztalta. Nagymihályi 
beiktatásába két-három ember kivételével a coetus házában levő 
deákok mind beleegyeztek. Azt azonban hallotta Csécsi szájából, 
hogy: »Non requiritur nobis alter Professor.« Arra is emlékszik, 
hogy a deákok ráérő óráikban kettenként-hármanként el-ellátogat-
tak Csécsi házához s megesett, hogy egyik-másik nem azon a 
kapun ment vissza az iskolába, a melyen át távozott. 3. Megesett, 
hogy Csécsi egyedül való professzorkodása idején sem írt alá páten
seket azon az okon, hogy »semmi haszna belőle«; 1721-ben pedig 
teljesítette az aláírást, és mikor a supplicans hazaérkezett az ala
mizsnával, azt (jelesül Gyulay Ferencz generálisnak és Barátay 
Andrásnak a kollégium restaurálására küldött adományát) elvette 
tőle s részint saját czéljaira fordította (pro se distraxit), részint 
holmi épületanyagra, mely aztán részint szétharácsolódott, részben 
elromlott. — Arra is emlékszik, hogy Vatai levelének aláírá
sát megtagadta, sőt magát Vatait bottal fenyegette; az övét 
(Hétzeiét) azonban aláírta. 4. Nagymihályi a délutáni 2-ik órát mint 
Füleki utódja, elődét követve foglalta le. Csécsi azonban elvette 
tőle, mondván, hogy az elsőség az óraválasztásban őt, a profes
sor primariust illeti. 5. Bizony, a kollégium kapuja sokszor tárva-
nyitva állott; de erre a seniornak kellett volna gondjának lennie. 
Az is bizonyos, hogy Csécsi a saját híveinek kényelmesebb szobá
kat adott. 6. A két professzor reverzálisát, melyben a Barkóczy-
commissio után kölcsönösen a béke ápolását Ígérték, másolatban 
látta; de arra is emlékszik, hogy Csécsi a tractusok seniorainak 
távozása után legott így^ szólt deákjaihoz: Ab amico reconciliato 
libera me Domine! 7. Ő (Hétzei) a két professzor alatt két évet 
töltött a kollégiumban. Az egyik évben volt examen, a másikban 
nem volt; de ki akadályozta meg, nem tudja. 8. Hogy a praecep-
tor-rendelés körül mik történtek, arra nézve három példáról emlé
kezik; először: hogy Csécsi nem engedte meg, hogy ő (a tanú) 
mint nagymihályista néhai Szathmári Miklós fiát taníthassa, s 
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helyette a saját embereiből mást, alkalmatlant rendelt; másodszor: 
hogy Rédey uram fiát szintén elvette tőle és másnak adta; végre: 
hogy Fáy Mihály fia mellé szintén csécsistát állított. A publicus 
praeceptorsag osztogatásában pedig Csécsi alatt az iskolai rendre 
és alkalmasságra egyáltalán nem volt figyelem. 9. Csécsi suppli-
cálni rendszerint saját embereit küldötte, hogy a begyűlt pénzt 
annál könnyebben kezébe kaphassa. 

A 2-ik tanú, Nemzetes Literati György rimaszombati lakos, 
25 éves, hit alatt vallotta: 1. Hogy Nagymihályi házát a város
ban megtámadták, saját tapasztalatából nem tudja; de hogy Nagy
mihályi dolgozószobáját, mely a kollégiumban volt, és a melyben 
Nagymihályi akkor az éjét töltötte, éjfél után 2 óra tájban Csúzi 
János a nagyobbik Jenei-fiúval és még két más egyénnel meg
rohanta, azt látta, mikor a lármára felébredve odafutott. 2. Tudja, 
hogy a csengőt egy alkalommal, mikor Nm. órájára kellett volna 
jelet adni, ellopták; de kicsoda ? és kinek a felbujtására ? nem tudja. 
Mindazáltal a nagyobbik Zemplénitől hallotta: »Majd én feltétetem 
a csengőt, de tudom, hogy levágom a kezét, a ki hozzá mer 
nyúlni.« 

A 3-ik tanú, Jósvay Ferencz uram, 30 év körüli, hit alatt 
vallotta: 1. Emlékezik rá, hogy az egyházi kurátor benn volt a 
kollégiumban és az ifjúság előtt kijelentette, hogy második profesz-
szort kell beiktatni; de hogy ki lesz az új tanár, azt a kurátor 
nem mondotta. Erre a kurátor elment; Csécsi pedig összehívta a 
primariusokat, kik közé fatens is tartozott; előadta nekik a kollé
gium szorult helyzetét, s hogy ily körülmények között egy második 
professzort eltartaniuk lehetetlen. Egyebet azonban tőle nem hal
lott. 2. Igaz, hogy Csécsi némelyek megbízó levelét nem írta alá; 
de hogy miért tette, nem tudja, mivel abban az időben az ifjúság 
még nem szakadt pártokra. 3. Az ő idejében volt examen is, dis-
putáczió is, senki se akadályozta; ő maga is disputált mind a két 
professzor alatt. 4. A mi végűi a Csécsiéktől felhozott ama pon
tokat illeti, melyekben Nagymihályi elfogadását bizonyos feltételek
hez kötötték, ő (a tanú), noha abban az időben a kollégium seniora 
volt, sem a feltételekről, sem arról, hogy azokat Nagymihályi elfo
gadta volna, teljességgel nem tud semmit. 

A három tanú kihallgatása után január 30-án ismét Pósaházi 
dolgát vették elő. Felolvasták Szokolyai, Pósaházi és Szentpéteri 
tiltakozását, melyben el van mondva, hogy a csécsistáknak semmi 
joguk, hogy a tractusok fejei (»superintendensek«) ellen járjanak; 
majd Pósaházinak a hozzá küldött kérdőpontokra adott feleletét, 
melyből kitűnt, hogy Beregi András őt (Pósaházit) az akkori senior, 
Csáji ügyének megvizsgálására valóban meghívta; azonban a 
meghívás nem történt a professzorok akaratával és beleegyezésé
vel; mi több, még a Barkóczy-féle vizsgálat előtt esett; tehát a 
dolog vád tárgyát nem képezheti. Végre tudomásul vették a nagy
betegen fekvő Csécsi feleletét, hogy Pósaházi a deczemberi nagy 
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zavargás után egy hónappal csakugyan Patakra érkezett s inqui-
rálni akart; ám ő (Csécsi) a vizsgálatot a praefectus megbízásá
ból, a város megbizottainak jelenlétében már előbb elvégezte és 
így Pósaházinak, ki néki nagy illetlenül azt üzente: »legyen készen, 
mivel másnap vizsgálat lesz«, azt felelte, hogy az inquirálasra 
semmi szükség, mivel ő (Csécsi) a dolgot már megcselekedte. Tanú 
rá : Bánhorváti Márton, Beregi András, Téglási János, kik közül 
Bánhorváti és Téglási vallomásait a bizottság meg is hallgatta. 
Közben az újhelyi pap, Pataki András szintén vallomást tett, még. 
pedig Pósaházi javára, jelesül 1. hogy Pósaházi az ő tudtával 
soha senkit arról, hogy a kollégiumnak alamizsnát adjon, le nem 
beszélt, s hogy 2. neki (Patakinak) Pósaházi levélben ajánlotta, 
hogy Nagymihályi tételeit impugnálná s neki opponálna; de attól 
sem tiltotta, hogy Csécsivel hasonlóképp ne cselekedjék. 

A bizottság ezek után — január 31-én — jól meghányva-
vetve a különféle okokat és körülményeket, a kurátorra nézve 
megállapodásra jutott. Konstatálták, hogy Pósaházi a nagy zavar
gás után teljesíteni akarta kötelességét; a Csuzi-ügyet megelőzőleg 
revideálta; később pedig a professzorok nem hívták, — követ
kezésképp mulasztással nem vádolható. 

A február 1-én tartott ülés határozatilag kimondotta, hogy 
Pósaházit a kurátorságba visszahelyezik. A bizottság egy része 
Nagymihályi Gergelyt is restituálni akarta, úgy gondolkodván, hogy 
Csécsi nagybeteg, a kollégium teljességgel professzor nélkül van, 
tehát gondoskodni kell valami kormányzásról; de mások azzal 
érveltek, hogy a tanárok visszahelyezése vagy kitétele kérdésében 
a bizottság csupán tanácsadásra van jogosítva, és ekképp a dolog 
újra függőben maradt. 

Végre február 2-án megtörtént Pósaházi visszaiktatása, melyet 
az ifjúság jelenlétében Patay Sámuel és Keresztes Ferencz bizott
sági tagok végeztek. Majd az ünnepi actus elvégződvén, a bizott
ság szótöbbséggel kimondotta, hogy Nagymihályi Gergelyt ideigle
nesen, míg ügye végképp eldől, restitutióját függőben hagyván, a 
kollégiumba bebocsátják és a beteg Csécsi helyére állítják. Nagy
mihályi viszont kijelentette, hogy az állandó visszahelyezésről már 
eleve lemond, mivelhogy egyházi pályára szándékozik. A bizottság, 
jelesül Patay ezt is kihirdette az ifjúság előtt: szívökre kötötte, 
hogy nem nézvén a professzorok személyét, egyedül a törvénye
ket kövessék s minden kétség esetén a kurátorhoz forduljanak. 
A ki pedig szót nem fogad, tudja meg, hogy főbenjáró vétségbe 
esik, mivel a király megbízottai iránt tanúsít engedetlenséget, 
— mire Pósaházi is, Nagymihályi is távoztak; Szentiványi pedig 
a tárgyalások folytatását 1725. február 22-re tűzvén ki, az ülés 
bevégződött. 
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IV. 

A február 22-re hirdetett ülést a ref. bizottsági tagok beteg
sége miatt csupán néhány nappal utóbb, febr. 26-án lehetett meg
tartani, s a bizottság akkor sem volt teljes. Szentpéteri Imre és 
Bártzay László betegségökkel mentették ki távolmaradásukat. 
Az egybegyűltek mindazáltal nem akarták az időt halasztani; 
elhatározták, hogy tesznek, a mit tehetnek: a szükségesebb tanu
kat kihallgatják, aztán a jegyzőkönyvet rendbe szedik s végre a 
távollevő tagok megérkezése után együttes erővel a véleményes 
jelentés megszerkesztéséhez látnak. 

A következő napi sessio nagyrészt a követendő eljárás elvei
nek megállapításával foglalkozott. A Csécsi- Nagymihályi-féle pana
szok és replikák dolgában határozatba ment, hogy 1. mivel Nagy
mihályi beiktatását a megyei deputatio, a benefactorok 1722-iki 
tállyai intézkedései legitimálták, e részben további vizsgálatnak 
helye nincsen; 2. a megyei deputatio előtt esett dolgok a további 
vizsgálat keretéből kizárandók stb. 

Végre február 28-án, a várban, reggel 9 órakor megkezdet
ték a tanuk kihallgatását. 

Őri Pál deák, ki éppen Rimaszombatba mesterségre volt 
indulandó, hit alatt vallotta: 1. hogy egyszer Nagymihályi a neme
seket a puskaviselés és lövöldözések miatt Csécsi jelenlétében meg
feddvén, Csécsi azt mondotta, minek- a fegyverviselést tiltani ? — a 
nemes fiataloknak az ő (Cs.) atyja idejében is meg volt engedve, 
hogy fegyvert hordjanak és vadászkutyákkal járjanak. Ezzel és 
effélékkel adott szarvat a nemeseknek, kik Csécsit épp ezért ked
velték, Nagymihályit pedig megvetették. 2. A borsodi patrónusok 
kicsúfolásáról nem tud semmit; de azt Csécsi szájából hallotta, 
hogy »Nagymihályi János csak névleg patrónus« ; a miskolcziak-
ról pedig ekképp nyilatkozott: »Oh, oh, üli Miskolczienses sunt 
omnes sutores.« 

Inczédi Péter 24 éves deák elmondotta, hogy tőle a Jenei-fiú 
egy alkalommal megkérdezte, miért pártolja ezt a Tamuz-t? »Mert 
hát el van végezve, hogy Vatait Őrivel, Szombathit Baloggal, 
Emődit Sárkánynyal, a Tamuzt pedig könyveivel együtt kivetjük.« 
Ez 1722-ben, márcziusban volt mondva, 1722. decz. 11-én pedig, 
mikor Csécsiék a Pályi és Várallyai ügyét revideálták s mindkettőt 
elitélték, Nagy János primarius deák így szólott: »Hogy vessük ki 
ezeket a gazokat, mikor a nagymihályisták nem engedik? mivel 
azok kevesebben vannak ugyan, de bátrabbak és erősebbek nálunk
nál?« Kjnek így felelt Csécsi uram: »Ha ők erősebbek, mi meg 
többen vagyunk! Nem kell félni, mienk a győzelem. Akarom, az 
elitélteket ki kell vetni!« Ezt a fatens Szikszai Jánossal, Kovács 
Jánossal és Molnár Imrével együtt hallotta. 3. Várallyai és Pályi 
elitélése után a két deáknak megküldötték az ítéletet, a melynek 
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mind a ketten ellentmondottak. Mikor pedig Nagymihályi előadá
sára csöngettek, Várallyai is be akart menni a tanításra. Ám a 
hogy Szőllősi István ajtaja előtt elment, Szőllősi megkapta tógá
jának ujját és visszafelé rángatta. Várallyai kérdezte: »Hogy mered 
szaggatni a tógámat?« Amaz pedig felelt: »Canis centies sit tua 
mater, magadat is száz darabra szaggatlak!« — Mikor pedig az 
előadásnak vége volt és kijöttek, Fekete Zsigmond nagymihályista 
odament Szőllősihez és így szólt: »Szőllősi uram, mit veszekedik 
kend? jobb lenne tanulna kend, mikor úgyis szamár.« Felelt 
Szőllősi: »Szamár vagy ám magad.« Mire Fekete: »Bizonyítsad 
be, hogy az vagyok; én a magam részéről könnyen rád vonom,, 
hogy szamár vagy,« és legott syllogismust formált és kihozta, hogy 
Szőllősi szamár. Szőllősi pedig berohant szobájába, botot keresett 
és kiabált: »Rögtön agyonütöm az ebannyát!« De fátens nem látta,, 
hogy Szőllősi a bottal visszatért volna. Hanem a lármára sok 
kíváncsi futott össze, köztük Németh János primarius is, a ki kér
dezte: »Mi bajod, Fekete uram?« Amaz felelt: »Szőllősit arguálom.« 
Mondotta Németh: »Hadd lássuk!« Fekete pedig válaszolt: ß 
elmondja a syllogismust, de akkor Németh feleljen rá, különben 
Németh is szamár marad, mire Németh fölkiáltott: »Ebanyád, ina
som voltál és most így beszélsz velem? nemhogy neked, de még 
a professzorodnak is megfelelek.« Tunyogi János és a senior az 
ablakból hallgatták a dolgot és azt mondották: Hogy nem tudják 
már megcsépelni! A körülállók mind kiabáltak, Fekete pedig be 
akart menni; de Csorna György, a ki a seniorral és Tunyogival 
a senior szobájában együtt volt, lejött és Fekete után indult. 
Hanem Vatai János eléje állott: »Merre, merre Csorna uram? Ha 
részeg, menjen és feküdjék le!« Erre sokan Csorna után indultak,, 
köztük Erdélyi Mihály, a ki a lépcsőről egy karfa-rudat leszakítván,, 
azzal lökdöste. Most azonban Szőllősi is odaért botjával és »ad 
armá«-t kiáltott. Erre a csécsisták professzorostul kiszaladtak tan
termükből. A fatens el akart futni, de Téglási István mellen ragadta,, 
fölpofozta és rákiabált: »Hova mégy, ebanyád?« Hanem ő, kisza
badulva kezéből, ismét menekült és látta, hogy deákjai után Csécsi 
is kijött az előadóteremből. Nem tudja, hogy Csécsi a zavargókat lází
totta volna. Csupán arra emlékszik, hogy Kosa Gáspár Fekete 
Zsigmondot, a ki a földön feküdt, bottal ütötte, s aztán, hogy a 
csécsisták közül Tunyogit véresen fölemelték s czellájába vitték. 
Erre ő végképp elfutott és nem látott többé semmit. 

Márczius 6., 7. és 8-án a bizottság nem tartott ülést, miveí 
egyes tagok, jelesül Keresztes Ferencz a két professzor panaszai
nak kérdőpontokba foglalásával, Patay Sámuel és Bártzay László 
pedig az iskolai törvények módosításával voltak elfoglalva. 

Márczius 10-én viszont Várallyai István dolga került szőnyegre, 
kit Csécsi és felesége megrágalm ázásával vádoltak. A vádlottat 
kihallgatták és fogságra vetették. Aztán 11-ikétől 14-ig újra szünet 
állott be a tárgyalásokban, mely alatt részint az aktákat rendezték, 
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részint a törvények módosításában forgódtak. 14-ikén, 15-én újra 
tanu-kihallgatás volt, még pedig Várallyai dolgában. Összesen két 
tanút hallgattak ki. Az egyik, nemzetes Súgó Mihály uram azt 
vallotta, hogy Várallyai 1724-ben, november elején nemzetes Bernád 
István uram ama kérdésére: miért nem férnek össze professzoraik
kal? azt felelte, hogy »Prof. Csécsi valeret in diversorio hospitem, 
consors verő ejus meretricem agere.« Mikor pedig Bernád meg
kérdezte tőle, vajon állítását kellő helyen tudná-e igazolni? azt 
mondotta: meretricem esse Csecsianam facile per oppidanos Pata-
kienses probare possum; et qui sic meretricem habet, ac simul qua 
tali cohabitat, lile quoque latro dicendus est.1 A másik tanú, Vég 
András szomotori pap szintén effélét vallott. Jelesül, hogy V. két éve 
Toronyán ő előtte is meretrixnek állította Csécsinét. Ő (a tanú) 
intette is miatta, de a deák azzal replikázott, hogy Csécsinét a 
pataki biróné is le-meretrixezte és Csécsiék még se kereskedtek 
becsületükért. 

A jellemző részletekhez azonban érdekes kitérések is járultak. 
A bizottságnak az iskola anyagi ügyei körül szintén akadt tuda
kolni valója. A beidézett tanuk (Szalontay Karándi János uram, 
méltóságos Jósa István bényei földbirtokos, nemzetes Mezősy János 
uram, Molnár András, Patak városának bírája, Özv. Dajka Mária, 
néhai Klobusitzki János felesége) vallomásaiból ki lehet hüvelyezni, 
hogy a kollégium patrónusai és jótevői az iskola javára bizonyos 
summát adtak össze, a melyet aztán 1672 körül Bocskay István, 
Kende Gábor, Klobusitzki András, Szemere László és mások 
— valószínűleg az iskola akkori zivataros viszonyai miatt — sub 
specie restitutions magok között szétosztottak. Később, 1684 körül 
nemzetes Klobusitzki Pál uram, zempléni alispán és a kollégium
nak kurátora több, a kollégium javára szóló kötelezvényt adott 
át Szalontay Karándi uramnak, mint a kiről azt hitte, hogy »a 
hazában biztosabban meg fog maradni,« úgy azonban, hogy 8 
db. kötelezvény mégis kezében maradt. Kitől származott az a 8 
•db. irat, Klobusitzki nem mondotta meg Szalontaynak; sőt Szalontay 
a neki átadott kötelezvények adataiból sem emlékezik többre, mint 
hogy egyikök Kazinczy Pétertől származott, 1200 frtról szólt és 
ennek évi 10°/0-os kamatairól. Elég az hozzá, Szalontay a nála 
lévő kötelezvényeket nyugtatvány mellett Debreczeni Ember András 
kollégiumi seniornak adta át, s a bizottság tagjainak be is mutatta 
Ember András nyugtatvány át, mely összesen 29 átvett és 10 db., 
Klobusitzkinél maradt kötelezvényről szólott,^ azonban Debreczeni 
Ember András pecsétjével nem volt ellátva. Úgy látszik, a kötelez
vények utóbb Simándi István professzor kezébe kerültek, legalább 
Simándi Abaray Mihály seniorral, Nemesnépi Mártonnal (kik azon
ban 1725-ben már nem voltak életben) és Molnár Andrással, ki 

1 Vágó Mihály vallomását utóbb Megyaszai 'István abarai prédikátor is 
megerősítette. 
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utóbb Patak város bírája lett, több régi kötelezvényt lemásoltatott. 
Ezek közül Molnár, a tanú, a Kazinczy-családét másolta; a többiek 
más családoktól származtak és valamennyien nagyobb, 5—6000 
forinton felül levő summákról voltak kiállítva; kamatról is volt 
bennök szó, de hogy mennyiről, megállapítani nem lehetett. 

A bizottságnak meg kellett elégednie ezzel a sovány ered-
ménynyel. A dolgot nem is firtatták tovább, hanem márczius 19-én 
újra hozzáláttak a tanuk kihallgatásához, még pedig ezúttal a 
Csécsiék panaszaiból összeállított deutrális pontok alapján. 

Az 1. tanú, Molnár János, Patak főbírája (circa 40 éves) 
meghiteltetvén, a következőket vallotta: 1. Másoktól értesült, hogy 
Nagymihályi ama szavakat mondotta volná: »Qua theologus non 
possum remittere«; 2. midőn fatens a város esküdt jegyzőjével 
együtt fölkereste Nagymihályi uramat, hogy Emődi és a pékszol
gáló ügyét revideálják, Nagymihályi azt felelte nékik: ha tudta 
volna, mi járatban vannak, be sem bocsátotta volna őket. O (Nm.) 
Emődit vére ontásával is védeni fogja; mert ha Emődit Csécsiék 
egyszer kicsaphatják, hasonló eljárással Balogot, aztán a többi 
nagymihályistát, sőt végre őt magát (Nagymihályit) is kirekesztik. 

A 2-ik tanú, Bánhorváti Márton, a kollégiumi senior, mintegy 
27 éves, hit alatt vallja: 1. hogy Nagymihályi őtőle néhai Szath-
mári Károly fiát, kit fatens Csécsitől kapott volt, Csécsinek tudta 
nélkül elvette és Hétzei Istvánra bízta. 2. Hogy Nagymihályi nem 
tanított sikeresen, ez onnan is látható, hogy a theologiából másfél 
év alatt 4, a következő másfél év alatt mintegy 14 fejezetet vége
zett és ekkép a két évre szóló anyagot 3 esztendőre terjesztette. 
Hogy ezen felül saját elégtelenségéről panaszkodott, arra tanú nem 
emlékezik; de memóriájának gyöngeségét tudja, hogy említette 
hallgatói előtt. 3. Tisztán emlékezik rá, hogy midőn Téglási 
János Nagymihályit egyszer valami tétel megfejtésére kérte, Nagy
mihályi a kérdést gyerekesnek mondotta; mikor pedig Téglási 
mégis sürgette, hogy feleljen reá, Nagymihályi kiáltozni kezdett, 
hogy senki efféle kérdésekkel hozzá ne jöjjön, mivel a könyvet 
fejéhez vágja. 4. Egy alkalommal fatenset Tokai Márton Nagy
mihályi füle hallatára ördögi ábrázatúnak nevezte. Mikor fatens ezt 
a dolgot Nagymihályinak figyelmébe ajánlotta, Nm. Tokainak nem 
szólt semmit, sőt fatenset a helyszínéről (saját szobájából) elparan
csolta. 5. Mikor a Barkóczy-féle deputatio után Szokolyai István, 
a borsodi senior, az ügyek állását az ifjúságnak értésére adta, 
magyarul beszélt. Csécsi figyelmeztette, hogy »ob respectum uni-
versitatis« deákul szóljon. Erre Szokolyai megjegyezte: »Gyerekes 
kívánság.« Mikor pedig a professzorságról esett szó és Csécsi azt 
mondotta, hogy ő már gyermekkorában professzor akart lenni, 
Szokolyai ezt a dolgot bolondságnak nyilvánította. Ugyanakkor 
a primariusok számát Szokolyai és Pósaházi több nagymihályista 
hozzáadásával fölemelték. 6. A nagymihályisták közül néhány 
novitius a Barkóczy-deputatio után eljárogatott Csécsi óráira,. de az 

Irodalomtörténeti Közlemények. XVII. 19 
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öregebbje soha; a csécsisták közül is voltak, kik Nagymihályi óráit 
járták, de szintén nem mindnyájan. Hogy azonban kizavarták 
volna őket, arról fatens nem tud. 7. Nemes Fáy Mihály születés
napjakor (1722. szept. 29.) Őri Pál botosán, mások pedig bot 
nélkül az ünneplőkre mentek, lármát és verekedést kezdettek, melyet 
aztán az utczán folytattak. A senior (Mándi István) és Tunyogi János 
ezt látván, intették őket s kérték, hogy ügyöket annak rendje
módja szerint a. kollégiumban intézzék el; de a nagymihályisták 
velők is perbe elegyedtek. 8. Emődi ügyét azért vették tárgyalás 
alá, mivel a dolognak híre már az egész városban elterjedt. A revi-
sióra többször hívták Nagymihályit is, de nem ment, sőt a pri
maria sedest atheusnak, igazságtalannak nevezte. 10. Várallyait 
két okból állították bíróság elé: először, mivel november 9-én 
részeg fejjel Galgóczit megrohanván, nagy zenebonát indított; 
másodszor: mivel az általa gyűjtött alamizsnát, mint az írásokból 
rábizonyult, törvénytelenül elfecsérelte. 11. 1722. decz. 11-én, a 
nagy zavargás napján Csécsi éppen tanított, mikor a zajongás 
kezdődött. A csécsisták ki akartak rohanni a teremből, de Csécsi 
kétszer is visszaparancsolta őket. Azonban a zaj folyton erősbö
dött, s az ifjak végre nem törődtek a tilalommal: először az ajtó 
mellett ülők szöktek ki, utánuk a többi. Fatens Csécsivel együtt 
legutolsónak ment ki, egyenesen szobájába sietett, s akkor látta,, 
hogy a deákok mindenfelé futkosnak és zajongnak egymás ellen. 
12. Szobája ablakából szemlélte, hogy Nagymihályi deákjai egyes 
csécsistákat leterítettek, köztük Pócsait; de hogy először ki ütötte 
őket, nem tudja. Miután azonban a nagymihályistákat kiverték, 
észrevette, hogy Szesztai nagymihályistát megkötözve börtönbe 
hurczolták. Végre a zavar lecsillapultával a Pócsai mellett heverő 
véres botot Szesztaihoz vitte és megkérdezte tőle, vajon övé-e 
a bot? s ő (Szesztai) verte-e.meg Pócsait? s ezen kérdéseire Szesz
tai igenlőleg felelt. 

A 3-ik tanú: Téglási János Primarius, 25 éves, hit alatt 
vallja: 1. Jól tudja, hogy a zavaroknak előidézője első sorban 
Nagymihályi alkalmazása volt. 2. Igenis, Nagymihályit ama 
kikötéssel iktatták hivatalába, hogy fizetéséről nem a kollégium, 
hanem a beiktatok fognak gondoskodni stb. Fatens jól emlékszik 
reá, hogy ama conditiók az ő jelenlétében terjesztettek elő s az 
ifjúságot Pósaházi és Szombati mint beiktatok biztosították az 
egyes pontok megtartásáról. 3. Tudja, hogy Csécsi nemsokára 
Nm. beiktatása után levelet írt Pósaházinak; ezt a levelet ő (fatens) 
vitte el a kurátorhoz. Pósaházi viszont levelet küldött Nagymihályi
nak, s ezt is ő, Téglási, adta át a czímzettnek. A levelet fatens 
nem olvasta, de barátja, Papp Sámuel, ki azt Nagymihályi házá
nál olvasta, elbeszélte néki, hogy az volt benne, hogy Nagymihályi 
»primatum non captet, in omnibus cedat Dno Primario Professori.« 
4. Tény, hogy az ifjúság elkésve érkezett Csécsi gyermekének 
temetésére s a gyülekezetet megvárakoztatta. Fatens az akkori 



ADALÉKOK IFJ. CSÉCSI JÁNOS ÉLETÉHEZ 291 

seniortól, Újvári Andrástól értesült, hogy a deákságot Nagymihályí 
késleltette. 5. Emlékszik rá, hogy egyszer őt (Téglásit) a prima
ria sedes Keresztúri Tamással együtt kiküldötte, hogy Nagymihályi
tól kérjék meg azt az összeget, melyet ez (Nm.) a kollégium ala
mizsnájából fölvett volt. Ám Nagymihályi így felelt: »Tudom jól, 
hogy nekem a kollégium a kikötés szerint semmivel se tartozik«, 
de a pénzt mégsem adta vissza, mint monda, azért, mert a senio-
roktól (superintendensektől) fölhatalmazása van, hogy a miből 
tudja, abból elégítse ki magát (ut undequaque poterit, sallarium 
suum excipiat). Hasonlóképp Hétzei Istvántól is elvette Nagymi
hályi az alamizsnát s nem fizette vissza, noha a törvények és a 
régi gyakorlat szerint annak fölvétele a senior hatáskörébe tarto
zik. 6. Nagymihályi egy alkalommal Tunyogi Jánost defendensnek 
rendelvén, Tunyogi kérte, hogy mivel vendégei vannak és így 
eléggé elkészülni nem bír, más jelöltessék helyette. Azonban 
Nagymihályi nem vette számba a kérelmet, s mikor Tunyogi nem 
jelent meg a vitatkozáson, az egybegyűlt ifjúság előtt legyalázta. 
Más alkalommal a fatens egy dispután, melyet Nagymihályi ren
dezett, engedelmet kért, hogy ő is opponálhasson, s mikor az 
engedelmet megkapván, Nagymihályinak distinctiója ellen argumen
tumot formált, mely a distinctióból abszurd consequentiát hozott 
ki, Nagymihályi az egész argumentumot gyerekesnek mondotta. 
Fatens mindazáltal kérte, hogy feleljen az ellenvetésére; mire Nm. 
így szólt: »Nem vagyok Isten, hogy mindenkinek eleget tehetnék.« 
Előbb azonban könyvét a fatens fejéhez akarta vágni és ott, a 
nyilvánosság előtt, minden rossznak elmondotta. 7. Midőn Faragó 
György ügyében, a ki káromlással volt vádolva, mindnyáj oknak; 
— Nagymihályiéknek is — közös megegyezésével azt deliberálták, 
hogy Faragó a coetus megkövetése után degradáltassék s az isko
lából menjen ki: Nagymihályi az elitéltet védelmébe vette s mara
dásra bírta, úgyhogy Faragó aztán is az iskolában maradt. 8. Fatens 
szemtanuja volt, mikor Grinváld Mihály és Vájsz Mihály uramék 
s a város esküdt nótáriusa előtt felkérték Nagymihályit, hogy a 
súrlódásokat egyenlítsék ki barátságosan, éljenek békében s Nagy
mihályi bocsásson meg és engedelmeskedjék a rector primarius-
nak. Ez a kollégiumban, Csécsi és a primariusok előtt történt. Vájsz 
uram is kérte Nagymihályit; de ez azt felelte: történjék bármi, ő 
azt nem teheti s nem is akarja cselekedni. Erre Tunyogi János 
megjegyezte, hogy értesülése szerint Nagymihályi uram Mérán 
úgy nyilatkozott, hogy mint theologus nem bocsáthat meg Csécsi 
uramnak; mire Nagymihályi monda: Most is mint theologus nem 
bocsáthatok meg s nem is akarok megbocsátani. 9. Nagymihályi 
a káromlással vádolt Csúzi János bűnét mindaddig elnézte, míg 
Csúzi nagymihályista volt, mikor pedig elpártolt tőlük, rögtön 
följelentette a megyei deputatiónál. Ellenkezőleg, Pályi Jánost, 
míg ez csécsista volt, szüntelen gyűlölte, korholta; mikor pedig 
Pályi a Csécsi-pártot faképnél hagyta, rögtön becsülte és magasz-

19* 
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talta. Nagymihályistává lett pedig ez a Pályi, mikor alamizsna-
elsikkasztás miatt bíróság elé állították. A bűn rábizonyult, de 
Pályi az idézésre meg nem jelent, mivel — mint monda — már 
nem csécsista többé, hanem nagymihályista. Nagymihályi és embe
rei védelmökbe is fogadták, és mikor Szokolyai János oeconomus 
az ítéletet elvitte néki, a vele levő nagymihályista deákok az oeco-
nomust, mint ez fatensnek később elpanaszolta, kilökték. 10. A teme
tési búcsúztató készítését Tunyogi Pétertől, de fatenstol is, poeseos 
praeceptor létökre, elvette Nagymihályi uram, és a saját emberei 
közül való Öreg Pálra s ennek valamelyik társára ruházta. 11. A neme
sek szept. 29-iki zajos és a nagymihályistáktól megzavart mulat
sága napján fatens mint poeseos praeceptor a classisba indulván, 
Sárkány István oeconomust intette, hogy rövidebben csengessen, 
mire Sárkány a tanút rögtön szamarazni kezdette és botjával is 
fenyegette. Ugyanaz nap Zemplényi Pál arra figyelmeztette fatenset, 
hogy több deák künn a folyosón ellene tanakodik s őt (a tanút) 
szobájából kivonni s a folyosóról lehajítani készülnek. Ezzel Zem
plényi elindult . a tanakodók szándékát meggátolni, fatens pedig 
nem mervén otthon maradni, a szomszéd szobába sietett és bezár
kózott. Útközben pedig, a folyosó szögletében észrevette Őri Pált, 
Vatai Jánost több nagymihályistával, aztán pedig Zemplényi Pált, 
a ki a lépcső torkánál lábait szétvetve iparkodott őket visszatar
tóztatni. Vatai és Őri pedig azt kiáltozták: Lökjük le és hányjuk 
ki ebannya lurkóját! 12. Az 1722. okt. 7-iki verekedés okáról 
hallotta, hogy Vatai János és Őri Pál Zemplényi Pált és Tokai 
Györgyöt megtámadták. Azt azonban már látta és tudja, hogy 
Vatai és Őri Zemplényit és Tokait megvérezték s nekivetkőzve 
egyéb tanulókat hajoknál fogva rángattak. Azt is tudja, hogy a 
verekedés csupán akkor szűnt meg, mikor Csécsi a verekedők 
közé rohant s botjával csécsistát, nagymihályistát válogatás nélkül 
ütvén, vágván szétválasztotta őket. Nagymihályi szintén ott volt, 
de Csécsit a »józan észre« figyelmeztetvén, a zenebonából kivinni 
igyekezett stb. 

A 4-ik tanú: Tunyogi János, circa 29 éves, volt kollégiumi 
deák. Vallomásainak érdekesebb pontjai: 1. Saját és mások példá
jából tudja, hogy Nagymihályi mind az ő, mind mások promo-
tióját megakadályozta. A csatiakat, kik fatenst mesterségre voltak 
hivandók, mint ezt fatens később a csati nótáriustól hallotta, levél
ben térítette el szándékuktól és saját embereinek egyikét ajánlotta 
nékik. Csécsi a dologról nem tudott semmit, mivel Nagymihályi a 
csatiak levelét, noha mind a két professzornak szólt, elsikkasz
totta és arra egyedül válaszolt. Ezt fatens a csati jegyzőtől és 
az igriczi prédikátortól, saját testvérétől tudja. 2. Jól emlékezik rá, 
hogy Nagymihályi néhai Fáy Ferencz temetésekor Mérán, Fáy 
Mihály házánál, Fáy Gábor, Kandó Zsigmond és egyéb számos 
urak jelenlétében Csernahaji János, rimaszombati papnak, ki a 
béke ápolására intette, azzal felelt, hogy mint theologus nem bocsát-
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hat meg Csécsinek; noha Csécsi ugyanakkor a békülésre hajlandó
nak nyilatkozott 3. Emlékszik reá, hogy Csáji Márton káromlási 
ügyét Beregi András vádja alapján vették tárgyalás alá és úgy 
határoztak, hogy Beregi, mivel a vádat kellőképp igazolni nem 
tudta, »poena talionis« lakoljon. Fatens azt hiszi, hogy ez az ítélet 
nem alapult a törvényeken, s Csáji pártfogói úgy csikarták ki a 
primariusoktól. Beregi a »fántomfánt«-ot nem is tartotta jogosnak; 
újabb, meggyőzőbb bizonyítékokat szerzett és mind a professzo
roknál, mind Pósaházinál az ügy újabb megvizsgálását sürgette. 
Am Nagymihályi útjába állott, Csájinak fogta pártját s így Beregi
nek fáradsága teljességgel kárba veszett. Az is igaz, hogy Csáji 
mint senior bizonyos mennyiségű zsindelyt, léczet és gerendát, 
mely a classisok építésére volt szánva, Csécsi tudta nélkül Nagy
mihályi házának építésére fordított. Nagymihályi az így okozott 
kárért a primaria sedes előtt kezességet vállalt, de szavát soha be 
nem váltotta. 4. Közvetlen a Barkóczy-féle deputatio után Szo-
kolyai és Pósaházi az auditóriumban Csécsivel fölötte illetlenül 
bántak. Egész nyilvánosan, az ifjúság hallatára mondották neki, 
hogy a professzorságra méltatlan. Mikor pedig Csécsi érdemeire 
hivatkozott: munkásságára és eredményes szolgálataira: mint 
bolondot kinevették. Az is igaz, hogy a két senior a primariusok 
számát törvénytelenül fölemelte. Mi több, egyéb nagymihályisták 
mellett Emődi Istvánt is primariussá tették, noha ennek botrányos 
élete nem volt előttök ismeretlen. 5. Jól emlékszik rá, hogy 1722. 
okt. 8-án, midőn Rimaszombati András és Csáti János mint Nagy-
mihályiék követei Csécsinél bekopogtattak, ő Mándi urammal, a 
seniorral éppen Csécsi házánál tartózkodott. A két követ azt mon
dotta a rector primariusnak, hogy a nagymihályistákkal többé ne 
törődjék, czipót se osztasson nekik. Ám hogy a Csécsi professzor-
ságáról is esett volna szó, arra fatens nem emlékezik. 6. 1722. 
decz. 11-én, a nagy verekedés napján Pályi János belekötött Szől-
lősi Jánosba; mikor mégis szétváltak, Szőllősi szemére vetette 
Pályinak, hogy keze (t. i. Pályié) tisztátalan; mire Pályi azzal 
felelt, hogy »még ma, decz. 11-én, vérbe fogja megmosni«. Ezt 
Zemplényi István is igazolhatja, mivel ő is jól hallotta. Továbbá: 
ugyanakkor Rajtzi nagymihályista ebéd alatt másodmagával a 
senior szobájába rontott, hol fatens is ebédelt, s minden illendőséget 
félretéve követelőztek, hogy a senior a kicsapott Pályi és Várallyai 
részére is adjon czipót, mit is a senior megtagadván, nagy mocskoló
dást vittek rajta végbe. A senior figyelmeztette őket: gondolják meg, 
hol vannak, és efféle dologgal hozzá ne menjenek. Mire Rajtzi 
mérgesen felelt: Ez a ház a coetusé, nem a senioré, tehát igenis 
el fognak jönni stb. Végre elrohantak, a senior pedig, attól tartva, 
hogy újra visszatérnek, az ajtót bezárta s fatenssel együtt nagy 
csendben maradt d. u. 2 óráig. Akkor Csécsi — szokása sze
rint — elkezdette a tanítást, fatens pedig gyertyaosztással foglalko
zott, mikor künn valaki egyszerre Csécsi nevét hangoztatta. 
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Ő (a fatens) kinyitotta az ablakot, hogy körülnézzen, s látta, hogy 
lenn többen kövekkel, botokkal fegyverkezve állanak. Erre, mint 
hasonló esetekben szokta, fegyvertelenül a zavargók lecsend esi té-
sére, az udvarba ment s per vulnera Jesu Christi kérte Vatait mint 
a többiek vezérét, hogy álljon el szándékától. De amaz nagy 
kiáltozásba kezdett: »Üssétek az hunczfutot!« Veszprémi István 
pedig fatenst egy kővel jobb szemen vágta. Egy másik, a kit 
azonban szemsebe miatt már nem láthatott, bottal fejére sújtott, a 
többiek pedig feje fölé tartott kezét ütötték, míg csak tartani bírta. 
Pócsai János látván a veszedelmet, védelmére sietett. Most Vatai 
és társai valamennyien Pócsaira rohantak, s fátens időt nyerve 
a kerítésből karót akart kihúzni, hogy magát azzal védelmezze. 
Azonban terve nem sikerült, mivel újra megrohanták s ütötték, 
vágták a hol érték, míg valaki végre úgy fejbe találta, hogy fél
holtan elesett. Még aztán is ütlegelték, de hogy kicsodák, azt már 
csupán másoktól hallotta. Sebhelyei elárulják, hogy életveszélyes 
csapásokat kapott. Különösen a fején érte két rettenetes ütés: az 
elsőt Vatai, a másodikat Molnár István ónodi fi mérte rá. A mi 
Molnár ütése után történt, azt már nem tudta, mivel összeroskadt 
és a vértócsából, melyben feküdt, mások vitték szobájába. 

Németh János, mintegy 30 éves primarius deák, az 5-ik tanú 
1. tanítványának, Lónyay Zsigmondnak szájából tudja, hogy 
Nagymihályi Lónyaytól egyszer azt kérdezte, kinek a tanítványa 
volna? Lónyay felelt: »Sum humanissimi domini Németh«, mire 
Nagymihályi így szólt: »Hogy mered őt (fatenst) humanissimus-
nak nevezni, holott útszéli ficzkó és szamár.« Hasonlóképpen Tég-
lási Istvánt is legyalázta Tonka Ferencz szülei előtt, kinek taní
tója Téglási volt, úgy nyilatkozván róla, hogy inkább hóhérnak, 
mint tanítónak való. Ezt pedig fatens Tonka Ferencztől tudja, ki 
jelenleg az ő tanítványa. 2. Mikor Tokai György és Zemplenyi 
Pál hajba kaptak és ebből nagy verekedés keletkezett, Nagymihályi 
szintén ott volt az ütközet helyén; nem lázította legényeit, de nem 
is csendesítette őket és nem kísérelte, meg, hogy a verekedőket 
szétválaszsza. Ellenben Csécsi kirohant múzeumából és botjával 
ütve, a kit előtalált, a dulakodókat szétválasztotta. 3. Midőn Szo-
kolyai és Pósaházi a Barkóczy-deputatio végzéseit az ifjúság elé 
terjesztették, Szokolyai lelépvén a pódiumról, nekitámadt Csécsi
nek : »Hogyan tudna az iskolában rendet tartani, holott togátus 
soha nem volt? Nem érdemli, hogy professzornak nevezzék« stb. 

Végre Tokai György, 26 éves deák, a 6-ik tanú, egyebek 
közt látta, hogy ugyanazon nap, melyen a nagy zenebona meg
esett, Molnár István, Szesztai és Baktai a kollégium udvarán 
a csécsistákba mindéképp belekötni igyekeztek. Hallotta, a mint 
Pályi még a zűrzavar előtt dicsekedett: »Majd meglátjátok ma, 
hogy ki vagyok én.« Veszprémi nagymihályista deák pedig ugyanaz 
nap délelőtt visszakérte fatenstől azt az egy-két könyvet, melyet 
neki kölcsönzött volt, mint monda, azért, hogy ne legyenek fatens-
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nél, mivel akkor Isten tudja, kinek a kezére jutnának. Ezekből s 
effélékből világos, hogy Nagymihályiék a zendülést előre kieszelték. 
A fatens a hallottakat megfontolván, a mint a zenebona megkez
dődött, azonnal a kollégiumon kívül levő »locus inhumanitatis«-ra 
menekült és ott elrejtőzött; de hallván, hogy a harangot félreverik, 
ott se mert megmaradni, hanem a külvárosba, a vár alá, egy elha
gyott pinczébe futott és csak késő este tért vissza a kollégiumba. 

Tokai vallomásával — márcz. 23-án esti 9 órakor — a 
Csécsi javára szóló fassiók befejeződtek. A bizottság megállapította, 
hogy a kihallgatott hat tanú mind az érintett, mind a többi — kevésbbé 
jellemző — pontokra nézve különös egyértelműséggel vallott s elég
séges anyagot szolgáltatott a Nagymihályiék ellen benyújtott pana
szok körül való tájékozódásra. így állván a dolog, a következő 
nap reggelén újra elővették a Nagymihályi-párttól benyújtott grava-
meneket s Nagymihályiék már kihallgatott tanúinak vallomását 
kiegészítendők Siklósi György 26 éves deáknak kihallgatásához láttak. 

Siklósi meghiteltetvén a következőket beszélte: 1. Hogy Csécsi 
a nagymihályisták ünnepi pátenseit nem írta alá, némelyek beszél
ték; tudja azonban, hogy a csécsisták nem akarták kérni Nagy
mihályi aláírását, mivelhogy az új professzort tanáruknak elismerni 
vonakodtak. Mindazáltal fatens levelét, noha csécsista volt, mind 
a két professzor aláírta. 2. A csécsisták szerették volna s többször 
beszélgettek is róla, hogy a nagymihályisták a czipóból, gyertyá
ból s egyéb jótéteményekből kizárassanak; de ez a dolog nem 
sikerült. Hogy maga Csécsi ez irányban kísérletet tett volna, arról 
fatensnek nincsen tudomása. A szobák szétosztása a törvények 
szerint a seniornak dolga volt, e részt tehát a mulasztások a 
seniorokat terhelik. A »Tammuzista« csúfnevet pedig fatens Csécsi 
szájából soha sem hallotta, bár á csécsisták, s köztük a fatens is, 
ingerkedésből eleget használták. 3. Jól emlékszik, hogy Csécsi a 
nagymihályistákat minden aprólék dologért törvénybe idéztette, 
csakhogy kicsapassanak és a kollégium tőlük megszabaduljon, 
mely intentióját Csécsinek fatens magától Csécsitől gyakran értette; 
•ellenben a csécsistákat nem engedte bántani. Ekkép aztán egyik 
párt vétkeseit se lehetett büntetni, mivel Nagymihályi hallván, hogy 
Csécsi a csécsistákat nem engedi feleletre vonni, ő se engedte, hogy 
a saját embereit lakoltassák. Arra is emlékezik, hogy Csécsi a 
nagymihályistákat praeceptorságra még akkor sem alkalmazta, ha 
az övéinél megfelelőbbek voltak; és ezt azért cselekedte, hogy 
ellenfelei promotióra szert ne tehessenek. 4. Magától Csécsitől hal
lotta, hogy a nagymihályistákat a kollégiumon kívül, ha lehetsé
ges, meg kell jól tanítani (»bene excipiantur«). Három nemesnek, 
u. m. Böszörményinek, Rédeynek és Darvasnak pedig meghagyta, 
hogy a nagymihályista Görgeit bántalmazzák. Azok egy éjjel a 
kollégium mellett el is csípték a szerencsétlent és befogva szemeit 
csaknem agyonverték. 5. Sokszor tapasztalta, hogy Csécsi emberei 
Nagymihályiról megvetőleg nyilatkoztak. Mondották, hogy nem 
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méltó a professzorságra; olyan a kollégiumban, mint a kocsiban az 
ötödik kerék; hogy nem kell elismerni professzornak. Németh 
János és Jenéi kinyilatkoztatták: »Egy papot se eresztünk b e ; 
ha az inspector (Pósaházi) beteszi a lábát, őt is kihányjuk. De 
Barkóczyt és a többieket bebocsátjuk.« 6. Hogy valaki Nagy
mihályinak városi házát megtámadta volna, nincs róla tudomása. 
Tudja azonban, hogy múzeumát Jenéi, Megyaszai, Csúzi és Pócsai 
Péter éjnek idején, azzal a szándékkal, hogy könyveit kidobálják, 
megtámadták, s hogy senki se háborgassa őket, a közelben levő 
szobák ajtaját kívülről betámasztották. Azt hitték, hogy Nagy
mihályi szintén a múzeumban van; de hogy a dologra Csécsi 
hírével és beleegyezésével vállalkoztak-e, fatens ki nem tudhatta. 
Elég az hozzá, hogy a támadás nem sikerült; a nagymihályisták-
nak egyrésze, kiknek ajtaja nem volt betámasztva, a lármára 
kirohant és a merénylők elfutottak. 7. A csengetyű használatát 
Csúzi és egyebek akadályozták; azt vitatták ugyanis, hogy csen
getni csupán professzornak szokás, ők pedig Nagymihályit pro
fesszornak nem ismerik. Ebből megint roppant zavargás keletke
zett; de Csécsi, a ki múzeumában volt, csak mosolygott és sem
mit sem tett a baj orvoslására. 8. A Barkóczy-deputatio intézke
dése folytán mind a két párt deákjai járni kezdették egymás 
professzorának óráit, mintegy két hétig. De Csécsi azt mondotta 
fatensnek és általa a többieknek, hogy Nagymihályi tanítását csak 
»propter videre« látogassák, a mit fatens és társai meg is fogad
tak, úgyhogy Nagymihályi óráin jegyzés helyett csupán olvasgat
tak. Ezt látván a nagymihályisták, ők is hasonlóképp cselekedtek 
Csécsi óráin, mire a kölcsönös látogatásnak csakhamar vége sza
kadt. 9. Nagymihályi többször jelelt ki tételeket egyesek, így 
Téglási István, Beregi András, Tunyogi János részére, azonban 
ezek a tételeket visszautasították, mivel Nagymihályit professzo
ruknak el nem ismerték. 10. Csécsi a törvények értelmében til
totta a gyümölcslopást, azonban hiába. Sőt sokan álruhát öltöttek 
és álneveket használva mentek lopni, hogy a pásztorok rajok ne 
ismerjenek. 11. Pályit és Várallyait az alamizsna elsikkasztásáért 
s egyéb gonosztettek miatt állították törvény elé. Fatens tudja,, 
hogy Pályi, noha nagy csécsista volt, mikor Erdélybe küldöttek, 
társul a nagymihályista Várallyait vette maga mellé. Útközben 
azonban összevesztek és nem is együtt tértek vissza. Pályi jófor
mán semmit sem hozott és azt mondotta, hogy valami lófélét 
szerzett és arra kellett a pénz, — de a ló árát hol kevesebbre, hol 
többre tette. A primaria sedes a dolgot e miatt gyanúsnak találta 
és Pályit feleletre vonta; Pályi pedig azzal felelt, hogy Nagy
mihályi pártjára tért, mi által az ítéletet kijátszotta. Később, 
Várallyai hazaérkezése után, mind a két ifjat bíróság elé állították; 
de Nagymihályiék mind a revisiót, mind az ítélet executióját meg 
akarták akadályozni, és a fatens szerint ez volt a zavargások 
kitörésének oka. Hozzá kell azonban adnia, hogy ő Csécsitől 
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magától hallotta, hogy Pályit, ha nem pártol Nagymihályihoz, nem 
bántották volna. 12. Jól emlékszik reá: egy nappal 1722. decz. 
11. előtt Téglási János lakásán a csécsistáknak összejövetelök 
volt, melyen mint Csécsi-párti ember a fatens is megjelent. Ezen 
a gyűlésen elosztották a szerepeket. Ugyanis abból a czélból, hogy 
a kitörő villongásokat könnyebben végezhessék, minden egyes 
nagymihályista ellen egy vagy több csécsistát rendeltek. így Vatai 
János ellen tíz csécsista jelöltetett ki; a fatensnek magának Rajtzi 
Andrással kellett megbirkóznia, és így tovább. Hogy azonban név-
szerint ki ellen kik jelöltettek ki, arra már nem emlékszik. 13. Mind 
a csécsisták, mind a nagymihályisták, míg a kollégiumban együtt 
laktak, egyaránt loptak szőlőt és egyéb gyümölcsöt, bár a pro
fesszorok a lopást igen szigorúan tiltották stb. 

Siklósi kihallgatása után, márczius 25-én a bizottság kimon
dotta, hogy a begyűlt anyag a királyi parancsban kitűzött kérdé
sek megoldására teljesen elégséges. Hosszas és tüzetes latolgatás 
után egyhangúlag megállapították, hogy nincs szükségök további 
nyomozásra; s határozatba ment, hogy a legközelebbi ülés tárgya 
annak a meghányása lesz, hogy az iskola jövendőbeli békéje érde
kében minő intézkedések ajánlhatók. 

Márczius 26-tól április 21-éig nem volt ülés. Április 21-én 
elhatározták, hogy a munkát két irányban folytatják: egyfelől a 
királynak teendő jelentést kell kidolgozni — s ezt Szentiványi és 
Keresztes Ferencz vállalták magokra; másfelől a jó rend helyre
állítására vonatkozó javaslatot kell megalkotni, — a mi ismét Patay 
Sámuelre és Bártzay Lászlóra bízatott. 

Ápril 22-től május l-ig folyton folyt a fogalmazás, a kész 
részletek felülvizsgálása és módosítása; míg végre a legnehezebb 
és leg vitásabb kérdést, jelesül a professzorok és deákok közt 
támadt villongások eredetének, okának megállapítását szintén sző
nyegre hozhatták. »Meghányván-vetvén tehát a tanuk vallomásait 
s egyéb körülményeket pro et contra, az urak véleménye a tanács
kozás alatt hol erre, hol amarra hajlott és a professzorokról egy
séges megállapodásra jutni egyáltalában nem tudtak. Mindazáltal 
szótöbbséggel határozatba ment, hogy az ő felsége elé terjesz
tendő véleményes jelentésbe a következő pont iktattassák:x Mivel 
a tanuk vallomásaiból s egyéb, félre nem érthető dolgokból kide
rült, hogy a két tanár czivódása, egyenetlensége és a történt kihá
gások a professzoroknak saját pártfeleik irányában tanúsított vétkes 
kedvezéséből s következésképp abból támadtak, hogy a saját vét
kes tanítványaikat kellő és illő módon fegyelmezni teljességgel 
elmulasztották; mivel minden bajnak ez volt dús forrása: azért is 
a bizottság abban a véleményben van, hogy a két professzor a 

1 Eddig Patay Sámuel naplója. Spat, levéltár, A. IV. 811. 12. A spat 
levéltárban azonban A. IV. 812. 13. sz. a. beiktatott fragmentum — tulaj
donképp nem egyéb, mint Patay naplójának hiányzó része — a beiktatot 
»sentimentum« teljes szövegét tartalmazza. 
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kollégiumból kirekesztendő s a jótevők által mérsékeltebb lelkűekkel 
pótolandó.« -

Végre — elkészülvén a munkálatok — május 5-én 11 óra 
tájban a bizottság a kollégiumba vonult. Behívták Pósaházit, Nagy
mihályit, a seniort és a primariusokat, kikkel az elnök beszédben 
közölte, hogy a commissio, mivel tiszte csupán véleményadásra 
jogosítja, ítéletet nem hozhat: a végzést tehát várják el békeség-
ben. Mivel azonban a nyugalom megóvása czéljából az iskola 
kormányzók nélkül addig sem maradhat: Pósaházi István zemp
léni seniort a kir. bizottság továbbra is egyházi kurátorrá, Pata}'-
Sámuel uramat pedig világi kurátorrá rendeli s őket a bíráskodás 
jogával felruházza.1 

Pósaházi köszönetet mondott; Patay vonakodott; Nagymihályi 
pedig le akarta tenni tanári hivatalát, mivel, mint mondotta, Csat
ról papságra való elhívást kapott; de a bizottság rábeszélésének 
végre is mind a kettő engedett. 

Most aztán behívták az ifjúságot is, tudatták velők a dolgok 
állását, s ezzel a commissio pataki szereplése szerencsésen véget 
ért. Jelentését, melyet a királyhoz fölterjesztett, sajnos, nem ismer
jük, mivel titokban tartották; csupán a református rendek fölter
jesztését, mely a vizsgálat adataiból van leszűrve s abban csúcso
sodik ki, hogy ő felsége az iskolai törvények átdolgozott alakját 
megerősíteni kegyeskedjék. Kiemelik, hogy a czivódásoknak elejét 
veendők, különösen a következőket tartják szükségeseknek: 1. hogy 
a kollégiumnak mindig legyen egy papi és egy világi gondnoka. 
Ha valamelyik meghal, a jótevők haladéktalanul összegyűlvén, 
magok közül azonnal másikat válaszszanak és választhassanak. 
A két kurátor pedig a tisztében való eljárásra köteleztessék. 2. Min
den fontosabb ügyben a főkurátor, de ő is a benefactorokkal 
ítéljen. 3. A szőlők műveltetése, a borkezelés, szüret, a bor eladása, 
a bérbeadás ezentúl az egyházi kurátort illesse, ki azonban intéz
kedéseihez a főkurátor beleegyezését kikérni tartozzék. 4. A senior 
a kollégium részére érkező minden pénzt ellennyugta mellett a 
papi kurátor kezébe szolgáltasson; a kurátor pedig szintén ellen
nyugta mellett vegyen át mindent, hogy az elszámolás könnyít-
tessék. 5. A papi kurátor a szükségletek fedezése végett a főgond-
nok utalványozása mellett a seniornak nyugtatványra időnkint 
bizonyos meghatározott összeget adjon; a senior pedig a két 
kurátor, a tanárok és primáriusok s legalább hat jótevő jelenlété
ben évenkint számoljon. 

Viszont a módosított törvényekben kimondatik: hogy a taná
rok meghívása a két gondnoknak, a zempléni, abauji és borsodi 
senioroknak és a helybeli papoknak közös joga; az 5-ik lex a 
tanárokat hegyes magaviseletre inti és súlyos fenyítékkel óvja őket 
minden pártoskodástól. A 6-ik lex meghagyja, hogy egymásra ne 

1 Szathmári Király i. m., pag. 759. 
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árulkodjanak, s hogy — másrészt — magát előbbre valónak egyik 
se tarthassa, elrendeli, hogy a rektorságot a jövő évtől fogva 
— az idősebb kezdvén — fölváltva viseljék. Az igazgató társának 
tudta és beleegyezése nélkül fontosabb dologban nem intézkedhe
tik ; csakis sorrendre nézve előbbre való; az ügyes-bajosok első 
sorban hozzá fordulnak; a tanulókat kollégája tudtával ő veszi fel; 
ha társával megegyezni nem tud, a dologban a kurátorok döntenek. 
Az iskolai hivatalokat a rektor osztja szét; jelesül: az egyes tan
tárgyakban alkalmas praeseseket állít; a praebitorságra kandidál; 
a publicus praeceptorokat kollégája és a papi kurátor beleegyezé
sével kirendeli. Privatus praeceptorokat egyedül ő adhat; ha vala
kit valamely hivatalra névleg kérnek, az illetőt akadályoznia, kivéve, 
ha méltó ok kívánná, nem szabad; — egyéb esetekben a kataló
gus rendjét kövesse. A supplicansokat szintén a rektor jelöli ki, 
ezek viszont a hozott javakat nyugtatvány mellett a seniornak 
adják át stb. — A tanárok ellenőrzése részben a visitatio canonica 
alkalmával, a senior, praebitor és az egyes collatiók (osztályok) 
praeseseinek esküvel erősített vallomása alapján történik. A hanyag 
és vétkes rektorok a kurátoroktól, a három tractus (Zemplén, Abaúj, 
Borsod) senioraitól és az egyházlátogatóktól két ízben megintetnek, 
harmadízben megdorgáltatnak, s végre, ha ez sem használt, hiva
taluktól megfosztatnak stb. 

Mindez annak rendje-módja szerint fölment a királyhoz. 
Az optimisták reménykedtek, hogy az állapot immár jobbra for
dul s a felség hamarosan állandó békét teremt a kollégium külső
leg is szomorú, rozoga, omladozó falai között. 

Csakhogy, sajnos, a várva-várt királyi resolutio késett, egyre 
késett, sőt elmaradt — örökre. 


