
MÁNDI MÁRTON ISTVÁN PÖRE. 
(Első közlemény.) 

Mándi Márton István a múlt század első felének, a magyar 
társadalmi és írói élet lábraállása korának egyik legbuzgóbb, 
leghasznosabb munkása volt. E kor, mintegy az előző évszázad 
elernyedésének reactiójaképen csodálatos termékenységgel hozta 
létre az eleven, erjesztő elméket : Kisfaludy Károlyt, Kazinczyt, 
Fáyt, Toldy Ferenczet, kiknek izgató, elevenítő, tettre serkentő 
mozgékonysága vitte, sarkalta eddig még nem tapasztalt pezsgő 
életre a magyar irodalmi és társas élet lomhán mozduló testét. 

Ilyen erjesztő elme volt Márton István is. Nem oly nagy 
területen, nem oly országos hírrel, de a maga helyén nem keve
sebb eredménynyel. Mint embert és mint írót egyaránt meg
illeti a hely Fáyék oldalán. Egy nagy múltú református főiskolá
nak, apápainak felvirágoztat ója s a magyar philosophiai irodalom
nak új irányba terelője volt. Mind a kettő nagy eredmény. Ered
ménye egy munkával, küzködéssel telt életnek s egy czéltudatos, 
aczélkemény, minden akadályon keresztülgázolni tudó akarat
erőnek. 

A pápai főiskolát úgyszólván hamvaiból támasztotta föl 
s tette leromlott, tekintélye vesztett iskolából virágzó főiskolává. 
A philosophiai irodalomban Wolf és Kant bölcseletét szólaltatta 
meg s támasztott ezzel oly vihart a magyar tudós világban, 
melyre a mi régi nyomon haladó philosophiánknak igen nagy szük
sége volt. 

Irányt mutató, alkotó egyéniség volt tehát. Megérdemelné, 
hogy érdemeit kellőleg méltató életrajz tartsa fönn emlékezetét, 
nem csupán az a néhány rövid életrajzi vázlat és ismertető 
czikk, melyekből kiváló egyénisége csak töredékes rajzban, 
mint elmosódott pasztell-kép, bontakozik ki az olvasó előtt.1 

Pápai tanársága s e főiskola újjáteremtésének története 
még a legismertebb része életének, ámde teljesen homályban 
van az a részlet, a Debreczenben töltött nyolcz esztendő, melyet 
bölcseleti irányának kialakulása és az iskolai hatósággal való 
összeütközése keretében első összecsapása az orthodox philoso-

1 Legrészletesebb életrajzát Szabó Károly írta meg születésének 
százados évfordulóján : Mándi Márton István. Pápa, i860. Debreczeni 
tartózkodásáról azonban csak pár sorban emlékezik meg. 
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phiával tesznek nevezetessé. Erre az összeütközésre, indító okaira 
és lefolyására s az akkori közéleti harczokkal való összefüggésére 
akarok világot deríteni az alábbiakban, eddig kiadatlan levelek 
és napvilágra nem került jegyzőkönyvi följegyzések alapján. 

* 
Márton István tizennyolcz éves korában lépett a debreczeni 

főiskola kötelékébe. Mint dunántúli ref. lelkész fia, elemi isme
reteit Szent-Király-Szabadján szerezte, középfokú tanulmányait 
Kecskeméten végezte. Innen jött felsőbb tanulmányokra a kiváló 
tanárairól akkoriban országszerte méltán hírneves debreczeni 
collegiumba. A togatus deákok névkönyvében (Series stu-
diosorum) Nagy Mihály seniorsága alatt 1778 április 30-án 
írta alá nevét az iskolai törvényeknek.1 Felöltötte a diák-egyen
ruhát, a tógát, s beköltözött a collegiumba. A névaláírással 
kötelezte magát a meglehetősen szigorú iskolai törvények meg
tartására s az előadások szorgalmas látogatására. 

A debreczeni főiskola tanári kara ez időtájt négy hírneves 
tanárból állott. Hogy ily csekély számú volt a tanári kar, azon 
nincs mit csodálkozni. Más volt az iskolai berendezés és a tanítás 
módja. A középfokú ismeretekre nem ők oktatták az ifjúságot, 
hanem a felsőbb tanulmányokon levő kiválóbb togatus ifjak, 
mint publicus praeceptorok. A tanári kar csakis felügyeletet 
gyakorolt. Ők csupán a felsőbb stúdiumokat adták elő szemé
lyesen a két auditóriumba osztott ifjúságnak. így Hatvani 
István (tanára a főiskolának, 1749—-1785) mathesist és bölcse
letet, Varjas János (1752—1786) theologia catecheticát, keleti 
nyelveket és héber régiségeket, Paksi Szathmári István (1747— 
1790) theologiai tudományokat, Sinai Miklós (1760—1791) görög 
és latin nyelvet és irodalmat, történetet. 

Ezen tudományokat hallgatta Márton is. Élénk, kutató 
szelleme azonban nem elégedett meg az iskolai stúdiumokkal. 
A főiskolának akkori viszonyokhoz képest gazdag és jól föl
szerelt könyvtárában belemerült kedvelt tudományába, a philo-
sophiába, sokat olvasott, tanult s az iskolában megszerezhető 
átlagos tudást meghaladó philosophiai műveltséget szerzett magá
nak. Ennek tudata s veleszületett bírálgató, újítani, jobbítani 
szerető természete csakhamar arra indították, hogy társai köré
ben az iskolai tanításra és rendtartásra nézve bírálgató meg
jegyzéseket tegyen. Ezek az észrevételek mihamar az iskolai 
törvényszék elé jut tat ták. 

1 »Anno 1778 d. 30. Április exhibito prius Studiosorum specimine 
in numerum togatorum I. Coll. Rftor. Debrecin. cooptati sunt sequentes 
. . . Seniore Michaele Nagy . . . Classis II. : Nomen : Stephanus Márton. 
Patria: Monosztlovensis. Schola: Ketskemétino.« Utána más kéz 
írásával ez a későbbi bejegyzés : »R.Nánás 86 Professor Papae 91 pphiäe 
et matheseos. V. Super In. Danub. assessor Librorumque Censor.« 
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Az iskolai törvényszék, latin nevén Sedes Scholastica, az 
önkormányzattal bíró debreczeni diákság fegyelemtartó intéz
ménye volt. Hetenként egyszer, szombaton tar tot t gyűlést, 
melyen maga elé idézte s megbüntette az iskolai törvény ellen 
vétett togatus ifjakat. Tagjai voltak : a négy professor,, a se
nior, a contrascriba és kilencz esküdt diák (primariusok). Elnöke, 
a-,rector-professor, jegyzője a senior volt, ki a jegyzőkönyvet 
latin nyelven vezette (egészen 1833-ig. Ettől kezdve a jegyző
könyv magyar nyelvű).1 

Második esztendejét töltötte a collegiumban Márton, 
mikor e törvényszék 1780 június 10-én első ízben maga elé idézte. 
A Sedes tagjai ez időben a négy professoron k ívül : Literati 
József senior, Galamb Zsigmond contrascriba, Endrédi József, 
Nagy István, Ecsedi Miklós, H. Nagy István, Szaklányi Zsig
mond, Keck Dániel, Donyhai József, Gerendai Pál primariusok. 

A vád, mely miatt a Sedes elé került : hogy másoknak életé
vel, szokásaival és tanulmányaival szemben, nem tanúsítván 
tiszteletet sem felsőbbsége, sem mások iránt, az ítélkezés sza
badságát veszi magának. (In alienam vitám, mores et studia, 
nullo habito vei maiorum vei minorum respectu, censoriam 
sibi arrogat potestatem.) A büntetés nagyon súlyos vol t : az 
iskolai törvény 22. szakasza értelmében nyilvánosan meg
vesszőzték és a főiskolából kizárták. 

Ha e kornak a mainál jóval nyersebb gondolkozásmódját 
tekintjük is, a büntetést még akkor is szokatlanul súlyosnak 
fogjuk ítélni. Magyarázata a.főiskola helyi körülményeiben-és 
rendtartásában rejlik. 

Egészen 1704-ig a főiskola diáksága szinte korlátok nélküli 
önkormányzatot biztosító törvények alatt élt. A hevesvérű 
ifjúság azonban visszaélt az iskolai törvény adta szabadságokkal 
s a XVII. század végén, kivált a kurucz háborúk idején, folyto
nos háborúság színhelyévé tette a collegiumot, A város lakos
ságának békéjét is sokszor felzavarta féktelenkedéseivel. Ezért 
a városi tanács 1704-ben Dobozi István főbíró elnöklete alatt, 
revisio alá vette az iskolai törvényeket s az eddiginél sokkal 
szigorúbb, az önkormányzatot lényegesen megszorító törvény
tervezetet alkotott. A diákság hiába küzdött ellene, kénytelen 
volt elfogadni. Ez az iskolai törvény volt azután érvényben 
egészen 1792-ig, mikor Rhédey Ferencz főgondnok elnöklete 
alatt ismét revideálták s a kor szellemének megfelelően a bünte
tések szigorúságát sokban enyhítették. 

A dolog természete szerint, mivel az 1704-iki törvényt 

1 E jegyzőkönyvek a Sedes keletkezésének idejétől, 1704-től 
kezdve hiánytalanul megvannak a debreczeni ref, főiskola levéltárában 
s teljes képét adják a főiskola fegyelmi állapotainak a XVIII . század 
elejétől, egyébként is igen értékes művelődéstörténeti adalékokat tar
talmaznak. 
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elsősorban a diákság féktelenkedő hajlamainak elfojtására 
hozták, különösen szigorú szakaszok intézkedtek a felsőbbség 
iránt tartozó engedelmesség bárminő, akár szóbeli, akár te t t 
leges megsértéséről. Ezért kellett oly súlyosan bűnhődnie Már
ton Istvánnak is. 

A gyakorlat azonban idővel módját találta a törvény
kiszabta büntetés enyhítésének. A kitiltás t. i. nem szólt egy-
szersmindenkorra. A kivel nem akarták a törvény teljes szigorát 
éreztetni, avval szemben alkalmazták a receptiot. Vagyis bizo
nyos idő múlva a megjavulásra tet t igéret ellenében visszafogad
ták a kitiltott togatust s csupán azzal büntették, hogy egy
némely kedvezményt megvontak tőle. 

így járt Márton István is. 
A Sedes 1780 július 22-én tartott gyűlése recipiálta Már

tont a megjavulását illetőleg te t t kötelező igéret ellenében 
(erga Reversales). Kötelességévé tették, hogy a megbántotta-
kat megkövesse s tőlük bocsánatot kérjen, egyszersmind a gra-
dusban húsz ifjúval lej ebb tették. Ezt a büntetést igen sokszor 
alkalmazták, mert az illető ifjút nem nyers erőszakkal, de azért 
érzékenyen sújtotta. Bárminő iskolai kedvezmény élvezetében 
t. i. jelentékeny rövidséget szenvedett a hátrábbvetés miatt . 

A kitiltás tehát inkább csak ijesztésnek volt szánva, a Sedes 
nem akarta a különben elismert tehetségű ifjú pályáját derék
ban törni. Márton a bocsánatkérés kötelezettségét teljesítette 
s ezzel az ügy hullámai elsimultak, békében folytathatta tovább 
tanulmányait a főiskolán. 

Teljes négy esztendeig, egészen 1784 deczemberéig nem is 
volt olyan összeütközése, mely miatt a Sedes elé került volna. 
Ámde bírálgatni szerető természete nem tagadhatta meg magát, 
társai körében tet t megjegyzései azonban nem szivárogtak ki 
a collegiumi diáktanyák, úgynevezett kunyhók falain túl. Ö maga 
is bizonyára vigyázott rá, hogy csakis bizalmas barátai előtt 
beszéljen szabadabban, nehogy megint kellemetlenségei támad
janak az iskolai székkel. 

Időközben azonban a debreczeni egyház és főiskola nyugal
mát erősen fölzavarták annak a nagy harcznak hullámai, mely 
a hierarchia és kyriarchia harcza néven ismeretes a debreczeni 
egyház és főiskola történetében. A világi és egyházi főemberek 
harcza volt ez a hatalomért az egyházkormányzatban. E harcz 
sokáig, mondhatni két évtizeden keresztül (1780—1800) tar
tot ta forrongásban a református egyházi és iskolai köröket, 
hullámai nagy sokára, a két hatalmas ellenfél: Domokos Lajos 
és Sinai Miklós halálával simultak el teljesen. Márton István 
pőrének idején a harcz javában folyt, sőt egyik ütköző pontja 
éppen a Márton ügye volt. Ezért nem mellőzhetem el, hogy nagy
jában legalább meg ne ismertessem a főszereplőket s magát 
a harczot is addig a mértékig, mely szükséges annak a megvilá-
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gításához, miként illeszkedik bele Márton ügye e nagy harcz 
eseményei közé. 

A protestáns egyházban egész a XVIII . század derekáig 
az egyházkormányzat a papság kezében volt. Mária Terézia 
uralkodásának idején, részben a franczia felvilágosodás esz
méinek hatása alatt, olyan áramlatok, törekvések mutatkoztak 
a prot. egyházi életben, melyeknek czéljuk volt az egész ország 
protestánsságának egységes szervezetet adni s e szervezetben 
a világi elemnek minél erösebb positiót biztosítani. A papság 
nagy része ellene szegült ennek az utóbbi törekvésnek, az ellen
tétek mihamar kiélesedtek s a kérdés így alakult k i : melyiké 
legyen a vezető szerep az egyházkormányzatban, a papságé-e, 
vagy a világiaké.1 

Legélesebb volt az ellentét s legelkeseredettebb a harcz a 
tiszántúli egyházkerületben, hol a világi urak élén a nagyeszű, 
széles műveltségű, kemény akarat erejű debreczeni főbíró, Domo
kos Lajos állott. Nem volt közönséges egyéniség. Működése 
úgy a város, mint az egyház és főiskola életében mély nyomokat 
hagyott maga után. 1774—1785-ig volt Debreczen város főbírája, 
1790-től a főiskola helyi gondnoka (curator primarius). Működé
sének jelentősége két irányban: általános politikai és prot. egyház
kormányzati irányban csúcsosodik ki. Mint politikus a nemzeti 
vágyak és törekvések tüzes szószólója. A katholizáló és németesítő 
törekvések legerősebb ellenfele, Bihar vármegye ellenzékének 
vezére, József császár rendeleteinek elkeseredett ostorozója. 
A megyei feliratok legtöbbször az ő tolla alól kerültek ki, őt tar
tot ták — s méltán — a vármegye eszének. »A királyhoz küldendő 
repraesentatiónak rendbeszedésekre egynehányan deputáltattak 
ugyan, proforma: de az egész dolognak rugója, mozgatója maga 
Domokos Lajos úr vala, ki ez idő szerint a vármegyének spiritusa,. 
esze, szája, pennája -volt és minden repraesentatiók ennek tollával 
Írattak . . .« — írja róla 1790-ben a nagyváradi, később szalacsi 
prédikátor, a papi párt egyik vezérembere, Sinai híve, Keresz
tesi József.2 József császár halála után a feltámadt nemzeti 
ellenhatásnak Biharban a társadalmi élet terén is vezetője. 
Nagy része volt abban, hogy a nemzeti viselet újra divatba jött. 
Az 1790/91. országgyűlésen a vármegye követe s a hazakerült 
korona őrizetére fölküldött bihari bandérium kapitánya. I t t 

1 L. ezekre, valamint az egész harczra vonatkozólag : Zsilinszky M. : 
A magyarhoni prot. egyh. tört. 565. s köv. lapjait. — Révész Imre : 
Sinay Miklós magyar történetbúvár elm ékezete. Századok, 1868. — 
Keresztesi József: Krónika Magyarország polgári és egyházi közéleté
ből a XVIII.-ik század végén. Keresztesi József egykorú eredeti naplója. 
Pest, 1868. — Tóth Ferencz : Túl a tiszai Superintendentciában élt refor
mátus püspökök élete. Győr, 1812. — Valamint e sorok írójától: Sinay 
Miklós. A debr. ref. főgimn. értesítője. 1907/1908. 

8 I. m. 190. 1. 
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s az 1791. év őszén tar tot t budai zsinaton állott hatalma tető
pontján. 

Erős nemzeti érzéssel európai műveltséget tudott párosí
tani. Az 1777-ben kiadott Ratio Educationis ellen teljes erejéből 
küzdött, de nem azért, mintha a benne kifejezett tanítási irány
elveket nem tartot ta volna helyeseknek, hanem, mert féltette 
a ráerőszakolástól a főiskola autonómiáját. A saját hatáskörén 
belül azonban minden törekvésével azon volt, hogy a főiskola 
ósdi tanulmányi rendje simuljon az újabb kor követeléseihez. 
1782-ben új tantervet (ordo studiorum) dolgozott ki s bár a 
professoratus ellenezte, az egyházkerülettel elfogadtatta ezt 
a sok tekintetben újító tervezetet. Az 1792-iki jóval szabadabb 
szellemű iskolai törvény az ő uj jmutatása szerint készült. A philo-
sophia önálló előadására 1798-banő állíttatott föl egy új tanszéket, 
valamint az első jogi tanszéket 1800-ban. Az ő érdeme, hogy 
1797-től kezdve a magyar nyelv, mint a tanítás nyelve, bejutott e 
főiskola falai közé. A modern nyelvek tanítását és egy természet
rajzimúzeum alapítását is ő kezdeményezte. Annyiféle elfoglaltsága 
között még a tudományok művelésére is ráért. Nagy jártasságot 
szerzett a franczia nyelvben és irodalomban (számos barátjával 
francziául levelezett), a magyar nyelvészeti irodalomban is meg
örökítette nevét azzal, hogy tevékeny részt vett a Debreczeni 
Grammatika szerkesztésében. Szóval méltán rászolgált arra a 
jellemzésre, melyet az 1803 nov. 18-án történt halálát megörökítő 
följegyzésben találunk: »Oszlop ember, sok ezrek reménye és bizo
dalma egyedül ő benne nyugodott meg; a tudományok igaz 
becsülője, barátja, előmozdítója ; vallásunk és szabadságunk bölcs, 
szemes, bátor és tántoríthatatlan őrállója«.1 

De nem kisebb tehetségű s akarat erejű ember volt nagy 
ellenfele : Sinai Miklós.2 1760-tól a collegium történettanára. 
Kiváló történettudós, korának lsgnagyobb tudású elméi közül 
való. Kiadott munkája mindössze kevés maradt, de annál 
több kézirati műve, szétszórva a debreczeni ref. főiskola kéz
irattárában, a tiszántúli egyházkerület levéltárában, a Nemzeti 
Múzeum kézirattárában és a marosvásárhelyi Teleki-könyvtár
ban. Sok közülök elveszett. így az a nagy forrásgyűjtemény is, 
melynek alapján készült — Révész Imre gyanítása szerint — 
Buday Ferencz nagy munkája, a Polgári Lexicon is. Mint ember, 
vasakaratú, makacs jellem. A papi párt vezérembere volt s mint 
ilyen, erejének teljes megfeszítésével állott szemben a világiak 
törekvéseivel. Világfelfogásában conservativ s egyháza jogaihoz 
mereven ragaszkodó. A Domokos-pártiak útjába nagyon sok 

1 Balogh Ferencz : A debreczeni református kollégium adattára. 
Debr. Prot. Lap. 1904. 149. 1. 

a A Márton-per idején még így írja a nevét, a jegyzőkönyvekben 
is így olvasható, bár I I . Józseftől kapott nemeslevelét már 1784-ben 
publikáltatta. 
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akadályt hengerített s ezzel kihívta maga ellen a világi urak 
bosszúját. 1791 tavaszán állott hatalma tetőpontján, a mikor 
a papi párt a Szathmáry István püspök halálával megüresedett 
püspöki széket egy, a világiaktól s később az udvari cancelláriától 
is törvénytelennek tekintett választógyűlésen vele tölttöte be. 
Hatalmát fél esztendeig sem gyakorolhatta. Május 2-án válasz
tot ták püspöknek s ugyanez év okt. 18-án kelt a királyi rendelet, 
mely a választást semmisnek jelentette ki. Mindamellett félel
mes ellenfél maradt. Óriási tudományával és összeköttetéseivel 
az udvarnál még sokszor állta útját a világiak törekvéseinek. 
Ezek, miután a püspöki székből kitették, tanári állásától is 
meg akarták fosztani. Hosszú, áldatlan pörösködés járt nyomá
ban a Sinai rövid püspökségének, több mint egy évtizedig tar
tot t s hosszú időre felzavarta az egyházkerület békéjét. A hely
tar tó tanács 1803-ban vetett véget a pörnek, mikor is Sinainak 
a püspökségből való letételét befejezett dolognak véve, ezt 
tovább nem is bolygatta, harmincz esztendei tanári szolgálatára 
való tekintettel azonban nyugdíjat rendelt a hosszú pörösködés-
ben kifáradt és elaggott tudósnak. 

1791-től a pör nagyon elmérgesedett, valósággal személyi 
üldözéssé fajult s mert Sinait hívei részben cserben hagyták, 
részben kihaltak mellőle, az egészet példátlan szívóssággal úgy
szólván egymaga küzdötte végig a hatalmas világi urakkal 
szemben. 

Ennek az elkeseredett harcznak egy fejezete volt a Márton 
István pöre is, mely a Domokosék egyik ütőkártyája volt Sinai-
val és híveivel szemben, mikor a harcz még úgyszólván a hamu 
alatt lappangott. 

Sinai tanári pályája legkezdetén sem nézte jó szemmel 
a világiak lassú térfoglalását az egyházkormányzatban. El
árulja ezt egy 1764-ben tet t naptári jegyzete, mely szerint 
valami egyházi ügyben »novo et inusitato exemplo megvoxoltat-
ták a saecularis urakat, obtrudalván ezzel magokat«.1 Egy 
évvel később, mikor Szilágyi Sámuelt választották püspökké 
s a szavazásban az egyházi renden kívül a világiak is részt 
vettek, választás végeztével pedig Dobozy Mihály fögondnok 
vele egyenlő rangú tiszttársa gyanánt üdvözölte az új püspököt, 
Sinai ezt, mint eddig soha meg nem történt dolgot, megbotrán
kozással jegyzi föl : ». . . nunquam ab hominum quidem memoria 
e venerat, ut domini saeculares tabulae adsidentes, post RR. 
DD. Seniores suffragia sua darent electiva et ultimum D. P. 
Mihal Dobozy saecularis curator, collegam suum eumdem 
CL D. Superintendentem apellaret. O tempóra ! o mores !«2 

Sinai e nézetét nem titkolta s e miatt a viszony közte és a világi 

1 Rácz Károly : Sinai Miklós sajátkezű naptári jegyzetei. 1759— 
1803. Magyar prot. egyh. és isk. Figyelmező. 1873. 225. 1. 

a U . o. 1765. aug. 13. jegyz. 
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urak között nem is lehetett barátságos. De legalább nyilt ellen
ségeskedés nem volt köztük. 1782-ben a Béllyei Péter papmarasz-
tási ügyében lobbant először napvilágra. Tizenkilencz esztendeig 
volt a debreczeniek kedvelt papja s ebben az esztendőben meg
esett vele az a csúfság, hogy az egyház elöljáróinak nagyobb 
része nem marasztotta tovább, »a mint volt híre a tek. Domokos 
Lajos ur és ő kegyelme között levő magános bosszúság adván 
erre okot, s ez nyomván le a fontot«.1 Béllyei azonban ragasz
kodott papi székéhez s nem akarta ott hagyni. Az egyháziak, 
így Sinai is, mellette voltak. Mellette az egyházmegyék is. 
A kerület legfelső hatósága, a superintendentia azonban, hol 
a világi urak vitték a szót, ellene volt. Megtörtént az a példátlan 
eset, hogy az egyházkormányzat két testülete így homlok
egyenest szembe került egymással. A viszálykodás oly szen
vedélyes erővel folyt, hogy Béllyeit egy darabig erőszakkal 
akadályozták meg papi hivatása teljesítésében. A perpatvar 
csak 1785-ben ért véget, mikor Béllyei végre összeköttetéseivel 
kivitte, hogy »a papságba cum refusione omnium damnorum 
et expensarum 1785 reponáltatott«. 

E közéleti küzdelemből Sinai is kivette a részét. Ezalatt 
az iskola falain belül is meggyűlt a baja Domokossal és párt
jával. 

1777-ben adta ki Mária Terézia kormánya a Ratio Educa
tionist, mely számos üdvös, a kor színvonalán álló intézkedése 
és haladást jelentő tanítási módszere mellett is merev ellen
állást talált a prot. egyházak vezető emberei és hatóságai részé
ről. Nem is lehet csodálni. A protestánsok, teljes joggal, iskolai 
autonómiájuk megsemmisítését látták a rendeletben. Maga 
Domokos, a ki pedig, mint későbbi tantervi alkotásai kétség--
telenül bizonyítják, teljesen átértette és meg is becsülte a Ratio 
haladást jelentő eszméit, politikai okból szintén minden erejével 
ellene szegült. Hogy azonban a kormányzat lássa, miképen 
az ellenszegülés nem a Ratio életrevaló eszméi ellen irányul, 
mindjárt egy évre rá mozgalmat indított a debreczeni consi-
storium kebelében egy új, korszerű főiskolai tanításterv érdekében. 
A consistorium a tanári kartól kért véleményt. Az Opiniót2 

Sinai fogalmazta s benne a tanári kar nevében visszautasított 
mindenféle újító kezdeményezést azzal az érveléssel, hogy vagy 
visszavonja az udvar a rendeletet s ez esetben az újítás fölös
leges, vagy nem, akkor pedig hiába minden erőlködés, mert 
a kormányzat a directorok által fog akaratának teljes érvényt 
szerezni. Nagyban hozzájárult Sinai e véleményének kialaku-

1 Keresztesi Naplója. 1782. évről. 
s A debr. ref. főgimn. millennáris Értesítője. 1894—95. 105. 1. — 

Eredetije a debr. coll. tanárkari jegyzőkönyvében. 1872. Egy rövidebb 
vélemény magyar nyelven. (Sinai kezeírása) és egy részletesebb 
latinul. Coll, levéltár. 
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lásához az iskolai dolgokban is tanúsított conservativismusa és 
a Ratióban a reáltárgyaknak korszerű felkarolása, melytől a 
tanítás eddigi tisztán humanisticus irányát féltette. Hiszen 
ugyancsak ő, mikor Domokos kezdeményezésére a magyar nyelvi 
tanítás első kísérleteit tették a főiskolán, elkeseredetten bar-
barismusnak bélyegezte ezt az újítást. Egész világnézetük 
különbözősége is szembeállította ezt a két embert, a humanista 
Sinait s a franczia felvilágosodás emberét, Domokost. 

Ez nem hagyta az ügyet elaludni s a tanári kar húzódozása 
és ellenszegülése miatt kissé megkésve ugyan, de azért keresztül
vitte az 1782. tavaszi superintendentialis gyűlésen a maga 
Or do studtiorumát, mely azután csakugyan életbe is lépett. 
Közben egy másik kisebb csatározásuk is volt a togatus ifjak
nak a helybeli papok melletti segédkezésre való kirendelése 
ügyében, mely alkalommal Domokos a tanárok s különösen 
Sinai erős ellenzése mellett is kivitte azt, a mit akart. 

így állottak a dolgok abban az időben, mikor Márton István
nak második pöre kezdődött a Sedes előtt. A feszültség nagyon 
erős volt a világi urak és egyháziak közt, kikhez számítottak 
a tanárok is. Különösen nagy volt az ellentét Domokos és Sinai 
között. 

Márton István a világi urak pártfogoltja volt. Ez sok min
dent megmagyaráz a por folyamán. Tudományos kutatásai, 
bírálgatásra hajló természete, de meg egész világnézete, szembe
állították tanáraival, kik között az intéző kéz a Sinaié volt, 
ő volt a tanári kar intézkedéseinek irányítója, memorandumai
nak, opinióinak fogalmazója. Mártont bölcseleti tanulmányai 
is szembeállították tanáraival. Az ő kutató esze sehogy sem tudott 
megelégedni az ancilla theologiae-nak szegődtetett iskolai 
bölcselkedéssel. Eszméit, gondolatait máshonnan, a német 
rationalista fihilosofthia Leibnitio-Wolffiana tanulmányozásából 
merítette. Tanulmányai lassanként elvezették Kantig. Föl kell 
tennünk, hogy ez időben Kantot, kinek Kritik der reinen Ver-
nunftja 1781-ben jelent meg, már ismerte. Német egyetemeken 
járt barátai ekkorra már meghozhatták neki a nevezetes új 
philosophiai munkát. A Kant bölcselete már ekkor mély gyö
keret verhetett benne s innen datálódik az a nagy érdeklődés, 
mely őt később Kant tanainak legbuzgóbb magyarországi ter
jesztőjévé tette. 

Bölcseleti tanulmányaiból merített magasabb szempontjai 
természetesen lépten-nyomon beleütköztek az iskolai fegyelem 
korlátaiba. Tanárai könnyen érthető okból nem szívesen hal
lották, hogy egyik tanítványuk az iskolai stúdiumokat bírál
gatja. Az iskolai rendet, fegyelmet féltették, ha az efféle bírál
gató hajlandóság el talál harapózni az ifjúság körében. Márton 
így szembekerülve iskolai hatóságával, vagy meg kellett hajolnia 
felsőbbsége előtt, vagy hatalmas pártfogók után néznie, kikre 

2* 
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támaszkodva, tanáraival daczolhasson. Az első nem fért össze 
daczos természetével, az utóbbit választotta tehát. Barátságot 
kötött a főiskolába bejáró, nem togatus nemes ifjakkal, kiknek 
hajlandóságát kétségtelen tehetségeivel meg tudta nyerni. 
Barátjuk és oktatójuk volt egy személyben. A nemes ifjak nem 
voltak bentlakó diákok s így az iskola súlyos fegyelemtartása 
nem nehezedett annyira rájuk, előttük szabadabban beszélhe
tett . E nemes ifjak útján jutott ösmeretsegbe Rhédeyvel és 
Domokossal, kik előtt bizonyára kedveltté tehette magát taná
rairól és az iskolai tanításmódról mondott bírálataival, kivált 
arra irányuló fejtegetésével, hogy a nemes ifjak oktatása és 
nevelése a főiskolán teljesen el van hanyagolva, a tanárok ezzel 
a fontos kérdéssel mit sem törődnek. A pör folyamán Mártonnak 
ez a vádja fontos szerepet játszik, úgy annyira, hogy a profes-
sorok védekezni kénytelenek vele szemben. Hogy a pör oly 
sokáig folyhatott s nem végződött hamarosan Márton kicsapa-
tásával, annak magyarázata a mellett, hogy tanárainak el kel
lett ismerniök tanítványuk tehetséges, kiváló voltát, éppen 
abban a viszonyban rejlett, melyben Domokosékkal állott. 
E hatalmas pártfogók nélkül nem daczolhatott volna sokáig 
iskolai hatóságával. A pör különben 1784 deczemberében kez
dődött. 

Az 1784-ik év téli félévének elején szept. 18-án a Sedes is 
újjáalakul. Tagjai a négy professoron : Hatvanin, Szathmárin, 
Sinain és Varjason kívül az újonnan választott senior : Szilágyi 
Gábor (később 1790—1807-ig maga is tanára a főiskolának, 
nevezetes szerepe van tíz évvel később a Csokonai collegiumi 
pőrében), a contrascriba : Tóth József, továbbá Báthori Gábor 
(bibliothecarius, az oratorok és logicusok praeceptora, később 
1790-ben pesti lelkész. 1814-től dunamelléki püspök. Megh. 
1842.), Halmi Pál, Kováts István, Böjti Pál, Tóth Ferencz (össze 
nem tévesztendő a későbbi pápai tanár és püspök Tóth Ferencz-
czel, a ki négy évvel később, 1788-ban subscribált), Kállai 
János, Klubetz János, Szilágyi Sámuel (poéták praeceptora), 
Budai Ferencz (syntaxisták praeceptora, később szováti pap, 
a Polgári Lexicon írója) primariusok. 

Ugyanezen év deczemberében- már maga elé iclézi Márton 
Istvánt. Ügyének tárgyalása több gyűlésre terjedt ki. A gyű
lések jegyzőkönyveit latin nyelven Szilágyi Gábor senior vezette. 
Mivel az egész ügy megismeréséhez alig van más alapunk, mint 
e jegyzőkönyvek, lehetőleg a jegyzőkönyvekben megörökített 
tárgyalás időrendjében, a fontosabb megállapodásokat szó 
szerint is idézve kívánom az egész pör menetét előadni az aláb
biakban. 

I. Az iskolai törvényszék rendes gyűlése 1784 deczember 4-én. 
16. sz. a. Az a vád merült fel Márton István hetedik éves 

deák ellen, hogy Tóth József contrascribával, a főiskola tiszt-
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viselőjével szemben tiszteletlenül viselkedett, sőt a professor 
urakról is becsmérlőleg és sértően (contumeliose et injurie) nyilat
kozott. 

A mi az első vádat illeti, a dolog így történt. Még a múlt 
november hónap 23-án reggeli nyolcz órakor a contrascriba 
benyitott a kisebbik auditóriumba,1 hogy tanítványait ott 
oktassa. Azonban Márton már akkor ott volt két-három tanít
ványával. A contrascriba szelid szóval intette, hogy távozzék 
onnan és tegye lehetővé, hogy szokott leczkéjét tanítványaival 
e helyen megtarthassa. Márton ekkor a maga és a contrascriba 
tanítványainak füle hallatára vakmerően úgy nyilatkozott 
(audacter declaravit), hogy nem távozik onnan, mert ő a nemes 
ifjaknak akar ott előadást tartani. Egyszersmind indulatos 
hanghordozással még azt is hozzátette, hogy ennek a főiskolának 
már eleitől az volt a nagy hibája, hogy a nemes ifjak oktatására 
nem fordítottak kellő gondot, elhanyagolták őket, ő segíteni 
akar a bajon, orvosolni akarja a hibát ; ezért őt megilleti a jog, 
hogy a nemes ifjakat e teremben taníthassa, contrascriba uram, 
ha kedve tartja, kérje ki a nagyobbik auditóriumot a maga 
számára. 

A contrascriba ekkor kijelentette, hogy meg akar maradni 
az eddigi szokás mellett, annál is inkább, mert semmiféle iskolai 
törvény nem kötelezi őt arra, hogy tanítása helyét megváltoz
tassa, egyszersmind figyelmeztette Mártont, hogy ezen eljárásá
val őt, mint a főiskola tisztviselőjét és köztanítót (publicus 
praeceptor) súlyosan megsértette. Márton végre hosszas ellen
kezés után, bosszúsan s azzal fenyegetőzve, hogy inkább lemond 
a tanításról, semhogy abban akadályoztassa magát, eltávozott 
a teremből. 

Márton a Sedes előtt is nyiltan megvallotta, hogy mindez 
úgy történt, a hogy a contrascriba elmondotta, azt azonban, 
hogy a contrascribával szemben tiszteletlenül viselkedett volna, 
nem ismeri el. A contrascriba tekintélyén ezzel •— úgymond — 
semmiféle csorba nem esett, sőt ellenkezőleg, tekintélye teljesen 
érintetlenül maradt, mikor végül is — kelletlenül ugyan •— 
de távozott a teremből. 

Midőn pedig a Sedes szemrehányásokkal illette, a miért 

1 A collegiumban a felső tanulmányokon levő togatus ifjúság 
rendelkezésére két auditorium (előadóterem) állott. A nagyobbik audi
tóriumban az egész ifjúság számára tartottak előadásokat a délutáni 
órákon. A kisebbikben csupán az ifjúság egy részének bizonyos meg
jelölt tárgyakból, mint pl. ó- és új geographia, római és görög antiqui-
tások, auctorok magyarázata, púra mathesis, cosmologia stb. >>. . . két 
Auditóriumba classificáltatván az egész Tanuló Iffjuság, a kisebb Audi
tóriumba azok a Tudományok taníttatnak privata órákon két Profes-
sorok által, a mellyek készítik az elméjeket az Iffjaknak a méllyebb és 
szélesebb Tudományoknak megértésére . .<< stb. (Tanárkari jegyzőkv. 
1778. júl. 19.). 
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egy tisztviselőnek hivatalos kötelessége teljesítésében útjába 
állott, neki késedelmet okozott s magánoktató létére egy köz-
tanítót a nyilvános leczkékre rendelt helyről elzavarni merész
kedett, minden tiszteletről megfeledkezve, megkísérlette még 
a Sedes érveit is meggyöngíteni és kijátszani olyf ormán, hogy 
nem átallotta nyilvánosan így védekezni: 

— Nem olyan fölötte nagy férfiú contrascriba uram, hogy 
el ne tűrhette volna mindazt, a mit neki szemére hánytak. 

Ekkor felolvasták előtte a tanulók erkölcseiről szóló iskolai 
törvény 33. szakaszát (Lex XXXIII- ia de Moribus Scholarium), 
mely szerint az iskola összes polgárai, úgy a nagyobbak, mint 
a kisebbek, nemesek, mint nem nemesek, engedelmességgel, 
tiszteletadással tartoznak a contrascribának, mint az iskola 
nyilvános tisztviselőjének, ki az iskolának a tanárok után 
hűséges gondviselője. 

A mi a vád második pontját illeti, két dolgot vetettek 
Márton István szemére, melyekkel becsmérlő és sértő visel
kedést tanúsított a főiskola tanáraival és gondnokaival szemben. 

Először, hogy a már elmondott czivakodás alkalmával 
olyformán nyilatkozott, mintha a collegiumnak már régtől 
az lett volna nagy hibája, hogy itt a nemes ifjak nevelésével 
nem törődtek ; ezzel a főiskola tanárait és gondnokait, kiknek 
kezébe van letéve a tanulókról való gondoskodás és felügyelet 
tiszte, nem csekély mértékben megsértette. E kijelentésével 
egyszersmind illetéktelen bírálat szabadságát vette magának 
olyanokkal szemben, a kiknek ő maga is alá van rendelve. 
De meg különben is a nyilvánvaló közismert tényekkel ellen
tétben álló dolgokat mondott. 

Másodszor, hogy lakótársai, valamint több más tanuló 
füle hallatára több ízben mondogatta, hogy az iskolai imádság 
szokásos formáját nem mondhatja el jó lelkiismerettel (se bona 
conscientia formulám Precum Scholarium 1 recitare non posse) 
azon okból, mert benne serény tanítóiért és kegyes patronusaiért 
kellene imádkoznia. Sőt ezen alkalommal a jóérzésüek nem kis 
megütközésére azt erősítgette, hogy pár héttel ezelőtt, mikor 
az iskolai nyilvános könyörgésnél ő volt az imádkozó, mihelyt 
az ima ezen szavaihoz ért : A mint serény Tanítóinknak, úgy 
szintén kegyes Patronusinknak is velünk való dajkálkodások 2 stb., 

1 Az esti imádkozást az ifjúság együttesen a nagy előadóteremben 
végezte, mely alkalommal egy kijelölt ifjú, a praeco, fönnhangon imád
kozott ; azután részleteket olvastak a szentírásból. 

s A jegyzőkönyvben is magyarul idézve. A mondat egészben így 
hangzik: >>A' mint serény Tanítóinknak ; szintén ugy kegyes Patronu
sinknak velünk való dajkálkodások te nálad ne légyen el felejtve ; sőt 
inkáb sok fáradozások és hozzánk való buzgó szerelmek, kérünk sze
relmes Atyánk, légyen örök emlékezetben, és ezeket igaz Ígéreted szerént 
jutalmaztasd meg mind itt e földön, mind penig az egekben«. Olvasható : 
»A Debreczeni Scholának estvéli könyörgése« ez., 1672-ből való négy-
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a serény és kegyes jelzőket egyszerűen elhagyta. Könyörgés 
végeztével a 4. sz. lakószobába lépve, lakótársai előtt dicse
kedve emlegette, hogy a jelzőket, a mint nekik előre meg
mondotta, csakugyan el is hagyta. Hallotta ezt a contrascriba 
is, a ki nyomában volt. Mindebből nyilvánvaló, hogy a jelzők 
elhagyása nem véletlenségből, hanem tudatosan történt. 

Az előbbiekre Márton csupán annyit felelt : Általánosan 
tudott dolog s valóság, mindnyájan megvallják, hogy a nemes 
ifjakat itt mindenkor elhanyagolták. A Sedes azon kérdésére 
pedig, hogy ki adott neki szabadságot a tanárok és gondnokok 
megbírálására s ki bízta rá a főiskola intézményeinek meg
javítását, elbizakodottan ezt válaszolta : neki bárhol is szabad
ságában áll gondolatait nyilvánosságra hozni (licitum sibi esse 
ubique animi sui sensa pronunciare). 

Az utóbbira, vájjon a tanítók és patronusok szóban forgó 
jelzőit véletlenségből vagy szántszándékkal hagyta-e el, előbb 
habozva így válaszolt : 

— Lehet, hogy véletlenségből hagytam el. De bármint 
történt is, ily csekély jelentőségű dolgot nem kell oly komolyra 
venni és felfújni (. . . . res tarn levis momenti exacerbanda et 
exaggeranda tantopere non est). 

Midőn azonban a Sedes felszólította, hogy a föltett kérdésre 
kerülgetés nélkül, nyiltan válaszoljon, ezt felelte : 

— Jól van tehát, nyiltan beszélek, előadom kifogásaimat. 
Nagyon bánt az, hogy a múlt nyáron, mikor a nagy tiszt életű 

professor urak maguk elébe idéztek, még mielőtt Szálai Istvánt 
megidézték volna,1 nagytiszt. Hatvani István úr engem kalo
dába valónak (patibulo dignum) nevezett, noha sem tolvaj, 
sem parázna, sem gyilkos nem vagyok. Ugyanezen napon 
másodszor megidéztetvén, a collegium érdemes curatorai jelen
létében a főcurator úr, noha már előbb a nagytiszt, professor 
urak megátalkodott gonosztevőnek írtak le előtte s igyekeztek 
engem befeketíteni, mégis nyájasan, szelíden és a legnagyobb 
jósággal bánt velem. Az isten szerelmére, hogyan illik ez össze ? 
Ebből nem tudtam kiokosodni ! 

így Márton István. 
Az iskolai törvényszék mindezt meglepődve (cum stupore) 

hallgatta, meg lévén győződve a felől, hogy az egész előadásból 

ieveles nyomtatványból ; örvendi Molnár Ferencz : Lelki tárház (Debr. 
1666.) ez. munkájával egybekötve a debr. főiskola könyvtárának egyik 
nevezetes unicuma. (L. Szabó K. : Régi magy. kvt. I. 1126.). 

1 Hogy minő megidézésről van it t szó, arra nézve adatokat sehol 
sem találtam. Sinai alább közlött levelében csak annyit említ róla, 
hogy valami »támadás gliscált vala Szálai István által a Collegium-
ban.« Szabó Károly Márton István életrajzában annyit tud Szálairól, 
hogy Mártonnak jó barátja s vele együtt az Ifjúság választott szónoka 
volt a legatiók visszaállítása ügyében. Lehet, hogy a megidézés erre 
az ügyre vonatkozott, a jegyzőkönyvekben azonban nincsen nyoma. 



24 MÁNDI MÁRTON ISTVÁN PÖRE 

egy szó sem igaz. Eltekintve ettől, mégis megkérdezte tőle, 
hogyan tartozik mindez a védekezéshez, melylyel a nyilvános 
könyörgés alkalmával az említett jelzők elmulasztása és nyil
vános botrány okozásának vádjával szemben igazolni kívánja 
magát. 

Ekkor végre vakmerően megvallotta, hogy ez volt az alapja, 
a professorok iránti ellenséges érzületének. (Tunc temerario 
ausu professus est : ea sufficere ad male se animandum erga 
Professores.) 

Hát azután jut-e eszébe — kérdezte tovább a Sedes —, 
hogy hasonló kihágás miatt egyszer már kizárták a collegium-
ból s csakis a Sedes birtokában levő megjavulást igérő re versalis 
ellenében fogadták vissza ? 

— Nagyon jól tudom — felelte Márton —, de az a reversalis 
engem semmiben sem kisebbít. (. . . . illae Reversales nihil 
mihi derogant.) 

Miután ezeket és még sok mást, félretéve minden szerény
séget, az iskolai törvényszék nem kis sérelmére előadott, a Sedes 
fölszólította, hogy távozzék. 

Erre az iskolai törvényszék tagjai meghányva-vetve az 
ügyet egymás közt, egyhangú vélemény alapján a következő 
határozatot hozták. 

Márton István ügyének megelőző tárgyalásából, valamint 
magának Mártonnak saját szavaiból világosan kitetszik : hogy 
ő az iskola nyilvános tisztviselőjének ellene mondott s szavaival 
kisebbítette s ezáltal nem tanúsította vele szemben a kötelező 
engedelmességet ; sőt magamagát a főiskola tanárai és gond
nokai felülbírálójává tolta föl, helyes és jogos rendelkezéseiket 
rosszindulatú lélekkel ócsárolta, mindenkitől ismert buzgó-
ságukat a tanításban vakmerően s hálátlanul meggyanúsította. 
Ezért alkalmazni kellett reá a tanulók erkölcseiről szóló törvény 
ide illő i2-ik és 18-ik szakaszát (Leges XII-mam et XVIII-mam 
de Moribus Scholarium),1 melyeknek értelmében büntetésül 

1 A i2-ik szakasz idevonatkozó része elrendeli, hogy senki a ta
nulók közül ne merjen másokat tettel, szóban vagy írásban megsérteni, 
sem más útján megsértetni, mások élete, szokásai, gondolkozása és 
tanulmányai fölött bírálati jogot gyakorolni (in alienam vitám, mores, 
existimationem et studia censoriam sibi potestatem arrogare). A kire 
ilyen vétség rábizonyul, megvesszőztessék és az iskolából kivettessék. 

A 18-ik szakasz pedig arról intézkedik, hogyha valaki nincs meg
elégedve tanárai tudományával, jogában áll tisztességtudó búcsúbeszéd 
tartása után eltávozni s máshol tudósabb tanárok előadását fölkeresni. 
De ha tanárai ellen gyalázkodva akar távozni, megvesszőztetés után 
távolíttassék el (si cum diffamatione praeceptorum exire contenderit, 
virgis caesus exeat), ha pedig távozás után a városban gyalázkodnék, 
büntetés végett a polgári hatóságnak adassék át. 

L. a törvény eredeti szövegét Békén Rémig munkájában : A deb-
reczeni ev. ref. főiskola XVII. és XVIII . századi törvényei. Budapest, 
1899. 
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megvesszőztessék és a főiskolából egyszersmindenkorra kivet
tessék, annál is inkább, mert hasonló vétségekért már egy ízben 
büntetést kapott s csupán megjavulást igérő kötelezvény elle
nében kegyelemből fogadtatott vissza. Az ítélet kihirdetését 
és végrehajtását azonban a legközelebbi ülésre halasztja a Sedes. 
Hitelesítve 1784 deczember 11-én. A jegyzőkönyvet vezette : 
Szilágyi Gábor, senior. 

77". Az iskolai törvényszék rendes gyűlése 1784 deczember 11-én. 
Az iskolai törvényszéknek f. hó 4-én Márton István ügyé

ben hozott határozata a törvényszék tagjai előtt egész terje
delmében felolvastatott azon czéllal, hogy ha e határozatban 
valami esetleg másként lenne írásba foglalva, mint a hogy 
tényleg megtörtént, kijavíttassák. A valamennyiökhöz külön-
külön intézett kérdésre, elismerik-e, hogy a hozott határozat 
helyesen van leírva, mindnyájan egyértelmüleg helyesnek ismer
ték el, semmit hozzájegyezni nem kívántak. Midőn már most 
a Sedes véleménye szerint mi sem volt hátra, mint hogy az 
ítéletet kihirdesse és végrehajtsa, elővezettette Márton Istvánt, 
hogy az ügyében hozott határozatot meghallgassa, egyszers
mind felolvastatta előtte az ítéletet. 

Meghallgatván a határozatot Márton István, arra kérte a 
Sedest, hogy e határozatot adják ki neki írásban, mert véle
ménye szerint sok olyan dolgot foglal magában, a miket ellene 
kellően nem bizonyítottak be. így első sorban, hogy az ifjúság 
nyilvános könyörgése alkalmával a patronusok kegyes jelzőjét 
is kihagyta. Azonfelül kijelentette, hogy éppen ezért kívánja 
az egész ifjúság egybehivását és megkérdezését az iránt, vájjon 
a kegyes jelzőt is kihagyta-e az imádkozás alkalmával. 

Az iskolai törvényszék az első kívánságra aztp válaszolta, 
hogy kész a határozatot írásban is kiadni — a maga idején. 
Az utóbbira ez a felelete : a tanuló ifjúság kihallgatása a föl
vetett kérdésben merőben fölösleges, mert hiszen az iskolának 
egy felesküdött tisztviselője, ki a botrány alkalmával a könyör-
gésnél jelen volt, maga tanúskodik róla. Maga Márton István 
sem tagadta a megelőző ülésen, hogy úgy a tanárok, mint a 
patronusok jelzőit elhagyta. 

Egyszersmind észrevévén az iskolai szék, hogy Márton 
István a többször említett imádságból a patronusok kegyes 
jelzőjének elhagyását újabban csak azért tagadja, mert 
P. Szathmári István professornak a jelen ülés folyamán ejtett 
szavaiból azt vette ki, hogy ügyét éppen ennek az egy jelzőnek 
elhagyása különösen súlyosbítja, á többit még valahogyan csak 
megúszhatna, a maga részéről kijelenti, ha ezt az egyet külön 
választaná is, a többiekre megint úgyis csak a tanulók erköl
cseiről szóló törvény 12. és 18. szakaszát kellene alkalmaznia 
és az általuk előírt büntetést kiszabni Márton Istvánra s vele 
a tógát letétetni. 
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Ezek után Márton nyiltan kijelentette, hogy őt semmi 
módon sem lehet rákényszeríteni arra, hogy a tógát letegye. 
Az iskolai szék határozatát nem veszi magára, annál is inkább, 
mert többeket a Sedes tagjai közül egyáltalán nem ismer el 
bíráiul, sőt olyanok is vannak közöttük, a kik bár ő nála súlyo
sabban vétkeztek, büntetést még sem kaptak ;l ügyét felsőbb, 
magasabban álló hatósághoz föllebbezi (. . . . eo magis, quod 
plures huius Sedis Assessores pro suis Iudicibus haudquaquam 
agnoscat, pluresque sint, qui licet graviora ipso commiserint, 
puniti tarnen non fuerint, sed ad superiorem et altiorem Sédem 
caussam suam adpellare). 

A Sedes erre kijelentette, hogy Márton Istvánnak utó
végre szabadságában áll ügyét bárminő hatóság elé vinni, ám 
az iskolai szék is élni akar törvényadta hatalmával és szilárdan 
megmarad előbbeni követelése mellett, melylyel a tógát vele 
letéteti. Ezért óva inti, hogy határozatának és parancsának 
e részben engedelmeskedjék, nehogy ez újabb makacskodásával 
az iskolai szék megsértésének vádját vonja magára s még súlyo
sabb büntetésnek tegye ki magát. 

De Márton István a Sedes többszöri figyelmeztetéseit sem 
szívlelve meg, ismételten kijelentette, hogy ügyét azonnal a 
gondnokok színe elé viszi. 

Az idő eközben Márton István huzakodásai folytán már 
tizenkét óra felé járt. Ekkor nagytiszt. P. Szathmári István, 
rosszullétről panaszkodva, fölemelkedett helyéről és az ügy 
végleges elintézése előtt eltávozott, jóllehet az iskolai szék 
fölkérte, hogy ne oszlassa el az ülést addig, míg a Márton István 
ellenében hozott határozatát végre nem hajtja. Az iskolai szék 
többi tagjai nagytiszt, rectorprofessor P. Szathmári István 
távozása után még igyekeztek lelkére beszélni Márton István
nak, hogy vesse alá magát a Sedes határozatának. O azonban 
nem tágított, megmaradt előbbeni makacsságában. Végre egy
hangúlag kimondották, hogy az ügyben hozott határozatot be
fejezéshez kell jut tatni s végre kell hajtani. Ezen megállapodással 
eltávoztak. — Hitelesítve 1784 decz. 12. A jegyzőkönyvet 
vezette : Szilágyi Gábor, senior. 

III. Az iskolai törvényszék rendkívüli gyűlése IJ84 decz. 14-én. 
Jelen vannak a főiskola curatorai közül Fráter István és 

Szombati István senatorok, kiket különösképen fölkértek e gyű
lésben való részvételre ; a főiskola tanárai közül: P. Szathmári 
István, Varjas János és Sinai Miklós, továbbá az iskolai szék 
rendes székülő ifjúsági tagjai : Szilágyi Gábor senior, Tóth József 
contrascriba, Báthori Gábor, Halmi Pál, Kováts István, Tóth 
Ferencz, Kállai János, Klubetz János, Szilágyi Sámuel és Budai 
Ferencz. 

1 Hogy kikről s milyen vétkekről szól Márton, arra nézve sem most, 
sem később nem nyilatkozik ; máshonnan sem kapni felvilágosítást. 
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Elővétetett Márton István ügye az ellene deczember hó 
4-én hozott és u - é n előtte kihirdetett határozat végleges elinté
zése végett. Mielőtt azonban Márton a Sedes színe előtt meg
jelent volna, azt a kérdést intézték a székülő primariusokhoz, 
megerősítik-e, hogy Márton István a folyó hó 4-én tar tot t ülésen 
nem tagadta, miképen az iskolai imádságból úgy a tanítók, 
mint a patronusok jelzőit kihagyta. E kérdésre az említett 
ülésen jelen volt primariusok azt felelték : nagyon is világosan 
emlékezetükben maradt, hogy Márton akkor e tet tét nemcsak 
hogy nem tagadta, hanem félre nem érthetően azt is kifejtette, 
miért tet te ezt s miért nem akarja tanárait serényeknek nevezni. 

Ennek elintézése után megjelent a Sedes színe előtt Márton. 
Elsőben is azt a kérdést intézték hozzá, hogyan értelmezi azt 
a föllebbezést, melyet az iskolai szék múlt gyűlésén bejelentett ? 
Mire ő a következő beszédbe kezdett : 

— Mielőtt ügyem előadására térnék, három alázatos kéré
semet terjesztem elő. Nevezetesen először : ne róják fel bűnömül 
s ne tekintsenek az iskolai szék megsértőjének, ha védekezésem 
előadása közben nem őrzöm meg mindenkor a hang egyforma-
ságát (eamdem ubique monotóniám non observavero), mert 
hiszen az előadás hangjának alkalmazkodnia kell az ügy válto
zataihoz. Másodszor, ügyem tárgyalása és elbírálása közben 
az iskolai szék a vizsgálódás és meggyőzés útját kövesse, ne pedig 
a tekintélyét ; a mint azt szent vallásunk is követeli (ut Honorata 
Sedes in discussione et decisione caussae meae viam examinis 
et convictionis, non autem auctoritatis sequatur ; prout hoc 
Sanctissima quoque Religio nostra exigit) . . . 

Az iskolai szék ezeknek hallatára azonnal félbenhagyatta 
Mártonnal elkezdett szónoklatát, azon kijelentéssel, hogy az 
ügy már be van fejezve s most nem újabb tárgyalás, vagy 
behatóbb megismerés kedvéért vették elő, hanem azért, hogy 
a hozott határozatot végrehajtsák. Azért tehát feleljen kertelés 
nélkül a Sedestől az imént hozzá intézett kérdésre s jelentse ki, 
vájjon ügyét az egyházmegyei, vagy pedig az egyházkerületi 
gyűléshez föllebbezi-e ? (an ad Sédem Tractualem vei Super-
intendentialem caussam suam adpellet ?). Márton erre azt vála
szolta, hogy ő a nagytekintetű patronusok teljesebb gyűléséhez 
föllebbez (se ad pleniorem spectabilium Patronorum Consessum 
adpellare). Mikor pedig azt kérdezték tőle, miképen értelmezi 
ezt a »teljesebb gyűlést«, mondását úgy magyarázta, hogy 
olyan gyűlést gondol, melyen maga a főgondnok is jelen van. 

Ebből az iskolai szék azt következtette, hogy Márton a 
Superintendentiát gondolj a s e szerint ügyét az egyházkerületi 
gyűléshez föllebbezi, a miben végül Márton is megnyugodott. 

Ezek után nagytiszt. Sinai Miklós intézte hozzá azt a kér
dést : miért nem engedelmeskedett a Sedes múltkori határo
zatának ? 
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Azért, — felelte ő— mert abban a határozatban sok hamis 
állítás, sőt rosszakaratú ferdítés van (quia in illó Deliberato 
multa false, quin et perfide sunt scripta). 

Az iskolai szék nem hallgathatta ezt megbotránkozás 
nélkül s megintette őt, hogy tartózkodjék az ilyen méltatlan 
és megbotránkoztató kifejezésektől, egyszersmind felszólította, 
hogy távozzék. 

Azután a Sedes összes székülő tagjainak egybehangzó 
véleménye alapján a következő határozatot hozta : 

Minthogy Márton István ügyét a Venerabilis Superintenden-
tiához föllebbezi, — jóllehet eddigelé e főiskolán nem volt 
szokásban, hogy az iskolai ügyekben hozott végzéseket meg-
föllebbezzék —, mégis, hogy a panasztétel lehetőségének útját 
ne vágja, az iskolai szék e föllebbezésnek helyt enged, a nélkül 
azonban, hogy más esetben e határozatával kötve érezné magát. 
Az iskolai szék deczember hó 4-én tar tot t ülésén hozott határo
zatának teljes végrehajtását pedig egy időre fölfüggeszti. Hogy 
azonban e főiskola biztonsága és nyugalma ne szenvedjen kárt 
s Mártonnak se legyen alkalma bujtogatásainak, miknek már 
eddig is kétségtelen jelét adta, tovább folytatására, elrendeli, 
hogy Márton István vesse le a tógát s az iskolától tartsa távol 
magát, még csak belépnie se legyen szabad mindaddig, míg 
a Venerabilis Superintendentia döntése köztudomásra nem jut 
(. . . ut tarnen securitati et tranquillitati huius Scholae consu-
latur, factionibusque per eumdem serendis, cuius iam certa 
etiam signa dedit, occasio praecludatur, Stephano Márton Togam 
deponendam esse, eumdemque Collegio ita excludi, ut hoc ne 
ingredi quidem eidem licitum sit prius, quam V. Superinten-
dentiae Iudicium expertus iüerit). 

E határozat még az ülés folyamán kihirdettetett Márton 
István előtt, a ki ennek meghallgatása után kijelentette, hogy 
föllébbezését, melyet megelőzőleg az ilyenekben járatlanul be
nyújtott, visszavonja; most pedig kizárólag az iskolai szék 
kegyességéhez és jóságához folyamodik s alázatosan kéri vétkei
nek bocsánat ját (nunc verő se unice ad gratiam et benignitatem 
Sedis confugere, veniamque delictorum humillime petére). 

Az iskolai szék azonban kijelentette, hogy ragaszkodik előb-
beni határozata végrehajtásához. Egyébiránt a kegyelem útját 
keresnie szabadságában áll. 

E szerint a tógát letéve, az iskolából távoznia kell. Ezzel 
a Sedes tagjai eloszlottak. 

Hitelesítve 1784 deczember 16-án. A jegyzőkönyvet vezette 
Szilágyi Gábor, senior. p 

IV. Az iskolai törvényszék rendes gyűlése 1784 decz. 18-án. 
Az iskolai szék rendes székülő tagjai jelenlétében 24. ügy

darabként felolvastatott a legutóbb tartott gyűlésen az iskola-
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ból eltávolított Márton István kérelme, melyben azért könyörög, 
hogy az akkor letett tógát ismét felölthesse. 

Határozat : Minthogy Márton István eddigelé még az 
iskolai széknek az ő ügyében legutóbb hozott határozatának 
sem tet t eleget, mert hiszen a collegiumból ki nem költözött : 
ezért tehát előbb e részben vesse alá magát az említett hatá
rozatnak. Azután majd beadhatja folyamodását visszafoga
dásáért. 

V. Az iskolai törvényszék rendkívüli gyűlése 1J84 decz. 
24.-én. 

2. sz. a. Márton István visszafogadtatott javulást igérő 
kötelezvény ellenében s azon föltétel alatt, hogy a sértetteket 
nyilvánosan megköveti, egyszersmind a szokott módon hátrább 
tétetik tíz ifjúval; úgy azonban, hogy legközelebb, valamely 
kínálkozó tanítóságot elvállalva, távozzék a Collegiumból. 
(Reeeptus est Stephanus Márton erga Reversales, publicamque 
partium laesarum deprecationem, cum consueta 10. Juvenum 
degradatione ; ita tarnen, ut vere proxime futuro Rectoratum 
aliquem amplexurus, Collegio cedat.) 

* 

A Márton-pörnek ez a szakasza tehát Márton István vere
ségével végződött, de nem jelentette Sinaiék győzelmét sem vele 
és patronusaival szemben. Inkább kiegyezésféle volt közte és 
a tanári kar között. Az iskolai törvény szigorát nem alkalmaz
ták vele szemben, mert akkor nem maradhatott volna tovább is 
növendéke az intézetnek, viszont a tanári kar megkapta azt az 
elégtételt, hogy büntetésben mégis részesült és hogy a sértet
teket megkövetni tartozott, sőt, mivel szegénysége miatt más
képen fenntartani magát nem tudta volna, arra kötelezték, 
hogy mihelyt valamelyik vidéki iskolánál hely kerül számára, 
kimegy tanítóságra. Ez különben rendes szokásuk volt a tanul
mányaikat befejezett togatusoknak. Kimentek rectoriára, a 
hol egy kis pénzt gyűjtöttek maguknak s úgy mentek azután 
külföldi egyetemekre. 

A tárgyalt pör folyamán egy pár jellemző dolog figyelemre 
és megjegyzésre méltó. Mindenekelőtt Márton István bátor fel
lépése, melylyel a gondolatszabadságnak határozottan védel
mére kel bíráival szemben, sőt ezt, mint a protestáns vallás 
alaptételét szegezi ellenök. E bátor fellépés részben ugyan abban 
is magyarázatát leli, a mit föntebb kifejtettem, hogy t. i. hatal
mas pártfogók álltak háta mögött, de kétségtelen, hogy alapja 
egyszersmind az a szilárd meggyőződés, mely philosophiai 
tanulmányai folyamán erősödött meg benne s jellemének 
később is alapvonása. Hogy az előbbi ok is közremunkált, 
annak a pörben érdekes jelét találjuk. A vádak egyike t. i. az 
volt, hogy az iskolai imádkozásnál a serény (tanítók) és kegyes 
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(patronusok) jelzőket elhagyta, mert meggyőződése szerint sem 
egyiket, sem másikat nem találta kiérdemeltnek. Első ízben a 
vád helyességét maga is elösmerte. Utóbb azonban a kegyes 
jelző elhagyását semmiképen sem akarta magán száradni hagyni. 
Más oka ennek nem lehetett, mint hogy pártfogóinak érzékeny
ségét nem akarta megsérteni s őket így esetleg maga ellen inge
relni. A Sedes ellenben éppen ezt igyekezett rábizonyítani, 
hogy a világi patronusokat tőle elidegenítse. Tanárai megsér
téseért még csak igazolni sem próbálta magát. A serény jelzőt 
igenis elhagyta, mert rászolgáltak. Hogy miért ? Ennek a meg
okolása is az ő malmára hajtotta a vizet. Mert a nemes ifjak 
nevelését a collegiumban elhanyagolták. Ez a megokolás ala
pulhatott Márton valósággal átérzett meggyőződésén, de hogy 
egyszersmind a pör folyamán erős támogatója és a világi urak 
megnyerésének kitűnő eszköze volt, azt mutatja a pörnek rá
nézve nagyon szerencsés kimenetele és még egy körülmény. 
A pör mindjárt az- első ülésen eldőlt volna és pedig nagyon 
szomorú következményekkel Mártonra nézve, ha titkos párt
fogója nem akad magában a tanári kar kebelében, t. i. a Sedes 
elnökében, P. Szathmári Istvánban, ö nem állott Mártonnal 
szemben olyan intransigens állásponton, mint Sinai. Megmutatta 
ezt azzal, hogy az első gyűlés szigorú határozatának végrehajtá
sát a következő gyűlésre halasztotta. Végleges határozatot ez 
a gyűlés sem hozhatott, mert az elnök, rosszul létéről panasz
kodva, ezt a gyűlést is, a többiek kérelmének ellenére, ítélet
hozatal nélkül feloszlatta. Nagyon valószínű, hogy a rákövet
kező decz. 14-iki gyűlés folyamán szelid rábeszéléseivel neki 
sikerült Márton Istvánt annyira meglágyítani, hogy ez ügyé
nek megfellebbezése helyett váratlanul a Sedes kegyességéhez 
fordult, minden bizonynyal Szathmári biztatásaira, hogy az 
ügy ránézve így fog legjobb megoldáshoz jutni. Szathmárit a 
Márton iránti engedékenységben vezethette egyrészt az igye
kezet, hogy a collegium falain belül mielőbb békességet teremtsen, 
másrészt az, hogy tudta, kik a Márton támogatói. Már pedig 
neki igen jó oka volt arra, hogy a világi urakkal a jó barát
ságot fenntartsa. Az egyházkerület főjegyzője volt s mint 
ilyennek nagy kilátásai voltak a püspöki székre, a mint hogy 
hét hónap múlva, Szilágyi Sámuel halála után csakugyan őt 
emelték a püspöki székbe. Szóval Márton István nagyrészt a 
körülmények ránézve szerencsés összetalálkozásának köszön
hette, hogy olyan erős fegyelmi vétségek után, melyek másnak 
nyakát szegték volna, aránylag nagyon enyhe büntetés árán a 
collegiumban maradhatott. 

Rectoriára azonban, bár időközben alkalma lett volna 
kimenni tanítónak s bár erre a Sedes határozatával kötelezve is 
volt, nem ment. Nem akarta ott hagyni a collegiumot, a könyv
tárt és philosophiai tanulmányait. Ezt tudjuk egy Sárváry Pál-
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hoz intézett latin nyelvű leveléből,1 melyben röviden meg
emlékszik az egész pörről s az azután történtekről, lelki állapo
táról rövid, de érdekes vallomást téve. A levél négy hónappal 
későbbről, 1785 április 29-ről kelt. Ide vonatkozó része magyar 
fordításban így hangzik : 

»A közdolgokról nincs számodra semmi különösebb el
mondani valóm. Folyik minden a maga szokott medrében. 
Magamat illető annál több. Előbb nem akartam neked erről sem
mit sem írni, de mert szándékomat megváltoztattam, nagyjából 
mindent elmondok. Szaggatott, de azért világos átnézetet kapsz 
belőle. 

A múlt év október havában praeconak jelöltek ki. Mint 
ilyen a könyörgés »serény tanítóink« kifejezéséből kihagytam 
a serény jelzőt, de ez akkor mindjárt senkinek megbotránkozá
sára nem volt. Körülbelül két hónap múlva Tóth József contra-
scriba, mikor metaphysicus tanítványai számára magán leczke-
órát adott a kisebbik auditóriumban, engem tanítványaim
mal kirekesztett onnan. Majd ugyanott vitába ereszkedtem vele 
és tartózkodás nélkül, de azért tisztességes hangon erős okokkal 
rábizonyítottam, hogy én és a nemes ifjak több joggal hasz
nálhatjuk az auditóriumot, mint ők. Akkor megsértődve, hogy 
megsértett tekintélyét annál inkább védhesse, ezt a kettőt 
összekapcsolta, a mit én már akkor megjegyeztem. Ez a dolog, 
le sem képzelnéd, minő felfordulást okozott; a tollam sem 
tudja nyomon követni. Sokat hallasz majd róla Nagy Sándor 
barátunktól. Tíz ifjúval lejjebb vetettek a gradusban. Primarius-
nak sem jelöltek. Végül, hogy szerencsétlenségem és a csapá
sok összességéhez mi sem hiányozzék, megtiltották, hogy a nemes 
ifjakat oktassam. Ezek már két hónapja folyamodásaikban 
kérik a professorokat, hogy én oktathassam őket, sőt e dolog
ban a főcurator is közbenjárt, de eredmény nélkül. Mivel remé
nyük így nem teljesült, egyenkint kezdenek elszállingózni innen. 
És hogy olyan színe legyen a dolognak, mintha a tilalomra 
alapos ok volna, azt mondották, hogy én helytelen dolgokra 
tanítom őket. Hallod ? Aztán mik azok a helytelen dolgok ? 
Azt szoktam t. i. (a mit helyesen tettem) elméjökbe vésni, hogy 
az igazságot kutassák s hogy fülüket és lelküket meg ne nyissák 
senki fia számára, hacsak erős észokokkal meg nem győzik őket. 
Ki ne tudná, mi minden nem kerül napfényre ebben a colle-
giumban, a mi ellenfeleim kedve ellen való, ha ezt az alap-

1 Eredetije nincs meg. Szószerinti másolata a debr. főiskolai kéz
irattár R. 304. jelzésű kéziratkötetében, mely Márton István néhány 
philosophiai előadásának, beszédének és levelének másolatát tartal
mazza tanítványának, Varga Jánosnak kezeírásában. — Sárváry Már
tonnak jó barátja volt. Később a collegium hírneves tanára 1795-tői 
1839-ig. A levél keltének idejében külföldi egyetemeken járt . 
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tételt átértjük és elfogadjuk ? Budainak 1 nyíltan megmondot
ták, hogy engem, mint felforgató természetű embert, hagyjon 
cserben. így hát ellentétben minden felsőbbséggel tengődöm itt, 
de azért szorgalmasan tanulok, ők pedig szorgosan lesik, hogy 
a törvények szövevényes erdejében, annyi megalázástól sanyar
gatva, forrongó érzelmeimmel egyszer csak kitörjek és valami 
hibát kövessek el, hogy így a végső gyalázatba kergessenek s 
átok alá vessenek. De ez nem fog megtörténni. Mert már régóta 
a türelem vasbilincsét öltöttem magamra, senkivel azok közül, 
a kik tanulónak nevezik magukat, nem állok szóba, csak tanít
ványaimmal és könyveimmel társalkodom. Önbizalmam nem 
hogy el, míg kezem elég erős a tollforgatásra, szemem az 
olvasásra. 

Barátaidat nem keresed föl eléggé leveleiddel, a mint 
látom. Rosszul teszed. Restségükből riaszd fel őket, mert 
csak erről van szó, nem elhidegülésről. A mi feladatunk itt 
az emberi kötelességtudás minden eszközével harczolni mások 
ellen és soha le nem győzetni. 

E levelemet, ha becsülsz és szeretsz, egyfolytában három
szor-négyszer átolvasod (mert ez szükséges), azután a tüz 
martalékául dobod, nehogy szerencsétlenségem híre mások 
fülébe jusson. Van úgyis tűrni valóm elég, csak bírjam s legyen 
elegendő epém elviselni a bosszúságot . . .« 

E levél tartalmát a megelőzően mondottak bőven magya
rázzák. Elkeseredett kedélyhangulatban, mindentől vissza
húzódva, csak tanítványainak és könyvéinek élve töltötte 
idejét. A nemes ifjak oktatásától azonban el volt tiltva. Ez 
nagyon bántotta s mint az idézett levél egy czélzásából látható, 
protectorainak, így a főgondnok Rhédey Ferencznek közben
járását is felhasználta, hogy a. tilalmat mellőzzék. Azonban 
sikertelenül. 

A tiszántúli egyházkerület levéltárában véletlenül meg
maradt Rhédeynek az a P. Szathmári Istvánhoz intézett eredeti 
levele,2 melyben nyomatékosan ajánlotta Márton és a nemes 
ifjak ügyét a tanári kar figyelmébe. Mint olyan documentumot, 
mely érdekes bepillantást enged ez ügy belső okai és személyi 
viszonyai közé, méltónak tartom arra, hogy egészében közöljem. 

Tiszteletes Generalis Nótárius és Professor 
Bizodalmas Nagy Jó Uram f 

Tartózkodva meg vallom terhelem Tiszt. Nagy Jó Uramat 
s általa több Tiszt. Professor Uraimékat, minthogy attól is 
tartok előre, hogy magam ennyiben való fáradságának is igas-

1 Ferencz, a Polgári Lexicon írója. Ez időben primarius a főiskolá
ban. Később Mártonnak egyik ellenfele a Kant tanait illető viták során. 

9 Jegyzőkönyvi iratok 1783—i—5—6. jelzésű iratcsomóban. 
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ságossan reménlhető hasznát el vesztvén, meg kelletik magamat 
szégyenleni : de egy felől kötelességemtől, melly által minden 
dolgainkat az én tsekélységemig előre segíteni, alkalmatlan
ságainkat pedig hárítani szorossan tartozom ; más felől Tiszt. 
Nagy Jó Professor Uraiméknak aeqanimitásokban mind erán-
tam tapasztalt szívességekben levő bizodalmamtól is ösztönöz-
tetvén, ki nem lehetett a dolog előtt állanom. Tudniillik a 
Collegiumunkbéli Nemes Ifjak által elsőben in Januario meg 
szóllíttatván, hogy valamelly Márton nevű betsülletes deákot 
választván ők ki, akit in Theologicis et aliis Scientiis már a 
Collegiumban lehető kevés idejek alatt leg előmenetelessebben 
halgathassanak; minthogy azon Iffjú az Institutiót minden 
Insinuatio nélkül és így a jó rend ellen kezdette meg, s azon mind
két részről való hibáért Tiszt. Professor uraimék akarnák tolle 
őket meg fosztani ; interponálnám abban magamat, hogy illy 
rationabilis végekben tsak e miatt hajótörést ne szeny védj ének. 
De más részről ismét az emiitett Deák Iffjú is igen meg hatott 
siránkozással, reménykedett ugyan akkor előttem hogy ő 
gyarlóságból hibázván némellyekben, vetném közben magamat 
Tiszt. Nagy Jó Professor uraiméknál, hogy tőlle azért atyai 
jóságokat, protectiojokát el ne zárják etc. etc. Szóllottam vala 
is ebben Tiszt. Nagy jó Urammal, sőt amint említem egy izbe 
szinte ex procinctu egynehány sorotskával is alkalmatlankodtam ; 
melly által meg nyertem ugyan a szegény Iffjúnak az eleiben 
te t t Mesterségből való benn maradhatását, de azonban a Nemes 
Iff jaknak sem applacidáltatott e végre tet t Instantiajokra is, 
hogy őtet hallgassák, maga is a Deák több büntetéseinek által 
állása között most is még degradatio alatt nyög. És betsülle-
temre irom Tiszt. Nagy Jó Uramnak (papiroson ugyan a dolgot 
elő nem adhatom) olly argumentumokkal sir előttünk mind a két 
fél, a mellyek bennünket épen által járnak. Már most declarállyák 
hogy ha körüllöttünk semmi segedelem vagy meg engesztel-
tetés nem lehet, Recursus által próbállyák meg ügyöknek vagy 
igazságát, vagy igazságtalanságát: én pedig őket minden jó 
móddal tsak a Tiszt. Professor Uraiméknál tejendő Instantiára 
igazítottam, tartóztatván mindazáltal némü-némü biztatások 
mellett, hogy azon veszedelmes útra ne terjedjenek etc. Hanem 
édes Tiszt. Nagy Jó Uram ! Kérem sőt reménykedem Tiszt, Nagy 
Jó Uramnál, reménykedem állalok Tiszt. Professor Uraimék
nál közönségessen, méltóztassanak gyakorlott böltsességek sze
rint módot tanálni, hogy ezen dolgok sedaltassanak. Engedgye 
meg Tiszt. Professor Uram, hogy igazat mondgyak ! Bizony 
sikeresnek nézem a mostani Constitutiókból én s mások is ezt 
a Recursust, és félő, hogy ne praecipitállya romlásunkat. — 
Engedgyük meg, hogy azon a Publicumnak commo dumára 
törekedő jó Nemes Iff jak magok jó végekben progrediálhassa-
nak s minden aprólék hibáért (ubi errare humánum esset) ne 

Irodalomtörténeti Közlemények. XXII. 3 
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azzal büntessük meg Collegiumúnknak további subsumáltatá-
sára, hogy kedvek szerint ne tanúihassanak ; mert tsak igaz az, 
hogy némellyekben azok közzül meg van már a discretio is, 
és ezen szegény Deákunkról is azt Ítélem tsupán kétszeri vélle 
való létemből, hogy ollyan ajándékú Ifíjú mint eő, valóban elő
adója a jó Tanítóknak, érdemes a Protectióra, és tanitani is 
tud. Ugyan azért engedjünk meg neki is nyomorultnak, hogy 
amidőn már a büntetést is meg érzette, az eránta való meg 
engeszteltetés által köteleztessék el jobban-jóbban Tiszt. Profes
sor Uraimékhoz örökös háladatosságra, a mellyet hogy tarto
zunk is tselekedni abban én magam kivánok Tiszt. Professor 
Uraimék által tanittatni. Denique praescindálok mindenektől; 
meg engedem hogy mind a két fél leg tetemessebben vétkezett, 
és a dolog illy ábrázattyában kérem Tiszt. Nagy Jó Professor 
Uraimékat, hogy én érettem illy szíves, illy bizakodó közben 
járásomért, méltóztassanak nékiek meg engedni s tellyes conso-
latioban helyheztetni őket. Nem lehet külömben, hanem midőn 
ennyire, és bizony nem magamért törekedem, még is nyertes 
nem lehetnék, azt fogja élőmbe adni, hogy nintsen érdemem 
Tiszt. Professor Uraimék előtt s magoktól el akarnak taszítani. 
Aki midőn a dolognak kimenetelét ezen okból is óhajtanám s 
accommodatióját továbbra is egész bizodalommal ajánlanám 
idvességes Innepléseknek szíves kívánása mellett mindenkor 
vagyok Tiszt. Generalis Nótárius és Professor Bizodalmas Nagy 
Jó Uramnak Piskólt 25a Mártii 785. 

Rhédey Ferencz. 

Mint a levélből is kitűnik, a főcuratornak ez nem első 
közbelépése a Márton-ügyben. Az a békülékeny hang, mely az 
egészen átvonul, kétségtelen bizonysága Rhédey aggodalmának, 
hogy a Sinai és Domokos ellenségeskedése, a főiskola igen nagy 
kárára, nyílt harczban tör ki, ha a Márton ügye tovább húzó
dik s még jobban elmérgesíti a kedélyeket. Ezért fordul Szathmá-
rihoz, a kinek a Sedes gyűlésein tanúsított viselkedése is elárulta, 
hogy a világi urakkal nincs oly merev ellentétben, mint a tanári 
kar többi tagjai. 

Érdekes a levélben a Márton személyes érdemeiről való rövid 
megemlékezés »ollyan ajándékú Iffjú, mint eő, valóban elő
adója a jó Tanítóknak, érdemes a Protectióra, és tanítani is 
tud«. Körülbelül ilyen lehetett az általános vélemény Márton 
tehetségeit illetőleg. Még érdekesebb a levél czélzása arra, hogy 
közbenjárásának sikertelensége esetén az ifjak recursust nyúj
tanak be. Hogy hová, arról nem szól.1 Az alábbiakból látni fog-

1 Sinai alább közlött levelében hivatkozik erre a helyre, ö a hely
tartótanácsot gondolta, valószínűbb azonban, hogy az ifjak csak a kerü
leti gyűlést vették számításba. 
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juk, hogy az egyházkerületi gyűléshez ; azonban nem maguk az 
ifjak, hanem az egyiknek bátyja nyújtotta be. Rhédeynek, a ki 
mint főgondnok a kerület minden személyi ügyében járatos 
volt, kétszeresen fontos ez a kijelentése : »Bizony sikeresnek 
nézem a mostani Constitutiókból én s mások is ezt a Recursust, 
és félő, hogy ne praecipitállya romlásunkat«. 

A recursus csakugyan meg is történt, sikeres is volt, ezt jól 
lát ta Rhédey, de a végleges szakadás, a mire czélzott, ekkor 
még nem történt meg Sinai pártja és a világi urak között. 

A folyamodást Márton egyik tanítványának, Kengyel 
Lajosnak bátyja, Pogány Lajos, mármarosi megyei főjegyző adta 
be. A tanári kar t. i. Kengyelnek, a ki a collegium diákja s 
Márton egyik tanítványa volt, rossz bizonyítványt adott, a 
minek főoka az volt, hogy Márton tanításait hallgatta. A kér
vény e bizonyítvány-ügygyel kapcsolatban azután elpanaszolta 
azt is, hogy a professoratus eltiltotta Mártont attól, hogy a 
nemes ifjakat oktassa. 

Kengyel panasza a superintendentiának 1785 jun. 29-én 
Piskolton tar tot t gyűlésén került tárgyalás alá, melyen Szilágyi 
Sámuel püspök és Rhédey Ferencz főgondnok elnöklete alatt 
megjelent hat esperes, négy egyházmegyei tanácsbíró, a világiak 
közül : id. Péchy Imre, Pogány Lajos, Osváth György, Domokos 
Lajos, Lónyay László, Rhédey László, Ilosvay József gondnokok. 

A panaszt mindjárt a gyűlés elején tárgyalták. A jegyző
könyv 2. száma így adja elő a panasz tárgyát s a rá hozott 
határozatot.1 

»Kengyel Lajos nemes ifjú panaszt tesz az iránt, hogy a 
debreczeni collegium tanárai neki, a ki tanulmányai tovább
folytatásáért egyetemre készül, oly bizonyítványt állítottak ki, 
(a bizonyítványt be is mutatja), a melyben hibájául rójják föl, 
hogy Márton István tanuló magánleczkéin részt vett, jóllehet 
egyébiránt előmeneteléről és erkölcsi magaviseletéről jó érdem
jegyet adtak. Mivel pedig Kengyel Lajosnak ez a tette, ha talán 
némiképen hibául tudható is be, semmi esetre sem oly hiba, 
hogy miatta egy ily szép reményű ifjú bizonyítványában ilyen 
megrovást kapjon s miután Márton István ügye is terjedelmes 
megbeszélést idézett elő, a professor uraknak meghagyatik, 
hogy az említett ifjúnak megfelelő, tisztességes bizonyítványt 
állítsanak ki, elhagyván belőle mindazt, a mi Márton Istvánra 
és az ő magánleczkéire vonatkozik. Miután továbbá előterjesz
tés történt a felől is, hogy többször említett Márton Istvánt, 
még a főgondnok úr emberies érzületből tett közbenjárása is 
sikertelenül maradván, nem helyezték vissza előbbeni helyzetébe, 
megbízza a gyűlés a főgondnok urat, szorítsa rá a professor urakat, 

1 A Superintendentiale Consistorium 1785. jún. 29. gyűlésének 
latin nyelvű jegyzőkönyvéből. A tiszántúli ref. egyházkerület levél
tárában. 

li* 
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hogy Mártont a többi tanulótársai sorában s bizonyos jótéte
mények élvezetében hagyják meg addig is, míg ügyét a curatora-
tus legközelebb újra elő nem veszi s határozni nem fog benne«. 

A határozat tehát egyenesen a tanári kar s benne főleg 
Sinai ellen irányult. A minthogy ugyanez a piskolti gyűlés egy 
másik határozatában is állást foglalt a professoratus ellen. Ez a 
gyűlés hozta meg t. i. azt a végzést is, hogy a debreczeni togatus 
deákok közül 24-nek megfelelő vizsga letétele után joguk legyen 
ahhoz, hogy a debreczeni templomokban prédikáljanak. A tanári 
kar megelőzőleg, de a végzés hozatala után is teljes erejével 
küzdött ellene, de sikertelenül. A világi urak álláspontja, mely 
ebben az esetben a debreczeni papok érdekét is szolgálta, győzel-
meskedett. Ezen a piskolti gyűlésen különben is kiéleződött a 
hangulat a professorok ellen s részben ennek köszönhette Márton, 
hogy a dolog ránézve oly kedvezően dőlt el. 

Annál nagyobb elkeseredést keltett a határozat a professora-
tus körében, mikor a főgondnok átiratából értesültek róla. Sinai 
felelt rá hosszan, keserű hangon. 

Mielőtt azonban ezzel a válaszszal foglalkoznánk, előbb a 
Sedes egy újabb gyűléséről kell megemlékeznünk, mely idő
rendben megelőzte Sinai válaszának megírását. Márton István 
minden fogadalma és jószándéka mellett sem tudott úgy eliga
zodni az iskolai törvények »szövevényes erdejében«, hogy egyik
másik paragrafusba bele ne ütközzék. Az iskolai törvényszék 
boszankodását is kihívta maga ellen azzal, hogy, bár közben 
Püspökiben megüresedett a rectoratus és föllebbvalói felszólítot
ták, hogy a Sedesnek tet t Ígérete szerint fogadja el a felkínált 
tanítóságot, ő megtagadta az engedelmességet s nem mozdult 
a coUegiumból. Ez a makacs viselkedése nagyban hozzájárul 
hatott, hogy a Sedes most már keresve kereste az alkalmat, 
mikor a renitens Mártonnak gáncsot vethet s kitessékelheti a 
collegium falai közül. Az alkalom csakhamar megjött. 

1785 márczius 12-én ismét újjáalakult az iskolai törvény
szék. A tanárok sorában változás nem történt, így a tanártagok 
ugyanazok maradtak. Szilágyi Gábor azonban, az eddigi senior, 
hivatala leteltével külföldi akadémiákra távozott, helyébe az 
ifjúság szavazata alapján a tanárkar az eddigi contrascribát 
Tóth Józsefet, contrascribának az eddigi bibliothecariust, Bá
thory Gábort választotta. A többi primariusok : Kállai János, 
Klubetz János, Szilágyi Sámuel, Budai Ferencz régiek, Juhász 
István és Nagy Sámuel újonnan választottak. 

Az a gyűlés, mely előtt Márton Istvánnak meg kellett je
lennie, július 5-én folyt le, a jegyzőkönyv tanúsága szerint a 
következőképen. 

Az iskolai törvényszék rendes gyűlése 1785 július 5-én. 
Márton Istvánt f. év május 28-án már egy ízben maga elé 

idézte az iskolai szék, hogy meghallgassa azokat a vádpontokat, 
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melyeket jelen alkalommal föl fognak olvasni előtte. Mivel 
azonban a nagy tiszt, professor urak egyikének-másikának távol
léte miatt, kiket részben betegségük, részben a főiskola érdeké
ben valamely elfoglaltságuk tar tot t távol, e súlyosabb természetű 
ügyet az azóta tartott üléseken elővenni nem lehetett, most 
végre, mikor az iskolai szék összes székülő tagjai jelen vannak, 
az ügy tárgyalását meg lehet tartani. A vád pontjai a követ
kezők : 

i . Rosszakaratú csalárdsággal járt el magántanítványai
nak összeírásában * (quod mala fraude usus sit in conscriptione 
discipulorum suorum privatorum). Van ugyanis Mártonnak két 
különböző, de egynevű cibista tanítványa, az egyik nemes D. 
Nagy Bálint szappanos fia, a másik Nagy László puskaművesé. 
Ezeket ő a Sedestől magántanítók és tanítványok összeírására 
kiküldött Szilágyi Sámuel és Vitéz József előtt mint édes
testvéreket, kik együtt tesznek egy cibistát, akarta feltüntetni 
s velők beíratni, hogy ennek örve alatt több, az ő szükségletéhez 
képest fölös számú cibistát járhasson ki ily módon a nagytiszt, 
professoroknál. Úgy gondolva, hogy azután valamelyiköket 
nummistának teszi meg, a mint hogy köztudomású, hogy az 
efféle eljárás Mártonnál nem szokatlan dolog. Maga sem ta
gadta, hogy a nagytiszt, professor urakat ilyenek miatt még 
azontúl is, hogy három cibista tanítványnyal gondoskodtak 
róla, meg nem szűnt zaktatni. 

2. A nagy tiszt, professor urak tudtán kívül elvállalta Nagy 
József tanuló oktatását s őt maga mellett tartotta. 

3. Több ízben észrevették, hogy a városban kóborolni szo
kott. 

Márton, miután a vádakat pontonként felolvasták előtte, 
tagadásukat meg sem kísérletté, sőt önkényt bevallotta, hogy 
teljesen megfelelnek a valóságnak. A két első pontra nézve 
mentségéül csupán annyit hozott föl, hogy elkövetésükre a nyo
morúság hajtotta Őt. 

Az iskolai szék ez alkalommal a vád 1. és 3. pontjától el
tekintett, a 2. pontot illetőleg azonban büntetést szabott ki rá, 
és pedig a tanulók erkölcséről szóló XX. tör vény szakaszszal 

• kapcsolatban 1753 jún. 30-án kiadott s tatútum 2 értelmében 
Mártont a gradusban eddig elfoglalt helyéről öt ifjúval egyszer-
smindenkorra hátrább tette (iuxta Statútum 30a Junii 1753 

T A magántanítóság a bentlakó togatus ifjaknak főjövedelemforrása 
volt. A magántanító (praeceptor privatus, mai neve : instructor) vagy 
pénzt kapott tanításdíj fejében, az ilyen tanítvány neve nummista volt ; 
vagy ételt, ez volt a cibista; vagy pedig az illető tanítvány szülei a 
magántanító fehérneműinek kimosását vállalták magukra, ezt a tanít
ványt nevezték lotor-na.'k. Egy togatusnak több tanítványa is lehetett. 
A magántanítóságok érdemszerinti kiosztása a tanárok joga volt, az ő 
tudtokon kívül tanítóságot vállalni nem volt szabad. 

* Békefi i. m.-ban nincs meg. 
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collat. cum Lege XX a de Moribus Scholarium, eundem D. 
Márton, de gradu illó, quem habuit, 5 iuvenibus in perpetuum 
deturbavit). 

Az ügy maga csekély jelentőségű volt. Tekintve azonban 
azt, hogy ilyen esetekben a Sedes bárki mással szemben is 
hasonló szigorúságot szokott tanúsítani — a jegyzőkönyvek 
bőségesen szolgáltatják a példákat — az ítéletet nem tekint
hetjük Mártonnal szemben igazságtalannak. Legföllebb az tereli 
magára figyelmünket, hogy ez a Sedes elé idézés egyáltalán meg
történt. A Mártonéhoz hasonló diákcsíny közönséges dolog volt 
a collegium életében, nagy casus nem igen lett belőle, csak abban 
az esetben, ha valaki bejelentette a Sedesnél s így hivatalos 
útra terelte a dolgot. Ebben az esetben a bejelentő alighanem 
Tóth József senior volt, ugyanaz a Tóth József, kit contrascriba 
korában, mint láttuk, ugyancsak megbántott Márton István. 

Az öt ifjúval való lej ebbte vés mindenesetre elég érzékeny 
büntetés volt Mártonra nézve, mert az iskolai jótétemények s 
főleg a legatiók kiosztásában a sorrendben hátrább helyezett 
Márton rövidséget szenvedett, azonban helyzetét az iskolai 
életben egyébként nem módosította. Mint a legidősebb togatu-
sok sorába tartozó s elösmert tehetségű ifjú joggal várhatta, 
hogy immár a diáktisztviselők, primariusok sorába léphessen s 
helyet foglaljon az iskolai törvényszék ifjúsági székülő tagjai 
között. 

A primariusság egy vizsga eredményes letételéhez volt 
kötve. A professorok s első sorban Sinai jól tudták, hogy Már
tonnak megvan a megfelelő készültsége és tehetsége ahhoz, hogy 
a primariusi vizsgát letegye. Ekkor azonban milyen helyzet áll 
elő ? Ö fog bíráskodni togatus társai vétkei fölött. Ugyanaz a 
Márton István, a kiről a Sedes már több ízben kimondotta, 
hogy nem tartja méltónak a collegiumban maradásra s a ki, 
hogy bennmaradt, egyedül az iskola falain kívül álló hatalmas 
pártfogóinak köszönhette. A helyzet kényes volt. Márton, a ki 
oly merész véleményt mondott tanárairól és oly kemény elíté
lésben részesítette a Sedes nyílt gyűlésén úgy a professorok 
munkáját, mint a Sedesnek vele szemben tanúsított magavise
letét, sőt egy ízben perfidiával vádolta meg az iskolai törvény
széket, hogyan ülhessen már most ugyanezen törvényszék 
tagjaként a megvádolt tanárok és diáktisztviselők sorában ? 
Ennek a kényes helyzetnek előrelátása hozatta a Sedessel azt a 
diplomaticus határozatot a múlt év deczemberében, hogy Már
ton köteles az első kínálkozó tanítóságot elfogadni s így szép 
szerével távozni a főiskolából. Ez lett volna a legsimább meg
oldási módja a csomónak. Márton azonban nem vállalt tanító
ságot, hanem bennmaradt az iskolában. 

CSŰRÖS FERENCZ. 


