PAVERCSIK ILONA

Volt-e a reformátusoknak Kassán nyomdája?
(Újabb adatok id. Csécsi Jánosról, a pataki kollégium
kassai ,,bujdosásáról" és a kassai nyomda sorsáról)

Idősebb Csécsi Jánosnak a 17. század vége, 18. század eleje protestáns
iskolaügyében betöltött jelentős szerepe közismert. 1 Több mint két évtizedig, a
Thököly-felkelést követő évektől a Rákóczi-szabadságharc idejéig, a legzaklatot
tabb időszakban állt a sárospataki kollégium élén, személyével is biztosítva a
bujdosó kollégium számára az intézmény folyamatosságát. Utrechti egyetemi
tanulmányait követően 1686-ban lett a Sárospatakon 1682-ben ismét felállított
református kollégium professzora. 1687 áprilisában azonban a jezsuiták által
kieszközölt királyi rendelet az iskolát újra elűzte, s ekkor vette kezdetét a kollégium
18 évig tartó bujdosása, melynek egyes állomásai: Vilmány (1687—1688), Gönc
(1688—1695), majd Kassa (1695—1705). Csécsi, az iskola rektora és egyetlen
professzora a kis létszámú coetust szinte mindenféle tárgyra tanította: teológiára,
görög és héber nyelvre, logikára, természettanra, metafizikára, politikára, történe
lemre, poétikára, egyháztörténetre, erkölcstanra és magyar nyelvtanra. 2 Igen
nyomorúságos körülmények között, nagyrészt adományokból, alamizsnából éltek,
de az oktatás színvonalát Csécsi áldozatos tevékenysége folytán valamennyire meg
tudták őrizni. Csak 1705-ben, Rákóczi rendeletére éledhetett újjá az ellenreformáció
idejéig virágzó kollégium, s így Csécsi halála előtt még három évet taníthatott
Patakon is. Fia, a később szintén sárospataki tanár ifj. Csécsi János „nagyhírű, ékes
beszédű, éles elméjű, lelkiismeretes" professzornak írta le őt, ,,az ortodox és örök
hitigazság terjesztőjének, az ellenfelek kalapácsának". 3
Az utókor id. Csécsi János pedagógiai munkásságának méltatásán kívül
elismeréssel szól magyar nyelvtanáról is, amelyre döntő hatást Tótfalusi Kis Miklós
helyesírási nézetei gyakoroltak. Csécsi még utrechti diákként került kapcsolatba az
Amszterdamban betűmetszést tanuló Tótfalusival, és Kaposi István nevű
diáktársával együtt segítségére volt a Janson-féle Károli-bibliakiadás hibáinak
kijavításában, az új bibliakiadás korrigálásában. 4 E munka során a Tótfalusi által
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keresztülvitt helyesírási elveket foglalta rendszerbe és egészítette ki Csécsi
Observationes orthographiae Hungaricae című művében (Lőcse 1708, Pápai Páriz
Ferenc latin—magyar, magyar—latin szótárának függelékeként). Helyesírási
rendszere a szótár számos kiadása révén a protestáns iskolákban és a protestáns
könyvnyomtatásban csakhamar általánossá vált. 5
Most Csécsi kassai „bujdosásának" néhány olyan eseményére kívánjuk felhívni a
figyelmet, amelyek mind tanári tevékenységével, mind egyházának védelmében és
a könyvnyomtatásban, könyvkiadásban betöltött szerepével kapcsolatban állnak;
középpontban a következő kérdésekkel: mi lett a kassai református egyház számára
annak következménye, hogy Csécsi és diákjai Kassára mentek át, és mi lett a kassai
városi tipográfia sorsa, szoros összefüggésben a kassai református egyházzal? Az első
kérdésre adott válasz az egyháztörténetből már ismert, de csak maga a tény, egyes
körülményei kevésbé, a másik kérdés felvetésével pedig egy elfeledett esemény
lehetséges összefüggéseit kíséreljük meg kibogozni olyan iratok alapján, amelyek
mind ez ideig elkerülték a kutatás figyelmét.
Csécsi János és a volt pataki kollégium diákjainak kassai megjelenésével
kapcsolatosan először az a kérdés vetődik fel: miért éppen Kassára menekültek,
holott már Göncön éles konfliktusba keveredtek éppen a kassai jezsuitákkal? 1695
januárjában ugyanis a jezsuiták által fenntartott kassai nemesi konviktus lett Gönc
mezőváros földesura: harmincezer forintért kapta zálogba örökös birtokosaitól, a
Csáky családtól. (Korábban a város lakosai maguk kísérelték meg a Csáky István
igényelte összeget előteremteni, de még mielőtt e törekvésük teljes sikerrel járt volna,
a kassai jezsuiták közbeléptek, s ők kötöttek Csákyval szerződést Gönc elzálo
gosításáról.) A már hatodik éve Göncön működő református kollégium sorsa ezzel
megpecsételődött. Az iskola és a református egyház ügyeibe való beavatkozásra
kiváló alkalmat nyújtott 1695 elején egy togátus deák pere: a kassai jezsuiták a per
kollégiumon belüli lefolytatásának vélt vagy valóságos alaki hibáit ürügyként
felhozva lefoglalták a református templom kulcsait, a református papokat és
tanárokat a további működéstől eltiltották, majd március 25-én a diáksággal együtt
száműzték őket a városból, kijelentve, hogy a magán református vallásgyakorlat is
tiltva lesz mindaddig Göncön, amíg a konviktus a mezőváros földesura.6 Az
elűzéskor a tanulóifjúság nagy része szétszéledt. Csécsi Jánost a miskolci gyülekezet
hívta lelkészének, ő azonban a kollégium patrónusainak kívánságára megmaradt
diákjaival a közeli Kassára húzódott, hogy a kollégiumot az ott még szabadon
működő református iskolával egyesítse. (Ha az iskolát továbbra is fenn akarta
tartani, valószínűleg más választása nem igen lehetett, bár ennek veszélyességével
tisztában kellett lennie.) Csécsi jól ismerte a várost, hiszen ifjúkorában ott tanult, ill.
1669—1674 között tanítóként is ott működött; 7 a kassai kálvinisták papja pedig
éppen az a Zempléni Ferenc volt, aki Csécsivel egy időben végezte a teológiát
Németalföldön, s utána Göncön volt másodpap. Az elűzés után két hónappal, 1695.
május 20-án ünnepélyes keretek között nyílt meg Kassán az újjászervezett
5
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kollégium,8 és Csécsi ügybuzgalma, valamint a támogatók révén csakhamar fel is
lendült. Az iskola kezdődő gyarapodását, erősödését jelzi az az eddig ismeretlen tény
is, hogy a kassai reformátusok fél évvel a kollégium kassai újjászervezése után
megszerezték a gazdátlanul heverő kassai tipográfiát. Az 1695. szeptember 7-i
keltezésű, Zempléni Ferenc és Csécsi János által aláírt kötelezvény a nyomda
vételéről a következőképpen szól:9
(Obligatoriae De [emp]tio Typographiae Tsetsy Calvinistae)
Mi az aláb megh irt Személyek, adgyuk tuttokra az kiknek illik, hogy mi Tekéntetes Nemzetes Barczai
János Urunktul cum plena auctoritfajte, exmittáltattan ugyan az ő k[ejg[ye]lme neve alatt Klein János
Eözvegyetul Susánna Asszonnyal (az ki már most Gabriel Broghatius Felesége, Hitves-Tarsa) megh
alkuttunk, az örökségh szerént rea maradót bötükért es az Typographica mesterseggel edgyüt járó s keze
közöt lévő minden eszközökért, ezekhez tudtán az Compactoriahoz való, minden nevel nevezendő
instrumentumokat in f. Ungr. 330. (háromszáz és harmincz forintokb.) az mely Summa Pénzben megh
fizetvén f. Ungr. 230 (kett-Szaz és Harmincz forintokat) marat restantiába f. Ungr. 100 (Száz-forint) az
melyrül mi általunk ugy assecuraltatik, mind az mar Specificalt Férje, mind az Aszszony, Vagy az ő
k[e]g[ye]l[mek] Posteriori és Legatariussi, hogy az említet Restantiak fele ugy mint f. Ungr. 50 (ötven
forintok) ez esztendőben reánk jövő S. Karácson napjára infallibilit[e]r meg adattatik. Az hátra
maradandó fele része peniglen, az következendő Húsvét napjára útra ullam controversiam ha elub nem;
az mely dolog nagyob bizonyságára adgyuk az subscriptionkal és Petsetinkel meg erősitet levelünket, Nos
infra Scripti. Dat. Cassoviae Die 7. [Septemjbris 1695.
Franciscus Zemlényi

Johannes Tsétsi Rjector] SfcholaeJ Cflassoviensis]
Ministri Eccl[esi]ae R[ejf. Cassofviensis]

A fenti szövegű irat korabeli másolatban maradt fenn a kassai jezsuiták
iratanyagában, a nyomdára vonatkozó iratok között. A jezsuita kollégium 1773. évi
feloszlatását követően készült iratjegyzék is megemlítette, de nem az itt közölt
címmel, hanem a következő tartalom-megjelöléssel: „Literae transactionales de
certis literis et instrumentis, a typographia acceptis, per Susannam Klein viduam
cum Rfl. 100 persolvendis, 7a Septembris 1695". 10
Ez az irat azért olyan érdekes számunkra, mert megvilágítja a kassai városi
nyomda 17. század végi történetének eddig homályos mozzanatait. Az utolsó, név
szerint ismert nyomdász Kassán Johann Klein volt, aki 1691-ben vette át a műhelyt,
s a száműzetésükből visszatérő jezsuitáknak éppúgy dolgozott, mint a protestánsok
nak. 1694 táján azonban meghalt, s így az amúgy is elhasznált tipográfia sorsa
bizonytalanná vált. Valószínű, hogy a nyomdászattal már korábban kapcsolatba
kerülő, a könyvkiadásban mind tankönyvek, mind saját művének megjelentetése
révén érdekelt Csécsi kezdeményezte a városi műhely megszerzését. A jezsuiták
számára ez természetesen azt jelentette, hogy nem foglalkoztathatták tovább a
tipográfiát, ami annál inkább bosszantó lehetett számukra, mert saját nyomda
alapítási kísérletük az 1670-es években kudarcba fulladt,11 és Nagyszombatig
8
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elérhető földrajzi közelségben katolikus könyvnyomda nem állott rendelkezésükre.
A kötelezvény szövegében említett Bárczai János a kassai református iskola
kurátora volt.12 Hogy a hátralékként esedékes 100 Ft-ot a református egyház
megfizette-e a nyomdász özvegyének, nem tudjuk: a református egyház levéltárában
nem maradt fenn erre vonatkozó utalás vagy irat. 13 A tipográfia további,
feltételezett sorsáról még szó lesz, most azonban térjünk vissza az 1695. esztendő
végének, 1696 elejének eseményeihez.
Még nem telt el háromnegyed év Csécsi és diákjainak Kassára költözése után,
amikor a kassai református egyház és iskola a támadások kereszttüzébe kerül, és
1696 márciusában éppúgy száműzik a belvárosból, mint egy évvel korábban a gönci
egyházközséget és iskolát. (A lényeges különbség azonban az, hogy Kassa artikularis
hely volt.) A kassai református templom elvételéhez a jogi alapot az 1681-es soproni
országgyűlés 26. artikulusára hivatkozva viszonylag könnyű lett volna megteremte
ni — az akció mégis egy tudatosan provokatív intézkedéssel vette kezdetét: 1696
januárjában Abaúj vármegye a kassai református parókiaépületét megadóztatta. A
kálvinisták tiltakozása jó alkalmat szolgáltatott annak felülvizsgálására, hogy a
helvét hitvallás követői a városban valójában jogtalanul birtokolják templomukat;
ezért 1696. március 27-én a vallásügyi bizottság élén álló Csáky István a királyi
parancs értelmében megfosztotta őket templomuktól, parókiájuktól és iskolájuktól,
és a város falain túl jelölt ki számukra új helyet. Csáky jelentése szerint a rendelet
végrehajtásába a reformátusok alázatosan belenyugodtak. A reformátusok azonban
a templomfoglalás után még egy (hiábavaló) kísérletet tettek az események
számukra tragikus kimenetelének megfordítására: kérvénnyel fordultak magához az
uralkodóhoz. Királyhűségük hangoztatása mellett a supplicatio legfőbb érvei: az
1649. évi pozsonyi országgyűlés biztosított nekik (a kassai katolikusokkal egy
időben) templom, iskola, paplak céljára alkalmas helyet a városban, valamint a
polgári terhek és adók alóli mentességet. Az egyházközség nem korábban katolikus
templomot birtokolt, hanem saját költségén emelt magának új templomot, parókiát
és iskolát. Ezektől Volkra a királyi törvények ellenére fosztotta meg őket, de később
a Caraffa-féle bizottság küldöttje megerősítette őket birtokaikban. A supplicatióhoz, ennek szövegének ismeretében két terjedelmes, egymástól eltérő szövegezésű
cáfolat készült, feltehetőleg a vallásügyi bizottság részére és a kassai jezsuiták
tollából; számunkra elsősorban azért érdekesek, mert ezek az emlékiratok a
törvények, a különböző érvek és ellenérvek sokszor szenvedélyes hangú fejtegetése
során a kassai református iskolát, Csécsit és diákjait is megemlítik.14
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Ezekből a katolikus álláspontot rögzítő emlékiratokból érdekes módon az derül ki,
hogy a kassai kálvinisták csak a véletlennek köszönhették, hogy már 1685-ben,
amikor a császári csapatok a várost Thökölytől visszafoglalták, nem jutottak az
evangélikusok sorsára, akiktől azonnal elvették az általuk használt Szent Erzsébet
dómot és a Szent Mihály-kápolnát, majd később a városon kívül jelöltek ki számukra
helyet. 15 A Csáky István vezette vallásügyi bizottság ugyanis azon indoklással
hagyta meg a kassai református templomot és a hozzátartozó épületeket, mert
azokat a reformátusok maguk építették, és a templom nem lett felszentelve
katolikus szertartás szerint. Mindkét katolikus emlékirat állította, hogy ez tévedés:
1672-ben a kálvinistáktól elvett templomot Szegedy Lénárt egri püspök felszentelte,
és a katolikus hívőknek átadta; a nagy tűzvész (1674) idején azonban az épület
leégett, s újjáépítése után katonai magtárnak rendezték be.16 1681-ben tehát, a
soproni országgyűlés idején a magtár a kamara kezelésében volt, márpedig a
protestáns vallásügyet szabályozó 26. artikulus csak az abban az időben ténylegesen
protestáns kézben lévő templomokat hagyta meg a protestáns egyházközségek
birtokában. A kassai helvét hitvallásúak csak akkor jutottak hozzá templomukhoz,
amikor ,,a törökök és rebellisek elfoglalták a várost" (1682). A vallásügyi bizottság
„figyelmetlenségét" nem lehet arcátlanul megerősítésnek értelmezni. A református
templomot számukra nem a királyi biztos jelölte ki, tehát az egyházközség az
épületet azóta is jogtalanul, tulajdonképpen mint magánszemély birtokolja. A
kálvinisták ezzel nemcsak a soproni országgyűlés törvényeit sértik meg, hanem azt a
királyi rendeletet is, amely a katonai célra rendelt magtárak, hadszertárak
megőrzését írja elő.17 (Bár az egyik emlékirat elárulja, hogy a kamara 1685 után
azért nem vette el a reformátusoktól a ,,magtár" épületét, mert nem volt szüksége
rá, pedig a kassai katolikusok éppen elégszer kérték erre.) ,,A kálvinisták nem
átallnak királyhűségről beszélni, holott a törökök és rebellisek segítségében bíznak."
1696-ban a kassai református egyháznak nyilvános vallásgyakorlatot szolgáló
épületeitől való megfosztása az itt röviden ismertetett érvektől és ellenérvektől
függetlenül, láthatóan előre elhatározott terv szerint történt. Erre utal az
események gyors lejátszódása is. Ezek indítékait a reformátusok supplicatiójukban
a következőképpen ítélték meg (a törvényektől függetlenül, hiszen azok már évekkel
korábban is érvényben voltak):
„Keresvén ezért ennek okát, úgy véljük, semmi más, csak az lehet, hogy a parókiára kivetett adónak a
törvény által kimondott mentességünk miatt magunkat alávetni nem akartuk, a mi vallásunkon lévő, a
jezsuita atyák által Gönc mezővárosból elűzött és kirekesztett diákokat befogadtuk, és meg akartuk
újítani valamennyire az iskolaépületét.. . Ha még valamilyen más, ismeretlen okot hoznának fel ellenük,
törvényes megbízottjuk, Kecskeméthi Mihály ott, ahol a felség elrendeli, kész azt megválaszolni."

A gönci kollégium kérdésére mindkét katolikus emlékirat keményebb hangon
válaszol, mint amilyen hangnem az egész szövegre jellemző:
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Az 1674. augusztus 22-i kassai tűzvészről PLATH, Johann: Kaschauer Chronik. Kaschau 1860. 153. —
Wick szerint a református templomot Volkra gróf, a szepesi kamara elnöke 1673. szeptember 29-én vette
el a református egyháztól és katonai magtárrá tette. L. WICK i. m. 401.
17
Az 1687. január 28-án kelt rendelet a „magtárak" ügyében: MOL Lymbus i. h. 41—42. fol.
16
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„Ezek a diákok ugyanis jogszerűen űzettek el Göncről a jelenlegi jelzálogos földesúri hatalom erejével
és természetesen a helység örökös urának, nagyméltóságú gróf Csáky országbírónak az egyetértésével,
mégpedig mint olyanok, akikre fej- és jószágvesztést csalhatatlanul rábizonyítottak volna egy
elhamarkodott peres ügyük miatt: egy bizonyos bűnügyben a földesúr kárára cselekedtek;18 hogy a
történteket mentsék, és az ellenük elrendelt bírósági pert megakadályozzák, a földesúr kegyelméből az
ügyet letéve, a büntetést megváltva inkább el akartak menni, amit ki lehet mutatni az általuk adott
bizonyságlevelekből. Úgyhogy ezek a tudatlan és csavargó alja népek, akiket máshol már nem tűrtek,
fegyveresen a kassai helyőrségben bújnak meg; idejében elejét kell venni, nehogy a városban vagy máshol
újra összejöjjenek azokkal, akik egykor Patakot elfoglalni összegyűltek és kezet emeltek Őfelsége
ellen..."
„Követelheti a katolikus státus a részleges jószágvesztés büntetésével egyenértékű megváltásként,
hogy a református egyháznak még a városon kívül se jelöltessék ki valamilyen hely, mert az egyházközség
minden tagjában felségsértő rejtőzik. Nem kevésbé kifejező az a tény, hogy Csécsi István (!), aki itt
Kassán és máshol is a nyugtalanság szítója, az ország törvényeinek önhitt megvetője, az elmúlt évben
Gönc mezővárosban esztelen nyughatatlanságával zavart keltett, olyannyira, hogy még hitsorsosai is
méltán vetik meg érte, hasonlóan Kecskeméthi Mihályt is, aki ügyvédjük a vármegye előtt, és a jelen
ügyben meggondolatlanul Őfelségénél alkalmatlankodik: mindkettő felségsértési pernek vettessék alá,
hacsak a méltóságos vallásügyi bizottság mélyebb megfontolásából még nagyobb büntetést nem
kapnak..."
„Kötelesek legyenek mérsékelni a lelkészek számát, tudniillik egy magyar prédikátoron kívül többet
nem tarthatnak, ez pedig teljes mértékben elég volt számukra; sem több grammatika tanárt, mint egyet;
mielőtt a gönci coetus átjött Kassára, ez így is volt, más grammatika-tanáruk nem volt Kassán. . . "

Ez utóbbi fejtegetést nyilvánvalóan csak Kassán működő jezsuita tanár írhatta.
Az idézett rövid részletek is rávilágítanak arra, hogy Kassán az 1695—1696-ban
igen élessé vált felekezeti küzdelmek közvetlen kiváltó oka a volt pataki kollégium
Kassára kerülése, s ezzel a kassai református gimnázium lényeges színvonalemel
kedése volt, továbbá a kollégium professzorának, az igen agilis Csécsinek a személye.
Korábban a kassai kálvinisták kis számú gyülekezete nem képviselt olyan erőt, hogy
a jezsuiták támadásának elsődleges célpontjává vált volna, de amikor sorsa
hozzákapcsolódott a már háromszor elűzött, de ennek ellenére még mindig fennálló
pataki kollégiumhoz, ez az esemény a városban addig szabadon működő református
egyházat végső soron a megsemmisülés közelébe sodorta. Az egyházközségnek
vagyonától megfosztását igen, az egyházközség teljes feloszlatását azonban már
nem tudták elérni a jezsuiták. (Már a gönci iskola esetében is Abaúj vármegye
református alispánja jár közben a jezsuita kollégiumnál,19 s talán innen kaphattak
védelmet a kassai reformátusok; s az ő esetükben még a soproni országgyűlés
artikulusaira is lehetett hivatkozni.)
Az elűzött kálvinista gyülekezet Kassa város falain kívül még abban az évben
építkezésbe kezd: alamizsna-kérő levelek segítségével sikerült annyit összegyűjteniük, hogy 1697-re úgy-ahogy felhúzzák az új épületet. S ezalatt Csécsi János nagyon
nyomorúságos körülmények között, de folytatja a diákok oktatását. Még az 1698-as
esztendőben is dolgoztak az épület egyes részein, miközben újabb jezsuita
18
1695 telén a gönci iskola folytatta le egy togátus diák perét, a földesúr és a városi tanács beleegyezése
nélkül, és a vádlottat nem adták át büntetés végett a tanácsnak. Erről részletesen 1. Iványi i. m. 121.
19
1695-ben Nikházy György volt Abaúj vármegye alispánja, aki egyben a gönci ref. iskola kurátora is
volt. L. SZOMBATHI i. m. 145—146., Iványi i. m. 121.
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támadásoknak voltak kitéve. Csécsi — a fia által írt életrajz szerint — egy rágalom
miatt rövid ideig még fogságot is szenvedett, s két ízben diákjaival együtt könnyen a
száműzetés sorsára juthatott volna, ha Octavius Nigrelli kassai várparancsnok, ül.
Eszterházy Pál nádor meg nem védi őket a jezsuiták túlkapásaival szemben.20 A
külvárosi iskola ebben az időben istentisztelet céljára is szolgálhatott, hiszen a
kálvinisták a Rákóczi-szabadságharcig nem jutottak el odáig, hogy a külvárosban
templomot építsenek maguknak. (A szabadságharc alatt erre már nem volt szükség,
csak utána, amikor 1714-ben hozzá is fogtak a templomépítéshez.) 21
Mi lett e valóban rendkívül nehéz körülmények között a reformátusok által
megszerzett kassai nyomdával? Megmaradt-e birtokukban, látták-e egyáltalán
valami hasznát?
Azt, hogy az 1695-ben megvásárolt tipográfia a következő év tavaszán a
templommal és iskolával katolikus kézre került volna, nagyon valószínűtlennek
tartjuk, több okból is:
A kassai jezsuita akadémia 18. századi nyomdája 1715-től kezdett működni:
ekkor vásárolták meg az 1710-ben Bercsényi parancsára Kassára szállított, Bártfa
város tulajdonában lévő nyomdafelszerelést 1500 Ft-ért. Ezzel a vétellel tulaj
donképpen új tipográfiát alapítottak, és nem a régi kassai nyomdát bővítették, mint
azt a szakirodalom állítja,22 mert a 17. századi felszerelésnek a 18. század eleji
Kassán használt készletben semmi nyoma nincs!
Nyolc évet visszafelé haladva az időben, a Rákóczi szabadságharc ideje alatt:
Kassán 1707. január l é n hirdették ki a fejedelmi parancsot a magyarországi
jezsuiták száműzéséről. Az ezt követően készült, a kollégium javait részletesen leíró
leltár nem említett nyomdát. 23
Plath Kaschauer Chronik című művéből tudjuk, hogy a városban 1701-ben nagy
tűzvész pusztított, amely a jezsuita kollégium és konviktus épületében szintén
jelentős károkat okozott: 24 lehet, hogy a tipográfia mégis jezsuita kézen volt, csak
ekkor semmisült meg? A kérdés megnyugtató eldöntéséhez vizsgáljuk meg a 17.
század utolsó éveinek kassai nyomtatványairól közölt adatokat!
Szabó Károly 1695—1700 között mindössze két kassai nyomtatványt regisztrált,
példány ismerete nélkül, De Bäcker bibliográfiájára támaszkodva: Turóczi Mihály
Labores laureati. . . című művét 1695-ből és Ivanich György: Virgo Deipara. . . című
művét 1696-ból. Mindkét szerző a kassai akadémia tanára volt.25 Turóczi művének
kassai nyomtatását teljesen kizárni nem tudjuk; készülhetett még 1695 előtt,
mielőtt a reformátusok megvásárolták volna a tipográfiát (feltéve, ha volt
egyáltalán legény a nyomdában). A gyanúnkat azonban a tipográfia további
működését illetően joggal felkeltheti az a tény, hogy Turóczi 1696-ban írott műve, a
Lilietum Immaculatae Conceptae Beatae Virginis. . . már nem Kassán, hanem a

20

HORVÁTH i. m. 360

21

i. m. 401.
GULYÁS Pál A könyv sorsa Magyarországon. Bp. 1961. II. köt. 126—127.
SZABÓ Adorján: A kassai jezsuiták viszontagságai a Rákóczi-korban. Kassa 1909. 32—33.

22
23
24

25

361.

WKK

PLATH i. m.

168.

RMK II. 1794, II. 1827., SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái. Bp. 1891 —1914. XIV. köt. 582.
has., V. köt. 213. has.
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közeli Lőcsén jelent meg; Tvanich György 1694-ben és 1697-ben szintén az egyébként
protestáns lőcsei nyomdában jelentette meg műveit, 26 miért éppen a Virgo
Deipara. . ., amelynek nem maradt fenn példánya, látott volna napvilágot Kassán
1696-ban? A kassai jezsuita kollégium nemcsak alkalomszerűen, hanem a 17—18.
század fordulóján rendszeresen kapcsolatban állt a lőcsei tipográfussal, Sámuel
Brewerral, ül. örököseivel, amit nyilván elősegített a jezsuiták jelenléte a szepességi
városban (rezidenciájuk és nemesi konviktusuk volt Lőcsén). Az ugyancsak
protestáns bártfai tipográfia, valamint a nagyszombati egyetem nyomdája
együttvéve sem dolgozott annyit a kassai jezsuiták számára ebben az időben, mint a
lőcsei műhely.27 Mindezek alapján az a feltevés látszik elfogadhatónak, hogy a kassai
városi nyomda 1696. március 27., a templomelvétel után nem került a jezsuiták
tulajdonába (mint erre már volt példa 1671-ben Sárospatakon: a jezsuiták csak az
elűzött református kollégium épületét kapták meg, a berendezést, így a pataki
tipográfiát nem, holott — a korábbi vitairatok egy-egy részletéből következtetve —
törekedtek annak megszerzésére).28
Amikor a javaitól megfosztott, a külvárosba száműzött kassai református
egyházközség a puszta létéért küzdött, nyilvánvalóan a könyvnyomtatás, a
megszerzett tipográfia működtetésének kérdése teljesen háttérbe kellett hogy
szoruljon. Mi lett azonban később a nyomdával, például a Rákóczi-szabadságharc
alatt, amikor az egyázközség újra szabadon létezhetett Kassán, s vissza is kapták
volt templomukat az 1698-ban a városban letelepített Orsolya-apácáktól? 29 A
szabadságharc bukása után, ill. pontosabban már 1710-ben nincs nyoma Kassán a
reformátusok tipográfiájának: Bercsényi nem hozatta volna Kassára a bártfai
műhelyt a Mercurius Veridicus megjelentetésének céljából, ha ott helyben van egy
valamennyire is működőképes nyomda! Az újabb kutatások nyomán jól tudjuk,
hogy a kuruc hírlap valamennyi nyomtatásban megjelent száma Lőcsén készült,
kivéve az utolsó három számot 1710 elején, amely Lőcse császári kézre kerülése után
Bártfán látott napvilágot. 30 Milyen alapon állította azonban Thaly Kálmán, hogy a
Mercurius Veridicus első számai Kassán jelentek meg? Létezett 1705-ben a kassai
műhely?
Thaly Kálmán az első magyarországi hírlap kassai megjelenését nem bizonyító
erejű iratokkal támasztotta alá, hanem csak feltételezte azt az újságról beszámoló

28
RMK II. 1779, II. 1887. Szörényi Sándor kassai jezsuita tanár Fénesy György egri püspök halálára írt
gyászbeszédének (1. RMK II. 1962.) megmaradt a nyomdai kézirata, amely szintén a lőcsei nyomdát
nevezi meg: „Anno 1699. Leutschoviae, apud Sophiam Breverianam." — Ld. Collectio Kaprinayana tom
A. XLVIII. 307.
27
Az 1700-ig a kassai jezsuiták részére nyomtatott művekről jó áttekintést ad a Caplovic-bibliográfia
földrajzi mutatója: CAPLOVIC:, Ján: Bibliográfia tlacívydanych naSlovenskudo roku 1700. Diel 2. (Slovenská
národná retrospektivna bibliográfia Séria A. Knihy. La.) Martin 1984. 1230—1231. Arra már — minden
részletezés nélkül
Jozef REPÎAK is felhívta a figyelmet, hogy a kassai nyomda működésének 1696 és
1715 között nincs nyoma, I. erről: REK:AK, Jozef—MIHÓKOVÁ, Mária: Dejiny kniínej kultury v Koéiciach do
roku 1945. Kosice 1981. 57.
ía
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Mercurius Veridicus. 1705-^-1710. Hasonmás-kiadás. Ford. Kenéz Győző. Bev. BENÜA Kálmán. Bp.
1979. 10—11, 13—14.
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Eszterházy Antal tábornok Rákóczihoz írt levelének kassai keltezéséből,31 így ez az
adalék nem jelent segítséget számunkra a tipográfia történetének felderítéséhez.
Mégsem érezzük teljesen mellőzhetőnek azonban azt, amit Thaly ebben a
vonatkozásban megjegyez: „Kassán ugyan létezett volt a XVII-ik században
nyomda: de ez a század vége felé és a XVIII-iknak elején nagyon elhanyagolt
állapotban vala, úgy, hogy 1703-tól kezdve csak kivételesen működött. . . " Thaly
1707-ből említ két (azóta tévesnek bizonyult) kassai nyomtatványt, majd ezt írja:
,,1707 után pedig többé nincs semmi kassai nyomtatvány 1710-ig, midőn Bercsényi
a bártfai nyomdát ideszállíttatta. Úgy látszik tehát, hogy a kassai régi nyomda
időközben egészen elpusztult.. . " 32
Nyomdászattörténetírásunk mind ez ideig a 18. századi kassai könyvnyomtatást
a 17. századi folytatásának gondolta (ismerve természetesen a bártfai „gyara
podást"), pedig a 17. századi városi és a 18. századi jezsuita nyomda készletének
beható vizsgálata — mint már említettük — kizárja ezt a feltételezést. S mivel eddigi
kutatásaink alapján sem a nyomda menekítésének, sem a betűanyag máshol, pl.
valamelyik erdélyi nyomdában való felbukkanásának semmi nyoma nincs, a
legvalószínűbbnek a 17. századi kassai nyomda pusztulását tartjuk. Megkockáztat
hatjuk azt az állítást, hogy a reformátusok által 1695-ben megvásárolt nyomda úgy
pusztult el, hogy egyetlenegy terméke sem maradt fenn, mégpedig azért, mert nem is
működtették. Bibliográfiáink ugyanis a 18. század első évtizedéből csak olyan kassai
nyomtatványokat tartanak számon, amelyek valójában nem lehetnek kassai (vagy
akkori kassai) nyomtatványok. Ezek a következők:
1702:

Skoda, Georgius: Satyrae Menippeae. ..
Szamaróczy, Paulus: Academicum . .. Collegiun Cassoviense...
Praxis brevis... resurgens. . .
Raby, Sámuel: Tractatus. ..
1707: Dobrowsky, Stephanus: Phraeses Latináé.. .
1709: Dubowsky, Joannes: Quod bonum, felix, faustum.. . S3

ex cineribus Olsavszky, Georgius:

Csak Szamaróczy és Dubowsky művét ismerjük példány alapján is, ezek azonban
nyomdai kiállításuk szerint csak Lőcsén készülhettek. Olsavszky Praxis brevis című
műve, valamint Raby Tractatusa,, amely szintén kapcsolódik Olsavszky nevéhez,
bizonyosan nem 1702-ből való, hiszen Olsavszky 1708-ban született. Valószínű,
hogy a további két nyomtatvány szintén lőcsei lehetett (vagy talán bártfai),
mindenesetre a kassai jezsuita akadémia tanárainak említett művei csak akkor
jelenhettek volna meg éppen Kassán, ha a nyomda nem a reformátusok, hanem a
jezsuiták birtokában lett volna, de — mint láttuk — ennek már 1696-tól sem volt
semmi jele.34
31

THALY Kálmán: Az első hazai hírlap 1705-1710. Bp. 1879. 10.
Uo. 42. p. Az 1707-es nyomtatványok: Histoire du Prince Ragotzi Cassoviae 1707 — hamis
impresszummal jelent meg, valójában párizsi nyomtatvány (ld. RMK II. 2284) és KILIÁN Dániel:
Metamorhosisfidei Ortodoxáé... című műve, amely nem 1707-ben, hanem 1737-ben jelent meg Kassán.
(Petrik I. 568.)
83
RMK II. 2105, II. 2106, RÉCSEY Viktor: Ősnyomtatványok és régi magyar könyvek a pannonhalmi
könyvtárban. 13p. 1904. 78. 138. sz., 80. 147. sz., SZINNYEI i. m. II. 939. has., MKsz 1906. 152.
32

34

RE(!KEY i. m. II. 78. 138. sz., 80. 147.

sz.
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Amennyiben a reformátusok a tipográfiát a külvárosban újonnan felépült
iskolájukban őrizték (s ez a legvalószínűbb), a nyomdakészlet akkor pusztulhatott
el, amikor az iskola épülete: vagyis a Rákóczi-szabadságharc elején, Kassa kuruc
ostromakor. A kassai helyőrséget 1042 főnyi gyalogságból, tüzérségből és ötszáz
vértesből álló császári katonaság alkotta. Az 1703—1704-es kuruc ostromzár a város
polgárságát kétszeresen is megterhelte, nemcsak a mezőgazdasági munkákat, a
szüretet, a közlekedést tette lehetetlenné a város határában, hanem egyrészt az
ostromló kuruc csapatok égették fel a vetéseket, hajtották el a marhákat, másrészt a
császári csapatok törtek ki a várból élelmet és takarmányt zsákmányolni. Az ostrom
1704. október 20-ig tartott, amikor Kassa meghódolt Rákóczinak, és a császári
csapatok elhagyták a várost. Az ostrom alatt a város külső területei elpusztultak. 35
A Csécsi vezette külvárosi iskoláról tudjuk, hogy még 1703 nyarán a diákok között
„forrongás támad", s jelentős részük a felkelőkhöz csatlakozik.36 Amikor pedig 1703.
szeptember 2-án Csicseri Orosz Pál kuruc tábornok Sárospatakot elfoglalja, a kassai
diákok seniora, Gönyüi András megy Patakra, hogy a diákság nevében átvegye a
kollégiumot, s e tényről a tábornoktól írásos megerősítést kap. 37 November elején a
kassai iskolának már olyan kevés hallgatója van, hogy Csécsi az oktatást beszünteti.
Még továbbra is ott tartózkodik családjával és hat diákkal, fegyverzajban és
ágyúzás közepette, 1704. január 5-én azonban kénytelenek elhagyni az iskolát.
,,Május hónapban az (iskola) utcája is leromboltatik. (Csécsi) az iskolát szorgalma
san vezette és a nagyobb számú ellenségtől, akik le akarták rombolni, védte egészen
augusztus 10-ig, amikor a hadszertár elesett és október 20-ig, amikor a város
kapitulált" 38 — írta ifj. Csécsi János apja életrajzában. I t t az életrajz egy kissé
homályos, mert nem közli, hogy honnan és milyen módon védte Csécsi az iskolát, ha
már elhagyta — szerencsére azonban ezekről az eseményekről más források is
beszélnek.
Czegle Imrének Ráday Pál és a sárospataki kollégium című tanulmányából
idézünk: „Ugyancsak fontos mozzanata a Kollégium történetének az az esemény,
mely az 1710-es évek után kérvényekben, beadványokban, fellebbezésekben
gyakran szerepel, hogy ti. amikor a kurucok Kassát körülzárják, a város
külterületén álló iskolából Csécsi János professzor néhány diákjával a várparancs
nok engedélyével a várban kap szállást és védelmet. A várat a kurucok 1704. október
31-én foglalják el. Nem tekintjük véletlennek sem azt, hogy ,,egy diák" veszi vissza a
Kollégiumot a kurucoktól, sem azt, hogy Csécsi János professzor Kassán a várban az
osztrákok védelmét kéri. Mindkét eseményben olyan politikai fogódzót vélnek
felfedezni az iskola vezetői, amelyekre hasznosan hivatkozni lehet a jövő alakulása
szerint." 39
Az 1705-ben Sárospatakra visszatért kollégiumnak a Rákóczi-szabadságharc
bukása után nagy szüksége is lett a már elhunyt professzor tettekkel bizonyított
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,,királyhűségének" a hangoztatására. Az ottani jezsuiták sürgetésére a vármegye
már 1711. március 6-án kísérletet tett a pataki kollégiumnak a reformátusoktól való
visszavételére. Füleki András professzor ellenállt a kísérletnek, és levélben fordul a
bécsi ágenshez, hogy eszközölje ki a kollégium megmaradását Patakon: Kassán
ugyanis elpusztult az iskolájuk épülete, nincs hová menniök. Május 21-én aztán a
kollégium meg is kapja a királyi oltalomlevelet: ,,az iskola Patakon maradhat
mindaddig, míg Kassára vissza nem térhet abba az épületbe, amit a lázadók Kassa
körülzárásakor elpusztítottak.. . "*°
Nem követjük tovább a Sárospatakra visszakerült kollégium történetét, hiszen
célunk csak a kassai református iskola Rákóczi-szabadságharc alatti megszűnésének
ismertetése volt: az épület lerombolásakor, 1704-ben semmisült meg valószínűleg a
tipográfia is. Olyan zaklatott korban került a reformátusok tulajdonába, hogy
nemcsak nyomtatott terméke nem maradt fenn, hanem még csak emléke sem. (Bár
lehetséges, hogy az utódok emlékezetében a kassai nyomda pusztulása már
összekeveredett a sárospataki nyomda pusztulásával, amit nagyon is számon
tartottak.) Ifjabb Csécsi János apjáról írt életrajzában nem említette a tipográfiát,
de talán nemcsak a véletlenek összecsengése, hogy egy Ráday Pálnak címzett
levelében (1730) a következőket írja (Czegle Imre szavait idézzük): „sajnálja, hogy
nem taníthatja fiát, Gedeont, és a Collégiumba hiába várjuk idehozását, pedig szép
híre elérkezett hozzá. . . Egy nyomda felállításának tervével is foglalkozik, melyre
nagy szükség lenne, mivel a régi részben Debrecenben a forradalom alatt elpusztult,
részben az ottaniba beolvadt. Újat kellene venni, úgy tájékoztatták, hogy 1000 Rh
Ft-ért már lehetne egyet vásárolni. . ." 4I

PAVKRCSIK, TLONA

Est-ce que les calvinistes avaient une imprimerie à Kassa?
L'auteur met a découvert de nouvelles données sur la vie et l'activité de János Csécsi, professeur du
collège calviniste de Sárospatak. Les faits nouvellement découverts sont en connexion avec l'activité de
professeur, d'imprimeur et d'éditeur de livres de Csécsi lors de son séjour à Kassa. A ce propos, l'étude
prétend à élucider le sort de la typographie de la ville Kassa pendant le séjour de Csécsi à Kassa. A la base
des sources nouvelles, l'auteur fait ressortir les moments jusqu'ici obscurs de l'histoire de rimprimerie de
la ville Kassa au XVII e siècle. Contrairement à l'opinion antérieure de l'histoire de l'imprimerie, il a réussi
à prouver le fait que l'imprimerie de Kassa du XVIII e siècle ne pouvait pas être une continuation directe
de celle du XVII e siècle, étant donné que l'imprimerie achetée en 1695 par les calvinistes devait périr à
l'époque de la guerre de libération de Rákóczi.
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