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Czeglédi István debreceni kiadványterve  
A kora újkori Debrecen városának Titkos Levéltárában őrzött 1663. évi magisztrátusi jegyzőkönyve tudósít egy lehetséges debreceni kiadványról. Az iratok alapján megállapítható, hogy a hosszú kimaradás után újrainduló debreceni városi nyomda viszonyai nehézkesen alakultak. A hosszasan betegeskedő Fodorik Menyhért nyomdász özvegyével zajlott a kártérítési per éveken át. Karancsi György már 1662-ben lefizette a nyomdász státusz-ért a váltságdíjat, de csak 1664-ben jutott az özvegy házához (typographia ház, Karancsi-ház), mely a Piac és Német utcai szegeletben állt.1 Hiába állította be a város az új nyomdászt, az özvegy nem akart kiköltözni, majd nem elégedett meg a felkínált pénzösszeggel, nem akart együtt lakni az új emberrel, a férje nyomdakészletének kiváltását sem hagyta és így tovább.2 A város ekkor még nem volt fenntartója a nyomdának, tehát csak levezette a peres ügyet. A pozíciójába beállt új nyomdász viszont sem helyzete révén, sem – amint rongyolt betűi, valamint előző és követő debreceni nyomdász-társaitól látványosan gyengébb tudása mutatják – technikai szinten nem volt kész nagyobb művek jó minőségű elkészítésére: ezért lett ezután szó-fordulattá a Karancsi-betű kifejezés a silány munkára.3 Ez a cikk egy lehet-séges debreceni kiadványra kíván rámutatni. A város nyomorúságait minden történetíró kiemeli. Az 1663-as évben is jöttek-mentek a különböző katonai alakulatok, zsaroló martalócok és a városra ültetett váradi csauszok, akik bekvártélyozása idején nem volt a Templomban sacramentum; s csak a polgári rend helyreállása után történt meg, ahogy írják, hogy „templomunk ajtaja is megnyílik”. 1663-ban húsvét harmadnapján (március 27.) halt meg, majd két napra rá temették el a város főbíráját, a töröktől sok kínzást elszenvedett idős Biczó Istvánt, és gyors ütemben, a temetés napján megválasztották az év fennmaradó részé-re Erdődi Jánost főbírónak.4 A partiumi létből és a falak nélküli város hely-zetéből fakadóan az Erdélyi Fejedelemségben 1657 után bekövetkezett politikai földcsuszamlás itt is éreztette hatását. Az új török vilajet (Várad) feje pedig elvárta Debrecentől, hogy az általuk vezetett Várad elleni ostrom idején megsérült vár újjáépítéséhez adjon mestert, fát etc. Ha nem ment szép szóval, jött a török személyesen adóztatni, vagy megfenyítette a kül-döttséget, több ízben a főbírót is (ld. Biczó István, Dobozi István szenvedé-se, Vígkedvű Mihály halála).5 És ha mindez azért történt, mert a török által 
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megcsúfított gyülekezet nem sietett az adóval, akkor a felettes debreceniek itták meg a levét (például a nádudvariak esetében),6 pedig érvelt a váradi pasa, a debrecenieknek templomépíttetést és harangot is hagy tartani.7 Ezek a részint politikainak, részint felekezetinek tűnő ügyek sokszor való-jában az egyes hatalmi szférák közti közigazgatási (ld. a váradi törökök, vagy a német kapitányok perei) vagy gazdasági rendszerének joghézagjai (ld. a görögök bora, a váradiak kelméje), s annak értelmezései körül foly-tak, s napi szintű rendelkezések egész sorát kellett miattuk megalkotni: ennek köszönhetően a városi tanács a hét minden napján, sőt még vasár-nap is ülésezett. Az RMNY-katalógus alapján látható, hogy túl sok művel nem számol-hatunk 1662–1663-ból: a debreceni nyomda kiadványai a teológia tudo-mányának termékei: prédikációk, temetési beszédek, iskolai disputák.8 Egy átmeneti műfaj született ekkor a történelmi traumák hatására: a kálvinista szemléletű városi krónika (Bartha Boldizsár, Fényes István), melynek szö-vegei csak később láttak napvilágot.9 A város legtermékenyebb írója, a németalföldi doktorátussal rendelkező elsőpap, Komáromi Csipkés György ebben az időszakban már jó ideje betegeskedett.10 A „szegény megnyomo-rodott Notarius Comaromi György” már 1657-ben is támogatást kért s kapott a várostól (két köböl búzát), mert katonai zaklatásnak volt áldoza-ta.11 1663. február 6-án pedig végrendelkezett,12 s ebben a számára is zava-ros időszakban csak egy korábbi temetési beszédet jelentetett meg a mecé-nása követelésére és két diákjának disputációját adta közre. Egyik kollégája, Debreceni Szűcs János 3, a másik két szerző csak 1-1 művet jegy-zett (Debreceni Kalocsa János lelkész, Martonfalvi T. György tanár): s mind kisméretű (4-rét) és rövid terjedelmű (néhány íves) szöveget adtak csupán közre. Ami megjelent, az is csak részben volt önálló munka. 1663. március 26-án, húsvét másodnapján, hétfőn a Collegium rektora, Martonfalvi Tóth György, egykori váradi tanár beszélt a Szentháromság templomban (értsd: a mai Nagytemplom elődjében), s ez az egyetlen ránk maradt magyar nyel-vű beszéde, a Keresztyéni inneplés címmel az igaz templomba járásról és a megszentelődésről, s mint ilyen két kiadásban is ránk maradt.13 Ennek első 
                                                                                                               

(Városi jkv., 1662. május 8.); „meghozta Isten minden fortély és bántás nélkül” (Uo., 
1662. augusztus 7.). 

6  Uo., 1662. június 12. 
7  Uo., 1662. március 15. 
8  Összesen 9 kiadványt ismerünk 12 példányban ebből a korból, ami nagyon gyenge 

nyomdai teljesítményt jelez: RMNY 3022–27 (1662), 3075a–3077 (1663). 
9  Kállói Fényes István krónikája az 1664-es jegyzőkönyv végén. Kiadta: Széll Farkas. In: 

Történelmi Tár, 1894. 535–543. p.; RMKT XVII/10. 4. sz. 19–29.; RMNY 3272. 
10  Ehhez bővebben ld. CSORBA DÁVID: Komáromi Csipkés György, a „megtébolyodott 

Notarius”. In: Prózai kegyességi műfajok a kora újkorban. (Prédikáció, meditáció és 
imádság.) Szerk.: Fazakas Gergely Tamás et al. – Studia Litteraria, 2013. 3–4. sz. 
108–145. p. 

11  Városi jkv., 14. köt. (1656–1657) 1657. június 4. 
12  Komáromi Csipkés György végrendelete, 1663-ból. Közli: ifj. Bölöni Sándor. In: 

Századok, 1875. 278. p. 
13  RMNY 3077; RMK I, 1001. 
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része röviden dogmatikai tanítást nyújt, majd a rossz példákat katalogizálja (hogyan ne viselkedjünk vasárnap, a templomba menetkor, az ige hallgatá-sa közben, s azután), a második egysége pedig az igaz ünneplés módjairól szól, serkentő példákat hoz, mégpedig a Medgyesi Pál által fordított Praxis pietatis-nak az „igaz ünnepszentelésről” szóló 17. fejezete alapján.14 Debre-ceni Szűcs János 1663. május 14-én, pünkösdhétfőn elmondott puritán traktátusa Idvessegnek Vta címmel jelent meg, melynek egy részét ő is egy korábbi magyar puritán alkotó, Pápai Páriz Imre Keskeny út című műve alapján szerkesztette.15 A nyomdai háttér és a napi politika változó viszonyai mellett a 1660-as évek elején megjelent kiadványok is csak mutatványoknak, s nem önálló műveknek tűnnek. Amikor pedig nagyobb megkeresés érkezett a debreceni városi nyomdához, azt már Karancsi György a város előzetes terve ellenére sem tudta megoldani. Ezt az adatot a városi iratok közt találtam, s Czeglédi István (1620–1671) kassai lelkész egyik művére vonatkozik. A bejegyzés 1663. szeptember 13-án kelt.  „Reverendus & Doct. Dnus Concionator Stephan[us] Czeglédi Minister Cassovien[sis]. offert opusculum suu[m] contra Missa[m] Papatica[m] conscriptu[m], vellet Senatus Debr[eceniensis]. nomine imprimi facere, favore, beneficio et consensu Senatus Amplissi[mus]. accidente est. Conclusum. Literis resolvendu[m].”16  Azaz Czeglédi egy mise-ellenes könyvet készült kinyomtatni, amihez viszont a városi nyomda betűit kellett (volna) megújítani. Czeglédi István bőtermésű életművében kutatva egy szöveg feleltethető meg ennek a tömör leírásnak: a Dágon ledőlése című vaskos kiadványa.17 Ennek a műnek a kiadástörténeti hátterét már kinyomozta V. Ecsedy Judit, s kimutatta, hogy 1665-től kezdve készült a szerző megtalálni a megfelelő nyomdát (Patak, Szeben, Kolozsvár).18 Még Erdélybe is elment, s az Apafi fejedelemnek ajánlott előszó talán emiatt bővült az 1663-as érsekújvári események leírá-sával; de később őmaga is visszakozott egyszer; majd pedig a nyomdász halála hátráltatta, s végül csak 1670-ben jelent meg a kötet. E fenti adat alapján elmondható, hogy Czeglédi már 1663 elején kész volt a művével, és Debrecenben is megpróbálta kiadatni, de ezzel 1665-ig sem sikerült előha-ladnia, s végül sokéves késéssel Veresegyházi Szentyel Mihály kolozsvári nyomdája teljesítette azt. Látható, hogy a kiadásra vonatkozó egyik forrás sem jelölte meg a pontos címet: lehet, hogy ez csak később született meg. És az is elképzelhető, hogy óvatosságból nem voltak egyértelműek a levelek és egyéb feljegyzések. Mivel később Czeglédi perében azt vágták a fejéhez, hogy a Habsburg ellen szövetkezik (a törökkel s a törököt pártoló erdélyi-
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ekkel), nem volt érdemes a hitvitának a címét sem megjelölni, nehogy tá-madási felületet adjon.19 Debrecennek csak jóval később teremtődtek meg az anyagi, technikai s emberi feltételei ahhoz, hogy ezt vagy hasonló nagy volumenű munkát elvégezhessen: előbb a pataki menekült nyomda (1674) befogadása,20 majd annak végül Kolozsvárról visszahívott nyomdásza, Rosnyai János hozta el a prosperitást, de csak 1677-től. Rosnyai nagy tiszteletben állt Patakon s Debrecenben is, utóbbi helyen még a felette tartott temetési beszédet is kiadták.21 (Csorba Dávid)   
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