
mások mellett. Orbán Balázs, aki pedig nem osztogatott babért ott, ahol 
nem kellett, ezeket írta: „Berdének mind „a rend és egyetértés fenntar-
tásában, mind a hadkészületek és hadviseléshez szükséges mindennemű 
kellékék előállításában, kétségtelenül nagy érdemei vannak."2 2 
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BINDER PÁL 

A SCHÁSSBURGER—SEGESVÁRI CSALÁD 
ÉS A KOLOZSVÁRI HELTAI NYOMDA 

A kolozsvári nyomda XVI. századi történetével foglalkozó kutatók 
már régebben felfigyeltek a Schássburger—Segesvári család szereplésére. 
Aelius Donatus latin nyelvtankönyv Molnár Gergely által átdolgozott 
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1583-as kiadásának címlapján- a következő sor olvasható: „Clavdiopoli 
MDLXXXIII typis Gasparis Schespurgensis."1 Az 1583-ban könyvnyom-
tatóként felbukkanó Caspar Schássburger-el 1587-ben ismét találkozunk, 
ekkor Hertel Péterné szül. Heltai Borbálával együtt, aki a néhai idősebb 
Heltai Gáspár papírmalmának társtulajdonosa volt.2 

A Segesvári család művelődéstörténeti szerepével ú jabban Jakó 
Zsigmond3 és Herepei János4 foglalkozott, Herepei a következőképpen 
foglalja össze Jakó Zsigmond professzor erre vonatkozó kutatásait : „Jakó 
[. . . ] nagyon helyesen tételezi fel, hogy az a Schesspurger János, akit 
Heltai papirosmalmának 1563-ban történt létesítésekor szakértőképpen 
Krakkóba küldött azzal a Kewnyomtatho Jánossal azonos, aki bizonyos 
végzett munkáért 1557-ben készpénzt kapott a várostól. De ugyancsak 
azonosítani meri az 1563-ban itt könyvkereskedési jogot nyer t Johannes 
Schesspurgerrel, más névvel Johannes Schulthtal, valamint Johannes Bib-
liopolival."5 Herepei János a t ipográfus Segesvári Gáspárt feltételesen 
Segesi/ári Domokos kolozsvári óvárbeli lakos f iával azonosítja, Segesvári 
Bálint Kolozsvári krónikaírót viszont Segesvári Gáspár f iának tartja." 

A kolozsvári nyomda 1592-es kiadványai között volt egy öröknaptár 
is. A „CISIO" magyar nyelven" címlapján olvashatjuk, hogy „A könyv-
nyomtató által magyarra fordított és vyiolan ki adatot Colosvarat 15«2". 
A tartalommutató u tán , Kolozsvár 1590. május 21-i kelettel, következik 
az előszó: „A keresztyén olvasónak kiván a kolosvári könyvnyomtató 
Gáspár az Istentől minden testi és lelki jókat." A RMNy szerkesztőiv 

(Borsa Gedeon, Hervay Ferenc, Holl Béla, Káfe r István és Kelecsényi 
Ákos) 1971-ben a következőt í r j ák a könyv nyomtatójáról: „A könyv-
nyomtató azonban, aki a címlap szerint e művet magyarra fordította, és 
aki magát az ajánlás végén kolozsvári könyvnyomtató Gáspárnak írta 
aláv aligha volt az i f j abb Heltai Gáspár. Ez utóbbi neve anyja halála után 
ugyanis a kolozsvári nyomtatványokon csak 1584 és 1586 között olvas-
ható, és 1586-ban tanulónak ír ta magát. Egyébként az idősebb Heltai 
Gáspár özvegyének halála, 1582 után a kolozsvári nyomtatványokon a 
Heltai Gáspár műhelyében, In officina Heltana és 1590-től Heltai Gáspár 
házánál az óvárban, In veteri arce in aedibus Casparis Helti vagy Typis 
Heltanis kifejezések olvashatók. Feltehető tehát, hogy i f jabb Heltai Gás-
pár, aki a kolozsvári nyomdának 1583-tól volt tulajdonosa, az első évek' 
kísérleteitől eltekintve faktorokkal dolgoztatott. Nem lehetetlen az sem, 
hogy a mű elején magát kolozsvári könyvnyomtató Gáspárnak nevező 
nyomdász azonos az 1583-ban Héltainé halálát követően felbukkanó Cas-
par Schespurgensisszel."6 

Mivel Caspar Schassburger 1587-ben min t a kolozsvári papírmalom 
társtulajdonosa szerepel, Gernot Nussbácher vele is foglalkozik a Heltai-
féle papírmalom történetét népszerűsítő dolgozataiban. A kolozsvári pa-
piros XVI. századi vízjegyei eleinte CH (tehát Caspar Helth, vagy Caspar 
Heltai) ismertetőjelt ábrázolták (1564—1569), majd egy vízjegy nélküli 
periódus (1570—1576) után a BV vagy RV és a HB vízjegy tűnik fel 
(1577—1582), az utóbbit Nussbácher H[eltaij B[orbála] ismertetőjelének 
tar t ja . A kolozsvári papír vízjegye 1592-ig továbbra is a BV és RV, majd 
1595—1597 között a RV és a CS volt, ez utóbbit Nussbácher Caspar 
Schesspurger névjelének tulajdonít ja . Végül 1598 után ismét a CH víz-
jegy bukkan fel, mely azt bizonyítja, hogy a kolozsvári papírmalom 
i f j abb Heltai Gáspár tulajdonába ment át.7 
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A Schássburger—Segesvári csalácl művelődéstörténeti szerepét akar-
ván tanulmányozni és a Segesvári nemzetség családfáját összeállítani, 
azért 1978 őszén Kolozsvár levéltárában átnéztem az Óvár negyed adó-
fizetőinek névsorát. Az 1564-től kezdődő óvári (Vetus Castrum) összeírás 
első nevei között felbukkan „Hans Sessburger Buchfwrer", majd az Óvár 
piacsorán (Extra Castrum) szerepel „dominicus sesspriger", kissé alább 
pedig ugyanazon személy egy másik házát: „domini Sespwrger domus"8 

írták össze. 
Mivel régi német nyelvben a Buchführer elnevezés a mai Buchhand-

> ler = könyvkereskedő fogalomnak felel meg9, tel jesen igazoltnak tekint-
hető Jakó Zsigmond professzor régebbi feltételezése. A könyvkereskedő 
Hans Schássburger (vagyis Johannes Shesspurger) azonos az 1557-ben 
említett Kewnyomtatho Jánossal és az 1563-ban könyvkereskedési jogot 
nyert Johannes Bibliopolával. Különben az 1563-as privilégiumban a 
könyvkereskedő (Buchführer) Hans Schássburger mellett Ambrosius 
Falkot is említik. Ö, vagy azonos nevű fia (Ambrosyj falk) 1592-ben is 
még óvári háztulajdonos volt.10 

Hans Schássburger kortársa és valószínűleg testvére a Dominicus 
Schássburger alias Segesvári Domokos kolozsvári polgár neve is gyakran 
előfordul a korabeli forrásokban. 1558-ban a gyulafehérvári fejedelmi 
udvarba küldött kolozsvári polgárok között volt a szászok részéről „Do-
minicus Segeswary" is13, aki 1561-ben a kolozsvári belső tanács tagja 
lett.12 Az 1568-as szász—magyar vita leírásában szász részről Dominicus 
Schesburgert, magyar részről pedig Váczi Pétert említik mint a Szent 
Mihály egyház kurátorát.13 Mivel egy későbbi leírásban csak Váczi Péter t 
említik, Segesvári Domokos valószínűleg már 1569 előtt meghalt, ugyanis 
1569-ben már nem szerepel a kolozsvári centumpáterek névsorában. 
1570. ápr. 21-én a néhai Segesvári Domokos fiai és leányai a kolozsvári 
bírák előtt pereskedtek mostohaanyjukkal . A jegyzőkönyv szerint a vég-
rendeletet, a beteg Segesvári Domokos kérésére, Heltai Gáspár írta, aki 
a bírák előtt vallja, hogy „Megh az leány Byrtak Rea [az apjukat], hogy 
a fiaynak haggya a ovarbely hazat"14. 

Herepei János azt gondolta, hogy a tipográfus Segesvári Gáspár Se-
gesvári Domokos fia volt. A több évi megszakítás után 1592-től megta-
lálható kolozsvári számadásokból azonban kitűnik15, hogy a könyvnyom-
tató Segesvári Gáspár az óvári Hans Schássburger könyvkereskedő fia 
volt, mert Segesvári Domokos fiai ekkor az Övár-negyed más részén 
laktak. 

Óvár (Vetus Castrum) Övár piacszere (Extra Castrum) 
1564 1564 

— Zepesy Balas 
— Dominicus Kepyro 
— Barthel Hermesteder 
— Hans Sessburger Buchfwrer 
— Weiz Eindres 
— Gaspar klok 
— Pistorium 
— Mechel Bernad 
— Emrich Teyeh et filio 
— Clemen Éppel (1—16. 1.) 

— Frantiscus Balasfy 
— Cappa Gaspar 
— dominicus sesspriger 
— Hannes holtzapel 
— Stephan Hwt te r 
— Lewrintz Éppel 
— Baczy Tamas 

(31. 1.) 
(32. „) 

(33. „) 

(34. „) 

— domini Sespwrger domus (35. ,,) 
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1592 

Vetus Castrum 
— Caspar Weissz 
— Ambrosy falk 

(7. 1.) — Bachi Peterne 
— — Merten Seeler 

1592 

Extra Castrum in theatro 
(22. „) 

— Pistorium pauperum ad 
Spiritum S[anctum] Ex oppositio 

(8. „) — Caspar kappa 
— Leorincz Schespurger 

(9. „) — Hannes Holczappel 
— Caspar Schespurger 

(10. „) — Pit ter Eppeli 

— Jacob Bemerd 
— Jacob Cypszer 
— Hannes Teutch 

(24. „) 

— Caspar Schespurger 
— Steffen Adam 

(25. „) 
(26. „) 
(27. „) 

— Velten Schespurger 
— Trombitás Pe te rne 

A fenti táblázatból ki tűnik, hogy Hans Schássburger fia, a nyomdász 
Caspar Schássburger, örökölte apja 1564-ben említett óvári házát, vagy 
legalábbis annak közelében, a Szentlélek kórház sütöháza környékén la-
kott, amint azt az 1592. évi összeírásból is láthatjuk. Schássburger alias 
Segesvári Domokos 1564-ben összeírt két házát pedig az 1592-es lajstrom 
szerint a három Schássburger nevet viselők közül kettő örökölte. Való-
színű, hogy a Kappa Gáspár szomszédságában levő házat Segesvári 
Lőrinc, az Eppel-féle ház mellett i másik házat pedig Velten Schássburger, 
alias Segesvári Bálint örökölte. 1592-ben az Övár negyedben két Seges-
vári Gáspár lakott: a sütőház mellett lakó volt a t ipográfus, a Piacszeren 
lakó Caspar Schássburgernek más mestersége volt. Az óvári volt domo-
kosrendi kolostor mellett 1592-ben a Segesvári család egy másik tagja, 
Thonnigh Schespurger lakott. 

Segesvári Domokos két fiának és unokáinak további sorsa is meg-
állapítható a kolozsvári centumpáterek jegyzőkönyvéből. A XVI. század 
végén az óvári piacszeren lakó háztulajdonos Lorincz Schássburger sza-
bómester lehetett és 1603-ban is a kolozsvári százak tanácsának tagja 
volt. Azonos nevű fiát 1619-ben a szászok részéről elsőként választották 
a centumpáterek tagjai közé.16 További életút já Herepei kutatásaiból már 
ismeretes: 1628-ban a szabócéh gondviselője, 1631-ben sáfár polgár, 
1635-ben meghalt felesége (Segesvári Lőrincné szül. Kaundert Margit, 
1607—1635), 1636-ban ú j r a megnősült, azonban már 1637. szept. 11-én 
utód nélkül meghalt.17 

Segesvári Domokos másik fiát, az ugyancsak az óvári piacszeren 
lakó, szintén háztulajdonos Velten Schassburgert 1574-ben a szászok ré-
széről beválasztják a kolozsvári százak tanácsába. Ö azonos volt a ko-
lozsvári t ímárcéh 1569-ben kezdett névjegyzékében szereplő tímár 
„feltten Schespurger"-rel, így tehát kézműves volt.18 Ö is, akárcsak a 
szabómesterséget folytató testvére, Lőrinc, a XVI. század végén halha-
tott meg; 1602-ben özvegyét említik. A tímár Velten Schássburgernek 
volt a fia ifj% Velten Schássburger, aki Segesvári Bálint néven a XVII. 
század eleji kolozsvári történelmi események legismertebb unitárius kró-
nikása volt. A történtek fel jegyzésének / szükségességét és hasznosságát 
már apja is láthatta, hiszen a kolozsvári tímárcéh 1569-es szabályzatának 
— „ARTICKEL der ehrlichen Meyster der Ledrer cech ZV CLAUSEN-
BVRG" — 3-ik pontja előírja, hogy ,,a becsületes céh kötelessége egy 
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évkönyv vezetése, amibe évről évre a fontosabb eseményeket feljegyez-
zék és b e í r j á k . . . Ügyszintén fontos feljegyezni a nevezetes dolgokat, 
amelyek az illető évben a városban és az országban történtek. Gyakran 
előfordul, hogy szükséges tudni ezeket az eseményeket."20 

Unokaöccse, Segesvári Lőrinc haláláról szólva, Segesvári Bálint vilá-
gosan kijelenti, hogy mindketten Segesvári Domokos unokái voltak; 
„1637.11.sept. 12 és 1 órák között holt meg az ecsém Segesvári Lőrinc, 
kinek az a ty ja és az atyám voltanak Segesvári Domokos fiai, mely Se-
gesvári Lőrinc magtalanul hala meg, 12 sept lött temetése tisztességesen 
és volt polgári rendben."21 

Kolozsváron az egész XVII. század folyamán élt a Segesvári család. 
Az 1592-ben az óvári piacszeren lakó háztulajdonos Caspar Schássburger 
fia lehetett az a „Caspar Schespurger", akit 1620-ban a szászok részéről 
a kolozsvári centumpáterek közé választottak.22 

A kolozsvári nyomdatörténetben a könyvkereskedő Hans Schássbur-
ger fia, Caspar Schássburger óvári lakos jelentős szerepet játszott. Neve 
1594-ig követhető az óvári adófizetők összeírásában, amikor „Caspar 
Sesperger" neve már ki van törölve és helyette más kézzel „Domus Hel-
tana" van beírva.23 Segesvári Gáspár háza (ennek halála vagy elköltözése 
után) 1594-ben i f jú Heltai Gáspár tulajdonába ment át. Ezt a házat a 
következő években „Domus Heltana"-nak nevezik, így tehát a Heltai 
család tulajdonában volt, azonban i f jú Heltai Gáspár nem ebben lakott. 
Az 1592. évi adólajstromból kiírtam minden óvári lakos nevét, de közöt-
tük nem szerepelt i f j ú Heltai Gáspár. 

Véleményünk szerint Hans Schássburger házát (említve 1557—1564 
között) halála után fia, Caspar Schássburger alias Segesvári Gáspár örö-
költe, ami később, öröklés vagy vétel ú t ján , i f jú Heltai Gáspár tu la jdo-
nába ment át. Erről a házról Herepei János a következőket írja: I f j a b b 
Heltai Gáspár hosszúra nyúlott életideje alatt műhelyének kiadváhyai 
leggyakrabban jelzik, hogy 'Helthaj Gáspár Muehellyeben' vagy pedig 
'Helthaj Gáspár házánál az Óvárban' készültek."24 Az 1603. esztendei 
adószedők számadéskönyve szerint a „Domus Heltana Typographica" a 
„Vetus Castrum"-ban „Intra Moenia" állott, és évi adója hat for intban 
volt megállapítva.25 

A XVI. századi kolozsvári könyvnyomdászat történetének szempont-
jából nagyon érdekes volna tudni, hogy a Heltai nyomda 1594-ig valóban 
a Segesvári Gáspár nyomdász óvári házában működött-e vagy sem. Sok 
jel alapján erre a kérdésre igennel válaszolhatunk. A Heltai név 1594-ig 
nem fordul elő az óvári adóösszeírásokban, de 1594 után — amint azt 
már fennebb is lát tuk — „Caspar Sesperger" neve helyett a „Domus 
Heltana" bejegyzés szerepel, 1603-ban pedig Heltai Gáspár óvári házát 
„Domus Heltana Typographica"-nak nevezik. 

A XVI. század végén megjelent kolozsvári nyomtatványok kolofon-
jaiból a következőket lehetett megállapítani: 

— 1590: „Claudiopoli 1590 in aedibus Casparis Helti". 
— 1591: „Clavdiopoli 1591 in officina Helthana"; Colosvárat 1591 

Helthaj Gáspár házánál." 
— 1592: „1592 Heltai Gáspár mühellyében": „Claudiopoli typ. Hel-

tanis." 
— 1596: „Colosuárat 1596 Helthaj Gáspár mühellyében."2 6 

A kolozsvári levéltárból sajnos elvesztek az Övár-negyed 1590— 
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159l-es összeírásai, így nem lehetett biztosan megállapítani, hogy az 
1590—1591-ben megjelent kolozsvári kiadványokban, említett Heltai Gás-
pár háza valóban az Óvárban volt-e. Amint fennebb lát tuk, 1592-ben 
még Segesvári Gáspár és nem Heltai Gáspár volt a nevezett óvári ház 
tulajdonosa. Az 1592—1596 között használatos ,,Heltai Gáspár műhelyé-
ben" megjelölés nem zárja ki azt, hogy a „nyomdaház" tulajdonosa 
1594-ig Segesvári Bálint volt, így ez a ház azonos lehet az 1590—1591-ben 
említett Heltai Gáspár-féle házzal. 

A kolozsvári nyomda alapításától kedzve a Heltai család tulajdona 
volt, de az 1580-as és 1590-es években a nyomda tényleges vezetője a 
Heltai család faktora vagy alkalmazottja Caspar Schássburger alias Se-
gesvári Gáspár volt. Közben maga ifj . Heltai Gáspár is ki tanulta a nyom-
dászmesterséget, és Segesvári Gáspár halála u tán ő vezethette a nyomdát, 
ezt annál is inkább fel lehet tételezni, mer t 1603-ban a kolozsvári százak 
tanácsában mint tipográfus szerepel. 

Amint lát tuk, a későbbi Heltai-féle óvári „nyomdászház" 1592—1594 
között még Segesvári Gáspár tulajdonában volt, így valószínűnek tűnik, 
hogy Gáspár apja, Hans Schássburger alias Könyvnyomtató János is 
nemcsak itt lakott, hanem itt is dolgozott. A Heltai — Segesvári családok 
kapcsolata és együttműködése már az idősebb Heltai Gáspár életében is 
fennállhatott, és az sem lehetetlen, hogy a Heltai nyomda kezdettől fogva 
a Segesvári család óvári házában működött. Ahogy az i f j ú Heltai apjától 
örökölte a nyomdát, úgy Segesvári János nyomdász is könyvkereskedő 
mesterségének, az óvári „nyomdászházának" örököse f ia , . Segesvári Gás-
pár volt. 

A kolozsvári könyvkereskedő Segesvári János27 szerepét a Heltai 
nyomda megindítása, a krakkói papírgyártó mesterek behívása Erdélybe, 
valamint a hazai könyvárusítás fejlesztése ügyében, Jakó Zsigmond pro-
fesszor már tisztázta. Az öreg Segesvári János testvére lehetett Scháss-
burger alias Segesvári Domokos kolozsvári patrícius, akinek Bálint nevű, 
t ímármesterséget folytató fia, Segesvári Bálint kolozsvári krónikaíró 
apja volt. 
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RITOÓK ZSIGMONDNÉ 

A BALASSI COMOEDIA ÉS KARÁDI PÁL 

A 16. századból fönnmaradt magyar nyelvű színjátékokat a kezün-
kön előszámlálhatjuk. A közkedveltség, a szó legszorosabb értelmében 
vett ronggyá olvasás lett ennek az irodalmi műfa jnak a temetője. Ami 
ránk maradt, az általában egyetlen példányban-maradt meg, és fönnmara-
dása a véletlen műve. Jó példa erre a Balassi Bálint Szép magyar komé-
diája, amely rej tve-felej tve szlovák versek között lappangott a bécsi csá-
szári könyvtárban, és csak a legutolsó évtizedben fedezték föl. 

Ezért olyan becsesek ezek a műalkotások, közöttük az ugyancsak 
Balassi névhez kapcsolódó másik darabunk: a szerző neve nélkül ránk 
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