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Sebestyén Mihály

IFJABB HELTAI GÁSPÁR 
KÖNYVET AJÁNDÉKOZ A JEZSUITÁKNAK
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Ifjabb Heltai Gáspár, maga is könyvnyomtató, akárcsak író-reformátor apja, Kolozs
vár „hűtős polgára”, 1603. június 12-én egy szerény kiállítású, csaknem nyolcszáz ol
dalas könyvbe szép egyenletes betűkkel, látszólag sietség nélkül, talán este, amikor 
már elpihent a népes család, bejegyzi nevét a címlevélre: Caspar Helthi typographus Co
losvár. 1603. 12Junij. A kötetet vörösesbarna, túlérett kajszibarack színű keménypa
pírba kötötték, egyszerű vonaldíszes fedőlapjába nem sajtolta bele az első tulajdonos, 
a beköttető névbetűit, amint az máskülönben szokásos Európa-szerte. (íme, a paper - 
back őse, a XVII. század elejéről!)

A mű szerzője Tomaso Bozio (latinos formában: Bozius), a római Oratorio kong
regáció presbitere, egyházi személy, több történeti és egyháztörténeti munka fárad
hatatlan írója, 1603-ban még életben van; Heltai uram tehát kortárs szerző munká
jával gazdagíthatta könyvespolcát, ami a XVI. század végi, XVII. századi erdélyi vi
szonyok között mindenképpen figyelemre méltó, ugyanis a kispénzű erdélyi diákok, 
a Nyugat-Európában megforduló peregrinusok inkább a régebbi, tehát olcsóbb köny
veket vásárolhatták meg a maguk gyönyörűségére. (Tapasztalataink szerint a XVII. 
század vége előtt ismeretlen volt a bibliofil körökben az antikvárérték fogalma, a köny
vet friss tartalma, információgazdagsága alapján értékelték-árazták föl a kereskedők 
és a gyűjtők.)

Bozio Tamás 1610-ben hunyta be szemét. Az urbinói hercegségben született, de 
Ghristian Gottlieb Jöcher mindentudó Gelehrten -LEXíCON-ja nem tünteti föl -  ada
tok hiányában -  a jeles történész és teológus születési esztendejét. Felsorakoztatja vi
szont -  sokat sejtető <?fc,-val zárva a szerző oeuvre-jének jegyzékét -  műveit, köztük 
azt is, amelyet Heltai Gáspár szerzett meg 1603-ban: De RUINIS GENTIUM ET REGNO- 
RUM (Köln, 1598). A témájánál fogva viszonylag népszerű munka, miként címéből is 
kihámozható, a történelem folyamán elbukott, romlásba hullott országok és népek 
históriáját tárja föl a bibliai időktől kezdődően a szerző századáig. Lengyelország ra
gyogása és hanyatlása kapcsán Bozio figyelmét Magyarország sem kerüli el. Mi másról 
szólhatott volna, mint Mátyás király reneszánsz uralkodásáról, majd az ezt követő 
gyors romlásról? (A magyar história e korszakáról, ha nem máshonnan, ifj. Heltai Gás
pár már csak kolozsvárisága okán is többet tudhatott, hiszen atyja Antonio Bonfini 
munkáját magyarra fordította, átdolgozta és a maga költségén a családi nyomdában 
kisajtolva, özvegye 1575-ben megjelentette.)

Az ifjabbik Heltai Gáspár könyvtáráról nem tud a minden apróságot szorgalmasan 
jegyző szakma. Jelentősebb kockázat nélkül feltehető azonban, hogy több könyve volt 
óvári otthonában, mint az átlag kolozsvári cívisnek. Apjától-anyjától örökölte, maga 
szerezte és vásárolta, nem is szólva saját kiadványaikról, melyek még évekig hevertek
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raktáron, míg valamennyi példány elkelt, vagy Báthori Zsigmond fejedelem szenthá
romság-tagadó és felforgató tartalmuk miatt máglyára nem vonta némelyiket, mint 
az 1598-ban, minden árulkodó jel nélkül kiadott Enyedi György-féle ExPLlCATlONES-t, 
mely az unitarizmus tanait számlálta elő a szentírásban fellelhető említések alapján.

2

Figyelmünket egyfelől a possessor-bejegyzés időpontja köti le, ugyanis az 1603-as esz
tendő Kolozsvár életében igencsak gyötrelmes hónapokat jelentett, midőn az éhínség 
és pestis, a hadak dúlása és a zsindelyekre felröppenő vörös kakas pusztítja a kincses 
várost és határát, midőn a könyvvásárlás, az olvasás teljességgel a háttérbe szorult, 
elenyészett. Igaz, Erdélyben másutt sem kedvezett az idő az efféle szórakozásoknak, 
nem csoda hát, ha a Heltai-nyomda 1601 és 1605 között egyetlen könyvet sem adott 
ki. Az emberek nem „magokat múlatták”, velük űzött véres tréfát az elemek elszaba
dulása, a zsoldoshadak és pogányok portyázása.

Heltai Gáspár nevét valaki fekete tussal áthúzta, igyekezett olvashatatlanná tenni, 
s a tiszteletre méltó nyomdász mester possessor-bejegyzése fölé újabb tulajdonos neve 
került: Collegii Soc[ietatis] JESV CLA£/Z)[iopolitani] 1604. Ilyenformán a históriás 
könyv jószerivel meg sem melegedhetett az óvári Heltai-házban, máris továbbvándo
rolt, és a kolozsvári Jezsuiták Kollégiumában kötött ki 1604-ben.

E két időpont és bejegyzés közötti összefüggést kíséreljük meg feltárni történeti és 
pszichikai indítékok, tények és, miért ne, sejtések segítségével.
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1602 őszén Báthori Zsigmond a kivérzett Erdélyt végleg maga mögött hagyta. Az ura
lom névleg Rudolf császárra szállott, ám a császár ú r messze volt, itt most Basta gene
rális, a zseniális albán-olasz hadvezér, az amorális diktátor ül a porba sújtott ország 
nyakán. Számottevő belső ellenállás már sehol sincs: Zsigmond Sziléziában, Mihály 
vajda halott, fejét hűséges embere egy havaselvi kolostorba menekítette, a nemesség 
megfélemlítve udvarházaiban lapul vagy az országgyűlésen bólogat, Bocskai sértetten 
Biharban duzzog, Székely Mózes, a fékezhetetlen kalandor valahol Karánsebes alatt 
a török császár kegyelemkenyerén rág. Csend van és fogas tél, remény is alig pislákol, 
hogy változhat még valami idebenn.

De alig saijad a fű 1603 márciusában, mikor Székely Mózes török és tatár segítség
gel, Bethlen Gábor nevű hívét előreküldve, betör az ájult országba, és gyors diadal
menetben néhány hónap alatt kiveri a németet Erdély nagyobbik részéből. A Kolozs
várott hátrahagyott császári őrség még tartja magát ideig-óráig, a városi tanáccsal 
egyezkedik, ám midőn Székely hadai június elsején Szamosfalvára érkeznek, a város 
falai alá, szabad elvonulást kérnek, és sértetlenül húzódnak ki Kolozsvárból Szatmár 
felé. A városi polgárság fegyveresen nézi végig a Híd kapun át kiporoszkáló némete
ket.

Ez 1603. június 9-én történt, egy hétfői nap délelőttjén.
Még ugyanazon a napon délután négy óra tájban másfajta tumultus támadt: az 

Ovárban és a város piacán, az utcákon gyülekeznek az egyre hangosabban kiabáló
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polgárok és az ostrom elől a városba menekült parasztok, nemesek. Valamennyien a 
Farkas utca felé tódulnak. A célpont a Jézus Társaság főiskolája, a Báthori István által 
1579-ben alapított kollégium és a jezsuiták temploma.

Az unitárius többségű magyar és német városlakók kedélyét napok óta -  Székely 
Mózes megjelenésétől kezdve -  izgatják, korbácsolják papjaik, Thoroczkai Máté és 
Gönczi Nyíró Pál prédikációi a templomban és az utcákon. Régen elmúltak már azok 
az idők, amikor még bármiféle vita a hit és a város dolgairól zárt ajtók mögött zajlott, 
a reformáció óta Kolozsvár szinte állandó vitatkozástól hangos, az új vallások és a hit
újítás buzgalma folytonosan hódítja és hódoltatja a lelkeket, és izgalomban tartja a 
kedélyeket. A szalmaláng-indulatokból hamar valóságos máglyatűz lobbanhat föl, me
lyen szellemi értékek semmisülnek meg.

Minden rosszért és nyomorúságért, hangoztatja Thoroczkai és Nyíró, az elhúzódó 
háborúért a jezsuita atyák okolhatók, különösen Báthori Zsigmond bizalmasa és gyón- 
tatója, Alfonso Carillo páter, aki elfordította a fejedelmet a fél évszázados áldott béké
től és a töröktől, az országot pedig a németek oldalára állította. Ez aztán temérdek 
szenvedést zúdított a városra, az éhség Kolozsvár állandó vendége lett, s a protestán
sokat sanyargatják. (Jól emlékezhettek a kolozsváriak arra is, hogy a város piacán az 
úgynevezett „törökös urak” feje a porba hullott nyolc-kilenc esztendővel korábban a 
fejedelem parancsából...) Az ínséget a „háromságos atyák” fényűzése csak növelte. S 
miután az utolsó német katonától is megszabadult a város, de Székely Mózes hadai 
még nem léptek örökükbe, most kell cselekedni, ez az a pillanat, amikor meg lehet 
szabadulni a jezsuitáktól egyszer s mindenkorra. Flintákkal és csákányokkal, kapával, 
karddal és botokkal felfegyverkezve indulnak hát a Farkas utcába, egymást biztatva, 
gerjesztve. (Milyen ismerős kelet-európai utcakép...)

A páterek kaptak ugyan jelzéseket, hogy készül valami ellenük -  hiszen ők is nyitott 
szemmel, mindenre érzékeny füllel járkálnak a városban - , s a Tanácstól védelmet 
kérnek magok és az oskola számára. Gellyén-Bogner Imre városbíró ajakbiggyesztve 
leszereli a nyugtalankodó csuhásokat. Többször is kijelenti: képtelenségnek tartja egy 
támadás lehetőségét. Azért mellékesen még utánaszól a nála kilincselő rektornak: 
Ugyan mennyi gabonájuk van a kollégiumban, reverendissime? (Az aratásra még leg
alább harmadfél hónapot kell várni Erdélyben.)

Major (Maggiore) Péter rektor uram kitérő választ ad: volna még egy kevéske, de 
az intézetben sok az éhes száj, minden mérőnyire szükségük van tehát.

„Nyilván besúgás folytán kiderült -  állítja Veress Endre történész a jezsuiták védelmé
ben hogy a kollégiumban 300nagy köböl búza van, ami a városbíró szerint egy teljes esztendeig 
elegendő kétszáz embernek, miután úgy számították, hogy eg  ember beéri egy teljes évig másfél 
köböllel. ” (Egy köböl Erdélyben kb. 90 kilót nyomott.) A besúgó értesülése eléggé meg
közelítette a valóságos készlet mennyiségét, ugyanis a hivatalos adatfelvétel szerint 325 
köböl búza és 50 köböl liszt tűnt el szőrén-szálán a nagy fosztogatás alkalmával 1603- 
ban a kollégiumból.

A felhecceit tömeg megrohamozta a kapukat, kiemelte a helyükből, és beözönlött 
az épületbe. A szerzés mindennél fontosabb volt, csupán egy olasz atyát ütöttek agyon, 
a többieket „csak” bántalmazták, de sokkaljobban érdekelte a tömeget a kollégiumban 
őrzött nemesi kincsesládák tartalma, a templomi képek, felszerelések, minden moz
dítható jószág, sőt még a kövek és gerendák is. Lerombolták, szó szerint ízekre szedték 
az épület nagyobb részét.

Több szemtanú is papírra vetette a június 9-i fosztogatás képét. Giovanni Argenti
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atya, a rend legutoljára Kolozsvárra érkezett tagja, hosszú olasz nyelvű levélben szá
mol be római feletteseinek az eseményekről. Nem azon frissiben, csak augusztusban, 
amikor Krakkóban végre megszűnik az állandó félelme. Levelét nyomban ki is adták, 
fontos propagandairat volt: ím, így bánnak az eretnekek a jezsuitákkal, mutogattak 
ujjal Kolozsvár felé.

A krónikás Somogyi Ambrus értesüléseit Szamosközi István történeti beszámoló
ja egészíti ki. A Pádovát megjárt Szamosközi személyes kárvallottja is a vandál táma
dásnak:

„Amit csak úgy hirtelenében nem tudtak elcipelni, szekereken és targoncákon hordták el. Ez
után változtattak hadviselési módjukon: a hadszínteret az éléskamrákból a könyvtári helyiségekbe 
tették át, és az egyházi, valamint a világi irodalomnak sok-sok termékét, mintha azok ellen es
küdtek volna fel háborúra, valóban embertelen, még a törököktől és tatároktól sem tapasztalt 
barbársággal kezdték pusztítani, szekercékkel és kardokkal hasogatni. Ezek között volt Flavius 
Proculus Iustinusnak a királyok és birodalmak kezdeteiről szóló kivonata (Epitome) is, egy ízléses 
kiállítású hártyakézirat, amely Mátyás király budai könyvtárából holmi véletlen folytán sodródott 
hozzám, egész könyvtáram legfőbb ékessége -  pedig a háborúnak emez örvénylő forgataga előtt 
nem megvetendő gyűjteményem volt -, és az ostoba tömeg fékevesztett tombolása folytán ez is el
pusztult. Ezt a könyvet néhány hónappal ezelőtt az országos csapás előtt -  a kódexnek és magam
nak rossz szerencséjére -  Marietti Antalnak, a tudós jezsuitának adtam kölcsön használatra. ”

Argenti atya a könyvesház sorsa felett siránkozva elmondja: a díszes köteteket tűzre 
hányták, kútba vetették vagy fejszével hasogatták szét, de el is loptak jó  sokat. Az 1579- 
től összehordott, néhányszor elmenekített, aztán újból visszahozott és folytonosan gaz
dagodó gyűjtemény egyetlen délután enyészett el, fulladt sárba és porba. Még a leg
dicséretesebben azok jártak el -  ha egy könyvtár megsemmisítésénél lehet felmentő 
ítéletet hozni - , akik ölszámra vitték el a könyveket.

4

Somogyi Ambrus krónikája szerint a városi tanács megkísérelte visszatartani a polgá
rokat a pusztítástól. Hasztalan volt minden intés, fenyegetés, kérés, „esenkedés”. Maga 
a tanács is megosztott volt, akadt, aki helyeselte a tömegharagot, mások cinkosan hall
gattak. Végül is győzött a józan ész, hiszen a szerencse forgandó, aki ma felül, holnap 
a porban kúszhat kegyelemért. A kor minden írása a szerencse állhatatlanságáról ke- 
sereg-elmélkedik, az eszme benne van a levegőben, a legutolsó ember is naponta be- 
lélegzi félelmes voltát.

Később este a szenátus egyik tagja megjelent a derék cívisek között, és lecsillapította, 
szétoszlatta a fosztogató, harácsoló tömeget. A füstölgő romok közé őrséget rendelnek, 
s negyednap, június 12-én megkezdődik a károk felbecsülése, a maradék ingóságok 
összeírása.

Itt lép be bizonyíthatóan történetünkbe ifjabb Heltai Gáspár, a város nyom
dászmestere. Tagja a centumvíreknek, azaz a kolozsvári százastanácsnak, az előző 
években háromszor egymás után adószedőnek választották, de már a magasabb po
litikában is megmártózott, tekintve, hogy a város megbízásából 1600-ban két ízben 
járt Mihály vajda udvarában Gyulafehérvárott, s tárgyalt Erdély katolikus püspökével, 
Náprágyi Demeterrel is Gyaluban. A beteget jelentő (?!!) városi jegyző, Coloswári Lit- 
terati Mihály deák helyett ő veti papírra az Inventarium bonorum in Collegio Claudiopoli...
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néhány oldalas jegyzékét, a még fellelhető ingóságok gyorslistáját. (Segítőtársai ne
mesek és kolozsvári magyar-szász polgárok.) Az első dolog a kollégiumban letétbe he
lyezett nemesi vagyontárgyak felleltározása, a szétszóródott ingóságok megkeresése 
bemondás alapján. Ebben az első összeírásban egyetlen könyv sem szerepel, annál 
több arany- és ezüstholmi, díszes köntösök, kendők és kendőcskék, miserahák, kely- 
hek, cibóriumok, párták, képek, szőnyegek, drága kelmék.

Még ugyanazon a napon Heltai egy magát tisztázandó emlékiratot is szerkeszt la
tinul, melyet valószínűleg a városi szenátusnak nyújt be, s mely az erdélyi kincstár 
levéltárából került elő. Ebből derül ki, hogy írója már június 9-én a Farkas utcában 
járt, s megállapította, hogy az iskola kápolnája és boltja (valószínűleg boltíves pincéje), 
ahol a gabona egy részét őrizték, viszonylag sértetlen. S mert olyan ember, aki a be
tűből szerzi tisztes kenyerét, lehajol a földre taposott sáros könyv után is. Az egyik 
kerengőn Alessandro Guagnini, olasz hadmérnök Rerum Polonigarum című há
romkötetes munkájára bukkan. Átadja segédjének, Gergelynek (Gregorius Typog- 
raphus), hogy vigye haza, mentse meg a pusztulástól. (Ez a Gregorius typographus, 
akinek teljesebb neve csak Heltainak ebben a beszámolójában maradt reánk, minden 
bizonnyal azonos azzal a Heltai officinájában dolgozó fametszővel, akit eleddig csak 
névbetűi alapján ismertünk, C. G. T.-vel. Személyével kapcsolatban eddig csupán azt 
tudtuk, hogy 1594 és 1598 között a nyomda kiadványai közül többet is illusztrált. Ha 
feltételezésünk igaz, akkor a névbetűket így oldhatjuk föl C[olosvári] G[regorius] 
Typographus], s még 1603-ban is Kolozsvárott tartózkodott!)

Heltai több éjszakán át teljesít a kollégiumban őrszolgálatot, figyelme legkivált a 
könyvekre terjed ki: mindent felszed, amit polgártársai elhullattak, figyelemre sem 
méltattak, például a kápolna berendezésének jegyzékét, néhány kötet Arisztotelészt, 
Seneca Sententiái -t és egy felnyársalt ívrétű Aquinói Szent Tamás-kötetet.

Tudja, hogy Jacobinus János, fejedelmi titkár, majd Mihály vajda kancelláija, a vá
rosi tanácstól engedélyt kapott, hogy sógora, az Iter Persicum című útleírás szerzője, 
Kakas István könyveit, melyeket amaz még diákkorában vásárolt itáliai tanulmányai 
idején, s utóbb egykori iskolájának adományozott, most a pusztítás után elvihesse. Te
kintélyes mennyiségű könyvről lehetett szó, Heltai segít a válogatásban, ugyanis az 
éjszaka folyamán Jacobinus szolgái többször is fordultak, míg valamennyit elvitték a 
közeli Jacobinus-portára.

Kendi István, mint rangban és vagyonban előkelőbb, az éjszakai őrség idején ma
gamagát a strázsák fejének tekinti, mert a fellelt javak fölött rendelkezni próbál. Hel
tainak a kollégium megmaradt könyveiből egy Breviárium RoMANUM-ot és egy má
sik pergamenkódexet „ajándékoz”, ráadásként egy olasz kendőcskét is, tudván, hogy 
sok leánya van typographus uramnak.

5

Székely Mózes váratlanul felragyogott szerencsecsillaga hamar le is áldozott. Abrassai 
papírmalom mellett 1603 . július 17-én seregét Radu $erban, havaselvei vajda szétug- 
rasztotta, a fejedelem elesett. Basta újra visszatérhet Erdélybe, melynek szélén eddig 
is ugrásra készen várakozott.

A megtorlást Kolozsvár sem kerülheti el. Rudolf császár a koronatanácsban hajlott 
arra, hogy a várost leromboltatja, miként Bethlen Farkas feljegyezte, „hogy Kolozsvárt 
Kolozsvárott keresni kelljen”. A generális azonban realistább és... kegyetlenebb, a kínzatás
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élvezetet okoz neki, ezért hetvenezer forint hadisarcot vet ki a városra, lefogatja a fel
bujtókat és a főkolomposokat, kivégezteti Tótházi Mihályt, a királybírót. Thoroczkai 
Máténak menekülnie kell, odahaza Torockón bujkál jó  darabig a vasbányában. Basta 
több előkelő polgárt is letartóztat, és addig tartja őket vason, míg „hitüket le nem teszik”. 
Az októberi dévai országgyűlésen megparancsoltatott a kolozsváriaknak -  mondja Ja
kab Elek, a város XIX. századi történésze -, hogy a főtéri székesegyház, mely már vagy 
fél százada az unitáriusok birtokában van, a jezsuitáknak adassék át, s a lerombolt há
zak, illetve iskola helyett mást adjanak a kárvallottaknak a városéból.

1603 októberében, valószínűleg a kormányzó generális parancsára, a városi tanács 
kénytelen elrendelni Kolozsvár lakóinak kihallgatását. A fölvett jegyzőkönyv szerint 
előbb a főbírót és a hat legtekintélyesebb polgárt vallatták afelől: van-e náluk olyan 
tárgy, mely a páterektől származik. Ezután a két kérdezőbiztos maga mellé rendeli a 
városrészek (utcák) t izedeseit, és megkezdik a javak módszeres visszakövetelését a pol
gároktól. (A középkori magyar tizedrendszer szerint a város tíz-tíz portára volt fel
osztva, minden tized élén egy-egy tizedes állt. Ez a beosztás hasonlított a szász telepü
léseken honos Nachbarschaft-rendszerhez.)

A Belváros, Óvár, Hosszú utca, Közép utca és Farkas utca a bizottság útvonala. Ösz- 
szesen 385 embernél találtak olyan ingóságokat, melyek a kollégium tulajdonában vol
tak ama végzetes június 9. előtt. Almássi Mihály például „egy hitván gémes puskát” vitt 
el, és vallja, hogy látta „Lonner Mihály veji az Ovárban lakó tört fel egy ládát és vött ki belőle 
öt ezüst kalánt és egy pártaővet, két aranyos zablyát és egy ezüstes hegyes tőrt, nemeseknek való 
köntösöket is”. A Farkas utcában „Kádár Lőrinczné házánál három gerenda” vagyon; „Budai 
András deák házánál egy néhány gerenda, háromezer tégla, hat faragott kő, két ablakráma üve
gestől, egy papsüveg, 1 vasrúd, egy véka búza”. „Kőházi Andrásáénál volt egy hitván viselt 
nadrág és egy ónpohár, de előhozta és megadta” stb.

Könyvek is előkerültek szép számmal, meg könyvespolcok. A kérdezők legtöbbször 
nem írták föl a kötetek címét, bár van olyan, melyből három példány is „elbitangolt” 
a kollégiumból, nevezetesen Ambrosius Calepinus sok kiadást megért és magyar szó
tári résszel is megjelentetett dictionariuma. Összesen huszonhét embernél találtak kö
zel száz könyvet, de a leltár nem választja külön a könyveket a többi tárgytól, építő
anyagtól, csecsebecsétől, úgy sorolja föl, mint akármely más közönséges holmit, csorba 
kaszát vagy szakadt selymet, tűzifát.

Kolozsvár nótáriusa „vallja, hogy akkor igen■ beteg volt” -  ezért is vezette júniusban a 
jegyzőkönyvet Heltai Gáspár - , „és az ő házához semmit sem vittek, hanem szolgájánál látott 
egy Calepinust és valami hitván könyveket” (!). Kannagyártóné asszony azt mondta, hogy 
„valami könyveket szedett voltfel, kiket apátereknek megadtanak”. „ Rázmány Istvánnál vadnak 
valami könyvek -  olvassuk másutt kiket az öccse, Razmán deák vitt volt oda házához. "Olajos 
Szabó Mihálynál a Közép utcában volt egy Evangélium, Besenyei Barbély Péternél 
„egy Caius Plinius, egy Dispensatorium in 17 folio [azaz egy tizenhét leveles szertartás
könyv], másfél árkus pergament”. Egy Balássy Bálint nevű kolozsvári cívisnél a bizottság 
szintén egy Galepinus-féle latin szótárat fedezett fel, egy bibliát és „3 sidó könyvet”. Ké
telkedünk abban, hogy tudott is héberül a derék férfiú, de a zsidó nyelvnek becsülete 
van Erdélyben némelyek előtt, mióta ide is bekapott a szombatosság. (A székelyföldi 
Balássi családról ismert, hogy ebben az időben Eössi András és Dávid Ferenc híve volt.) 
Végül, hogy a példák sorát lezárjuk, idézzük az említett bűnügyi jegyzőkönyvből Bor
bély Ilyés tizedes esetét szintén a Farkas utcából, kinél a bizottság „egy jegyzőkönyvet, 
egy vagdalt [!] Calepinust” talált, „melyet az fia egy deáknak adott és elment az a deák”, volt
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még „ 1 biblia, kit az fia  más könyven elcserélt, az többit megadta, csak az Calepinus maradott 
hátra” .

Érdekes, hogy a felvett adatok között nem szerepel ifjabb Heltai Gáspár és család
jának neve, noha közismert, hogy az Ovárban lakott (intra moenia = azaz a városfalak 
között, jegyezték föl 1603-ban is, amikor februárban letette az esküt Rudolf császár 
hűségére Basta tábornoknak), miként könyveinek címlapjára is rányomtatta: „Colos
várat Nyomtattatott Helthaj Gáspár házánál az O Várban” (pl. RMNY 664.). Minden bi
zonnyal a már korábbról ismert önigazoló vallomása a comissariusok kezénél volt, s 
azt hiteles, szavahihető bizonyosságnak tekintették, mely felmentette íróját a további 
zaklatások alól.

6

A jelenleg Marosvásárhelyen, a Teleki-Bolyai könyvtárban őrzött Tomaso Bozio De 
RUINIS GENTIUM (jelzete: Bo 6039) címlapjából hiányzik egy 2,5x4,5 centiméteres sza
kasz. Kivágták, kiszakították. Akkora darabka, amelyre kényelmesen ráfért egy tulaj
donosbejegyzés két-három sora. A régi könyvek búvárlói előtt jól ismert az efféle 
„damnatio memóriáé”, valamely nemkívánatos előző könyvtulajdonos emlékének 
törlése.

Mi állhatott ott, csak találgatni tudjuk. Tény, hogy előbb fekete tintával akarták el
tüntetni a possessor nevét, s oly hévvel estek neki a címlapnak, hogy a tinta átütött a 
nyomtatvány második levelére is, utóbb pedig teljesen eltávolították a kényelmetlen 
bejegyzést.

Feltételezésünk szerint ez a Bozius-féle történelmi mű a kolozsvári jezsuiták tulaj
donában volt. Nemrégen szerezhették meg, hiszen a megjelenés és a Heltaihoz kerü
lése között csupán négy esztendő különbség van, s a történelem oktatásához, az új
donságok iránt mindétig fogékony tanítórend számára igen hasznos tankönyv lehe
tett. A kötet -  amennyiben feltételezésünk megáll -  tehát 1603. június 9. és 12. között 
került idegen kézre, s új gazdája eltüntette az előbbi birtokos nevét a címlevél jobb 
oldaláról.

Az is felmerülhet, hogy a könyvet éppenséggel Heltai mentette meg a pusztulástól, 
kivágta az árulkodó nyomokat, majd szépen besorolta saját könyvtárába. Am ezt a le
hetőséget személy szerint elvetjük. Heltai jellemével összeegyeztethetetlennek tartjuk 
az efféle cselekedetet. Említett beszámolójában -  hitünk szerint -  minden kötetet, melyet 
a kollégiumban talált, feltüntetett. Még azt is fontosnak tartotta június 12-én megem
líteni, hogy egy igen szép bibliát, melyet Kolozsvár városa hozatott Szilvási János 
urammal, a városi iskola rektorának juttatták.

A kötetet névtelen meglelője tehát nem tartja magánál néhány napnál tovább, hi
szen június 12-én már Heltai tulajdonába kerül át. Az is lehet, hogy a nyomdászmester 
megvásárolta, bár ebben az esetben általában bejegyezték a vételárat is a szerzés idő
pontja mellé. Ha sejtette is Heltai, hogy a könyv nem jogszerűen azé, akitől kapta, 
semmi bizonyítéka nem volt erre nézve, így hát kénytelen volt magára vállalni az or
gazda szerepét. Dejure ugyanis nincs kinek visszaszolgáltatnia, ugyanis a páterek a rom
bolástól, testi bántalmazástól megrémülve már 10-én elhagyták a várost, sokan Len
gyelországba futottak G. Argenti atya vezetésével, mások Görgényben vonták meg ma
gukat, a Bogáthyak várában, vagy az erdélyi katolikus főurak védőszárnyai alá hú
zódtak. Kolozsvár tanácsa nem vállalta magára a megőrzés feladatát.
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1603 októberében aztán visszatérhettek a jezsuiták Basta tábornok segítségével, s 
mint láttuk, Kolozsvárott megkezdődött a károk felbecsülése, az eltulajdonított va
gyontárgyak visszaszerzése. Pietro Maggiore rektor szerint kétezer forint értékű kéz
irat veszett oda, a nyomtatott könyvek értékét fel sem tüntette. A lerombolt iskola he
lyett az unitáriusoktól elvették az óvári iskolát 1603 végén vagy a következő esztendő 
első napjaiban, ugyanis az új, a Prágából hívott rektor, Jacob Gerasus páter januárban 
elismervényt ír alá, miszerint kézhez kapta a rend alapítólevelét a kollégium újrameg- 
nyitásához.

Heltai Gáspár valószínűleg ekkor juttatta (vissza) a könyvet a főiskola birtokába, s 
ezt az atyák 1604-ben be is vezették Bozio könyvének címoldalára (Collegij Soc. JESV 
CLAUD. 1604).

Mi késztette az unitárius Heltait arra, hogy megváljon a könyvtől a katolikusok ja
vára? A félelem? A kényszerítő sejtés, hogy lopott könyvet tartogat polcán? A lelkiis- 
meret-furdalás? Valamiféle lovagias becsületérzés talán? Avagy értelmiségi státusa, 
amely túllépi a felekezeti korlátokat, s az unitáriust és katolikust a könyvek szere - 
tetében eggyé teszi? Talán a könyvrablás -  melyet maga is elítél -  látványától megcsö- 
mörölve a híres kollégiumi gyűjteményt újra teljes ragyogásában szerette volna látni? 
Politikai, önvédelmi megfontolás? Az elherdált javak után indított újabb vizsgálat le
hetősége?

Nincs rá egyértelmű felelet.
Az 1603-as és 1604-es esztendő semmi jót nem hozott Kolozsvárra. A nyomor és 

éhség mindent elborított, a terror merevgörcsbe rántotta a lelkeket és a tenni akarást. 
A jezsuiták újfent nyeregben érezhették magukat.

1605-ben, melynek fordulóját Heltai 1604-ben nem sejthette meg, Bocskai meg
mozdulásának hírére, Kolozsvár népe június 21-én még egyszer kikergette a jezsui
tákat a városból, akik majd csak a XVIII. században térhetnek ismételten vissza a Sza
mos mellé. Ekkor, 1605-ben szóródott szét végérvényesen a kollégiumi könyvtár is, 
Bozius könyve pedig elkerült Kolozsvárról, és 1670-ben Gyulafehérvárott egy bizo
nyos Samaijai L. Ferenc vásárolta meg. (Róla annyit sikerült kiderítenünk, hogy a 
fejedelmi tábla, a kisebbik kancellária jegyzője volt a XVII. század nyolcadik évtize
dében.) Samarjaitól a gyulafehérvári Református Kollégiumba került, majd 1716-tal 
Marosvásárhelyre, ugyanis az említett iskola (az elűzött sárospataki jogutódja) ebben 
az esztendőben egy esült a marosvásárhelyi kisiskolával, s 1718-ban emelték kettejük 
együttesét kollégiumi rangra. (A vásárhelyi iskola tanári könyvtára pedig 1954-től a 
Teleki-Bolyai könyvtár állományába került át.)

Az olvasó megbocsátja talán, hogy a szűkszavú adatok között tátongó hézagokat a 
könyvtörténész logikája és fantáziája szerint kíséreltük meg áthidalni, de a feltétele
zések és tévedések is segíthetnek egy-egy könyv életsorsának tisztázásában.


