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Az egyszerű mese valóban megtörténhetett, bár az is igaz, hogy a kor 
érzelmes románjaiban sok hasonló sorssal ismerkedünk meg. Ámde éppen a 
románokkal rokon téma figyelmeztet bennünket arra, hogy ezt a verses románt 
is beiktassuk a magyar regény előzményeiként felsorolt magyar elbeszélések 
sorába. Alszeghy Zsolt. 

Bod Péter és Teleki József. 
„Méltóságos Széki Teleki László római szentbirodalmi gróf azt vette 

elméjébe, hogy József fiát, egy igen szép tehetségű i f jú t , hozzám hozva, 
Igenbe, a theologiai és történelmi tudományokban képezteti. Sokáig ál lot tam 
ellen érvekkel önnek a szándéknak, de midőn céljától nem akart e l t é rn i . . . 
beleegyeztem. Így az 1753. év június 26. napján Igenbe jöt t ." Bod Péter 
Önéletrajzírásából idéztük ezeket a szavakat.1 Akiről az idézett szavakban 
szó van, nem más, mint gróf Teleki József, a későbbi koronaőr, korának egyik 
legműveltebb magyarja, aki az egykorú Európa vezető szellemeit (egyedül ál l t 
ebben honfitársai között) nemcsak műveikből, legtöbbjét személyesen ismerte. 

Hogy Teleki József tanítványa volt Bod Péternek, nem ismeretlen az 
irodalomtörténetben. Bod Péter pár esztendővel ezelőtt kiadott önéletrajza 
csupán néhány részletadattal bővítette eddigi ismereteiniket. A fenti idézetben 
foglaltak mellett még a kövekezőket tudjuk meg az önéletrajzból Teleki 
•Józsefre vonatkozóan: az ifjú gróf nem egyedül ment Magyar-Igenbe; elkísérte 
ide előbbi tanára, Magdeburg Frigyes Károly, aki o t t marad majd Telekivel 
és Bod Péter teológiai és történelmi oktatásával egyidőben francia és német 
nyelvre, valamint mennyiségtanra tovább tanít ja növendékét.2 Arról is tudo-
másunk volt már eddig is, hogy Bod Péter és Teleki József összeköttetése nem 
szakadt meg a tanár és a tanítvány három és félesatendei kapcsolatával. Ha 
másra nem gondolunk, elég hivatkoznunk Bod 1766-ban megjelent Magyar 
Atheiias-ára, amelyet a Cid-fordító Teleki Ádámnak, a könyvtáralapító Teleki 
Sámuelnek és Teleki Józsefnek a ján lo t t a szerző. 

A következőkben azonban nem a fentiekről akarunk szólni, hanem Bod 
Péter és Teleki József kapcsolatának néhány más a d a t á t óhajtjuk nyilvános-
ságra hozni. Az i t t következők Bod ée Teleki összeköttetésének egy másik, 
a tanár-tanítvány-évek és a Magyar Athenas megjelenése közötti időszakra 
az 1759. és 1760. esztendőre utalnak. 

Az ifjú Teleki József, miután hazájában befejezte studiumait, külföldre 
ment világot látni és ismereteit bővíteni. 1759. nyarán indult el és 1761. tava-
szán tért haza. Hosszabb időt t ö l t ö t t Svájcban, elsősorban Baselban, végig-
jár ta a rajnamenti német városokat, tanul t Hollandiában, végül utazása be-
fejezéséül félesztendőt tartózkodott Franciaországban. Utazása soTán részletes 

' Bevezetéssel ellátta Jancsó Elemér. — Erdélyi Bitltaságok 4. Kolozs 
vár, 1940. 

2 Magdeburg Frigyes Károly mint Siskovits báró adjutánsa került 15 
délybe. Később tábornoki rangra emelkedett. Teleki sokat köszönhetett » i ű 
franciás művelteégének. (V. ö. Fuhrmann Kamilla: Gróf Teleki József/<*& <V.V' 
magyar-francia szellemi kapcsolatok. Bp., 1929. Bibliothèque de l ' Inst i tut 
français à l'Université de Budapest No. 11.) 
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naplót vezetett; ebből az útinaplóból vesszük az alábbiakat. Basel a tudomá-
nyokat ёз а szorgalma* önművelést jelképezte a fiatal gróf számára. Nem 
véletlen, hogy innen váltot t legtöbb levelet kedves tanárával, Bod Péterrel. 
A levelezés állandó témák körül foroghatott, hiszen Teleki tudós tanárának 
két megbízását is kellett, hogy teljesítse Baselben; levelezésük minden bizony-
nval ezek körül forgott. 

Bod Péter egyik megbízása az volt, hogy í r ja ki Teleki József a baseli 
egyetem matriculájából az 1500 és 1600 közötti években ott tanul t magyar 
diákok névsorát. Hogy el jutot t-e Bod Péterhez a baseli magyar diákok név-
sora, erre nem ad felvilágosítást az útinapló.'1 Csupán azt tudjuk, hogy Teleki 
maga nem végezte el a feladatot, hanem a kijegyzés elvégzésére Baselből való 
elutazásakor maga is megbízást adott. A másik feladatot tökéletesen meg-
valósította Teleki; az ő baseli közbenjárásának köszönhető Bod Péter magyar 
nyelvű egyháztörténeti müve (Az Isten vitézkedő Anyaszentegyháza állapot 
jánnk.. . históriája) megjelenése. 

1759. július 26-án érkezik meg Teleki Baselbe, ahol még aznap felkeresi 
Johann Rudolf Imhof ( t 1778.) könyvnyomtatót „ . . . és a Bod Uram Könyve 
iránt1 vélle szóllottam''. E t tő l kezdve állandóan visszatér az útiniaplóban 
rövid utalások formájában Bod Uram Könyve. Szept. 19-én már a követ-
kezőket olvassuk: „Bod Uramat tudósítom az lmhoff szándékáról az Eeclesiat 
História irántt , 's küldök egyszersmind egy ki nyomtatott árkust olyan 
betűkkel, a milyennel ha ő Kegyelme reá áll kívánságára, az egész könyvet 
ki nyomtatva." A fiatal Telekinek segítségére van Bod könyve körül Jakob 
Christoph Beck (1711—1785) baseli egyetemi tanár , akivel ez ügyben Bod 
Péter maga is levelezett,4 Idevonatkozóan nov. 3-án tűnik fel az útinaplóban 
Beck professzor neve: „Vettem Tiszteletes Bod Uram Levelit; Kér ő Kegyelme 
engemet, Históriájának ki nyomtatása irántt; Kéri Beck Uramotis, hogy 
vegye rá lmhoffot racionabilis Conditiokra." A következőkben időrendi«» sora-
koztat juk Teleki útinaplójából a könyv kinyomtatására célzó mondatokat : 
Dec. 19. „Ír tam egy Levelet Tiszteletes Bod Uramnak, melyben az lmhoff 
szándékárul ujjabban tudósítom, és azt irom, hogy eg\ holnapig vagy vala-
mitekével tovább válaszézát meg várom, és addig a dologhoz hozzá nem foga-
tok, a pedig el telvén, minapi Levele szerint, tsak meg alkuszom akár hogyis 
vé l le . . . " 1760. febr. 2.: „Vettem Tiszteletes Bod Uram Levelétis de 12' 
Január M. Igenből, mely ten az Imhoffal való dologrul bőven ir, és a véle való 
alkalomra telyes szabadságot ád ." A következő feljegyzés rendkívül tanul-
ságos adatokkal szolgál (Febr. 12.): „Meg alkudtam Imhoffal a Könyvnyom-
tatóval a Tiszteletes Bod Uram Magyarul i rot t Históriáé Eclesiasticájának 
kinyomtatása irántt 250 Rhenes forintban Basileaban kelő pénzben 500 
exemplarért; A mappákat, a melyek hozzá tartoznak ezenkívül metzetetyiik 
ki közös költségen; de. ő a papirossat ingyen ad ja hozzá és kiis nyomtatva 

3 V. ö. Teleki József Utazásai. К sorok í rójának gondozásában. Sajtó 
alatt: az Erdélyi Tudományos Intézet kiadásában, Kolozsvár. A Bod Péterre 
vonatkozó anyagot lásd: 25., 28—28., 40—41., 49.. 55., 56., «5., G6—67., 08., 71„ 
77., 79., 88.. 12a. és 227. lapon. 

4 Beck professzor előbb a történelem, utóbb a teológia tanára, harminc 
esztendőn keresztül igazgatója a baseli egyetemi könyvtárnak. 
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wind uz 500 Exemplarokhoz való Muppákot, melyek négy négy lévén egyhez 
2000-re mennek. A táblák Imhoffnál maradnak. A pénznek pedig felit min-
denekelőtt« hozzá fogna le kellett tenni; A. más felit pedig minekutánna el 
végzi. Még ugyan Contraotust ezen alkalomrul nem tsináltunk, de tsak ugyan 
el végeztük e szerint egymással a dolgot. Melyet én másnap (febr. 13.) Tiszte-
letes Bod Uramnak írott Levelemben bőven mégis írtam, és hogy a pénzt 
mentül hamarébb fel kiildgye, kértem: Accludáltam ő Kegyelmének, minapi 
Levelére szolló válaszszát. Tiszteletes Theologia Professor Beck Uramnak, 
melyet maga Beck Uram adott minap, hozzám jővén kezembe.. ." Febr. 23-án 
már a költségek felküldéséről számol be az útinapló: „Bod Urämie fel kül-
dötte az könyve nyomtatására való 60 aranyat, melyben 15 Körmötzi 
45 Tsászár ujj aranyi." Április 5-i feljegyzés egy halvány utalást tartalmaz 
a nyomtatás alatt lévő könyvre, de ugyanekkor céloz a már készen lévő Magyar 
Athenns.та: „Vettem Tiszteletes Bod Uram Levelit M. Igenből de 16a Marty, 
melyben a História iránit ir, és egy más munkája Specimennyinek fel küldése 
iránti, mely Magyar, a 16., 17. és 18-dik Seculumokban való História Litte-
raria, 's igen jeles munka, a mint még otthon létembenis lát tam." Baselből 
való elutazása előtt (május 29-én hagyja el Teleki Baselt) még egy lényegeset 
jegyzett fel az útinaplóban, még pedig május 4-i dátummal: „Voltam.. 
Tiszteletes Professor Beck Uramnál, kinek az lmhoffal a Tiszteletes Bod 
Uram Históriája irántt tsináltt Contraetusomat által adtam, ós a Könyvek-
nekis ha el készül kezéhez vételéhez kértem, melyett fogadottis." 

A következő idevágó feljegyzést a hollandiai naplóban találjuk ugj'anez 
óv szeptember 7-i keltezéssel. Teleki Sámueltől kap ezen a napon levelet Teleki 
József Baselből, s Sámuel levelében találja Kovát* Uramnak, Teleki Sámuel 
úr kísérőjének céduláját, melyben ezt ír ja: „Imhoff a Tiszteletes Bod Ur 
magyar nyelvén ki boteátott Eklesiai Históriáját ki nyomtatta, már, de a 
Mappán' dolgozó mester ember tsak hazudoz." Az utolsó feljegyzést 1761. 
március 25-éröl olvashatjuk, Teleki ekkor már hazájába visszatérve, midőn 
Baselen átutazik, személyesen keresi fel a könyvnyomtatót: „Imhoff Uramot 
hozván ő Kegyelme (t. i. Beck professzor) elé, én ő Kegyelme előtt decláráltam, 
hogy mivel a Tiszteletes Bod Uram Eclesiai Históriájának utolsó, talán két 
árkusát nem egy féle papiros-bili tsinálta a többivel; én nem accept álhntom 
cs hogy a pénzt, a mi még nálla van (Becknél), kezibe ne adja kérem, mig 
azon árkusokat újjra nyomtatva.." 

Az Isten vitézkedő Anyaszentegyháza állapot jának.. . históriája 1760-as 
impresszummal került ki a sajtóból. Bod Péter művének még egy kiadása 
ismeretes: 1778-ban jelent meg. A második kiadás megjelenésének körülmé-
nyeiről azonban az 1761 tavaszával lezáruló Teleki-útinapié nem nyújthat 
felvilágosítást. Tolnai Gábor. 


