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ínsége ott olyan mértékű, hogy az őt felhatalmazza arra, hogy adományokat kérjen".8 Zádori ezek 
után hosszan utazgat Angliában és Skóciában, eltölt pár trimesztert Oxfordban, majd 1682-ben még 
ügyesen szerez pénzt arra Londonban, hogy hazatérése helyett Amerikának vegye az útját - ő lesz 
az első magyar protestáns lelkész, aki megfordul Bostonban, hogy aztán minden valószínűség szerint 
Jamaica szigetén (!) fejezze be kalandos életét.9 A 17. században ő lesz az utolsó magyar, aki pénzt 
kér és kap a londoni hugenottáktól, akiknek 1685 után, a nantesi ediktum felmondásával, minden 
pénzüket az újonnan érkezett protestáns menekültek támogatására kell majd fordítaniuk. 

A francia egyház csak a következő évszázad húszas éveiben újítja meg a magyaroknak nyújtott 
támogatást. Igaz, 1726. április 27-én „fitzor Ministre Transylvain" meglepően nagy összeget, négy 
font négy shillinget kap. Kövesdi Fitsor (Ficsor) Ádámról eddig is tudtuk, hogy 1719-tól 1724-ig 
a genfi egyetemen tanult és Svájcban avatták lelkésszé,10 de angliai tartózkodásának időpontját 
csak hozzávetőlegesen tudtuk megállapítani. Az, hogy ugyanő 1733-34 folyamán nem még egy
szer, hanem összesen négy alkalommal kap egy font egy shillingnyi segélyt" arra mutat, hogy ez 
nem is segély, hanem egyfajta rendszeres fizetés volt, és hogy Ficsor, aki nyilván elég jól beszélt 
franciául és angolul is megtanult, valamilyen kisegítő lelkészi feladatot látott el a francia egyház
ban. Lehetséges, hogy ezután végleg visszatért - ha nem is Erdélybe, de Magyarországra, mert 
1735. október 9-én Pozsonyban írt be Bél Mátyás albumába.12 

Az utolsó magyar, akit a londoni hugenották felkarolnak, nem más, mint Székelyhídi Nethlebius 
Mihály. Még a szakirodalom se nagyon tudja, hogy hosszú peregrinálás (Halle, Bréma, Utrecht) 
után ez az erdélyi születésű teológus 1743. május 18-án, a Wadham College tagjaként, belépett az 
oxfordi egyetem hallgatói sorába. Valószínűleg ingyenesen tanult Oxfordban, ott elvégezte az egye
temet, de még így is állandó pézhiánnyal küszködött - ezt enyhíthette a francia egyház adománya: 
2 font 1744. augusztus 18-án. Székelyhidiröl az utolsó hír 1750-ből származik, amikor is Mező 
János arról ír Londonból Teleki Sándornak, hogy ez az „academizáns",aki nagy híve a Telekieknek, 
nem tudja magát pappá szenteltetni, s emiatt „igen nagy szeginsigben nyomorog".13 E szerencsétlen 
peregrinus (alkalmi latin verselő) további sorsára talán a korszak kutatói fognak majd fényt deríteni. 

GÖMÖRI GYÖRGY 

Mecenatúra Bod Péter korában. Minden támogatók, mondhatnánk szponzorok ősatyja Caius 
Cilnius Maecenas Kr. előtt 70-től 8-ig élt. Hivatalosan őt tekintjük az első irodalmilag elismert 
műpártolónak, ugyanis neve után alakult ki a máig is érvényes mecenatúra. Maecenas volt az első, 
aki adott egy követendő példát, és amint a történelem mutatja, mindig is akadtak nemes követői. 
Ez nem jelenti azt, hogy előtte ne lettek volna olyan egyének - főként uralkodók - akik ne tettek 
volna pártfogói gesztusokat költők, művészek stb. felé anyagi támogatások formájában. A Bibliá-
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ban, a Talmudban, a Koránban és más szentírásokban is találunk feljegyzéseket önzetlen támoga
tásról, szegények felemeléséről, hiszen ezek mint alapvető erkölcsi törvények jelentek meg. A min
dennemű pártfogás bizonyos mértékben tehát erkölcsi norma volt, és máig is önzetlen erkölcsös 
tevékenység. 

A jótékonyság célja az, hogy segítsünk egy vagy több rászorulónak, a motiváció (az indíték 
vagy ok) pedig a szánalom vagy kötelességtudat. Az igazi önzetlen, erkölcsös tevékenységnek, így 
a mecenatúrának is a cselekvés célját és motivációját illetően is tisztának kell lennie, ami végered
ményben a jótékonyság, az adakozás alaptétele.1 Az igazi mecénást magas erkölcsi érzékkel a se
gíteni akarás vezérli, amikor látja az értékek teremtőinek a nehéz helyzetét. Mindezekhez még 
annyit tehetünk hozzá, hogy a mecenatúrához szeretet, azaz érzelmi indíttatás is kell az etikai (er
kölcsi) megítélés mellett. A szeretetnek komoly szerepe van egy tárgy vagy személy vonatkozásá
ban is, ami főleg a régi mecenatúrákat uralta. 

A mecénásokra vonatkozóan máig érvényesek Horatiusnak, Maecenas egyik pártfogolnának 
a szavai: 

„Vir bonus et sapiens dignis ait esse paratus, 
nee tarnen ignorât, quid distent aéra lupinis. 
(Méltók hóna alá nyúlj, mondja a jó s okos ember: 
ismeri ő a különbséget jó pénz meg a bab közt.)"2 

A mecenatúrát fontos feladatának tekintette a Teleki család több tagja a 18. században. A Te
lekiek fellendülése a 17. század végén kezdődött, amikor a kancellár Teleki Mihály megkapta előbb 
a grófi, majd a római szent birodalmi grófi címet is. 

A családból többen mecénásként támogatták mások irodalmi és tudományos munkásságát, se
gítették szegény kollégiumi diákok tanulását, és gondjuk volt az iskolák anyagi alapjának a növe
kedésére. 

A kancellárról Teleki Mihályról Bod Péter említi a Magyar Athenas bevezetésében, hogy többre 
tartotta a nagyenyedi és kolozsvári professzorok társaságát a fejedelmekénél, és a Teleki család 
levéltári dokumentumaiból tudjuk, hogy „a gernyeszegi majorjának (birtokának) jövedelmét fele
részben a marosvásárhelyi református kollégiumnak, felerészben pedig a vásárhelyi református 
egyháznak rendelte adni".3 

A kancellár Teleki Mihály ötödik fiától Teleki Sándortól származnak a szellemi téren legje
lentősebb eredményeket elérő Telekiek, amiben nem kis része volt annak, hogy a család férfitagjai 
generációkon át sokoldalúan művelt, olvasni szerető, sőt olykor irodalommal aktívan foglalkozó, 
és azt támogató feleséget választottak maguknak. 

Teleki László, Teleki Sándor fia „nagy gazdagságú és birodalmú, kevélység nélkül való úr volt, 
... tanult, okos, értelmes tanácsúr, ... igazságszerető, istenfélő, a reformata religióhoz nagy buz
gósággal viseltető úriember vala" - írja Rettegi György, a 18. század krónikása Emlékezetre méltó 
dolgok című művében.4 A családi hagyományok szelleméből adódóan Teleki László kötelességé
nek tekintette az egyházi intézményeknek, elsősorban az iskoláknak, és a tehetséges lelkészeknek 

1 LEEL-ŐSSY Lóránt: A mecenatúrapsychológiai vonatkozásai. = Esztergom évlapjai. 1994. 119. 
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és professzoroknak az anyagi és erkölcsi támogatását. Erre ösztönözte szüleinek és legközelebbi 
hozzátartozóinak a példája. 

Borosnyai Lukács Simon, marosvásárhelyi lelkész, a kor híres prédikátora Teleki László te
metésekor, 1778. június 14-én elmondott beszédében5 a barokk prédikáció érett stíluselemeivel, 
retorikus kérdésekkel és felkiáltásokkal emeli ki az elhunyt nagyságát, kiváló tulajdoságait: 

„...De ki ne-tudná ? ki tagadná? hogy ezen mi áldott emlékezetű Grófunk igaz 
Hazafia, sőt Attya lett légyen, a' ki a'nak [a hazának] 's a Királynak szolgalatjában 
vénült meg! Házára és Famíliájára nézve ugyan példa-beszéddé vált volt az ő jó Atya-
sága! Az Isten Házára nézve pedig épen köz-mondássá lett volt: Ama buzgó lelkű 
Teleki László ...",6 

aki nemcsak beszéddel, hanem cselekedeteivel szerette hazáját, nemzetét, és örömmel gyakorolta 
felebaráti kötelességeit. Oltalmazta az özvegyeket, „táplálta" a szegényeket, az árvákat és védel
mezte az elesetteket. 

Málnási László, nagyszebeni lelkész is, akit szoros baráti szálak fűztek Teleki Lászlóhoz, tisz
telettel és szeretettel emlékezik meg patrónusáról, a felette tartott halotti beszédében:7 „Méltósá
gos Fő Patrónus Uram! Atyámnál is jobb Atyám!" barokkos felkiáltással fejezi ki erős kötődését 
Telekihez, aki jó megjelenésű, „szép termetű és drága jó elméjű" férfi volt. A Szentírásban, a val
lásban, „a jó erköltsi 's polgári tudományokban" jártas, müveit, az emberek fele nyitott, barátságos, 
kötelességtudó, segítőkész volt. „Tapasztalta azt a' Haza, a' Király, az Eklésia". 

A közéletben jelentős szerepet játszott, számos tisztséget viselt. Málnási beszédében olvassuk: 

,A' Királyi Kegyelem ... Királyi Commissáriussággal (királyi biztos), a' Királyi Gu-
berniumban valóságos Tanáts Urasággal, és ezen ő Hivataljai mellett néhány rendbéli 
fénylő Titulusokkal ékesítette volt-meg ötét. A' melly Hivatalokban volt, azokban hív-
ségesen, jó lelkiesmérettel igyekezett el-járni. Tsak Guberniális Consiliáriusságát 
(főkormányszéki tanácsosi tisztség) Huszonkét esztendőkig nagy haszonnal viselte." 

Szolgálataival igyekezett mindenkinek hasznára lenni, úgyhogy országszerte szerették, tisztelték. 
Bod Péter Önéletírásában Teleki Lászlót mint „az irántam kiváló jóindulattal viseltető férfiú"-t 

említi, aki fontos szerepet játszott életének alakulásában, Bethlen Kata mellett. Teleki önzetlen 
támogatója, mecénása volt Bod Péternek, mert felismerte benne az igazi értéket. Bőkezűségének 
illusztrálására szolgál a következő példa Bod Önéletírásából. „A Méltóságos Római Sz. Biroda-
lombeli Gróf Széki Teleki László úr őnagysága ... a Smirnai Sz. Polikárpus nevű könyvecskémnek 
kinyomtatására adott kétszáztizenhét (217) m. Forintokat ..."8 A könyvet ezer példányban nyom
tatták ki Nagyszebenben 1766-ban, és 225 fh.-ba került. Tehát a Teleki adomány majdnem fedezte 
a könyv kinyomtatását. Teleki sokat fáradozott Bod Péter generális nótáriussá (püspökhelyettessé) 

5 A halotti beszédek (orációk) sokasága az OSzK-ban, a Ráday könyvtárban, a marosvásárhelyi 
Teleki-Bolyai könyvtárban stb. található. Tanulmányomban az OSzK-ban lévő anyagot használ
tam fel, az idézetek innen származnak. 

6 BOROSNYAI LUKÁCS Simon: Jó atya és a'nak jó gyermeke, Úgy mint: ... Gróf Széki Teleki 
László ... és kedves leánya Gróf Széki Teleki Esther ... eltemettetéseknek alkalmatosságával, Ger-
nyeszegen, 1778 jún. 14. napján ... együgyüen beszélgetett ... Kolozsvár, 1779. 

MÁLNÁSI László: Isteni gond-viselésének tüköré. Mellyben ... két drága halottnak ...Gróff 
Széki Teleki László ur ö excellentiájának, és ... Gróff Széki Teleki Esther aszszony ö nagyságának 
... e' világon folyt tellyes életek-körüli ...a' Gernyeszegi reform, templomban, 1778 jún. 14. napján 
el-mondott. Kolozsvár, 1779. 

8 BOD Péter Önéletírása. Kolozsvár, 1945. 121. 
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való kinevezésében is, hogy a 18. századi erdélyi református egyházi hierarchiában Bod Péter 
méltó, megérdemelt helyre kerüljön. 

Teleki László felesége Ráday Eszter, Ráday Pál és Kajali Klára leánya volt, akivel László 1732-
ben „még virágzó ifjúságában" kötött házasságot és boldogan elmondhatta: „immár találtam ma
gamhoz hasonló társat".9 Eszter már gyermekkorában a szülői házban nemcsak a könyvek szere
tetét, az olvasás hasznosságát tanulta meg, hanem azt is, hogy a közjóra adakozni kell. Egész élete 
a maga szép és szomorú eseményeivel szeretetszolgálat volt, és ő örömét lelte benne. Bod Péter 
a Ráday Eszter felett tartott halotti beszédében10 (1764) írja: Eszter, „ a házát nagy fenyítékben 
tartó tiszta életű, Istenfélő, másokat segítő, nagy elméjű, a dolgot hamar átlátó...", bölcsen sáfár
kodó asszony volt. Olyan volt mint a kereskedőhajó ... „aki messziről is el tudta hozni a szüksé
gesjókat". Sok jót tett, bőven osztott alamizsnát és adakozott a közjóra. Ezt Bod Péter saját életében 
is tapasztalta „... mert közjóra elszánt igyekezetemet nem egyszer, kétszer emelte ki a szegény
ségnek és tehetetlenségnek sarjából". A „kegyes patrona aszszony" támogatta Bod Péter terveit, 
könyvkiadásait. Ennek a mecénási tevékenységnek egy kedves és jellegzetes példájával találkozunk 
Bod Önéletírásában is: a Synopsis Juris Connubialis (A házassági jog rövid foglalata. Szeben 
1763.) című műve kiadását az tette lehetővé, hogy „Teleki Lászlóné asszony őnagysága a fontatá-
sának, szőtetésinek haszna zsengéjéből adott 12 hollandi aranyat".11 

Teleki Eszter, Teleki László és Ráday Eszter leánya, Toroczkai Zsigmond felesége továbbvitte 
a családi hagyományt a mecenatúra területén is. Művelt asszony volt, vendégszerető, barátságos, 
segítőkész, tisztelt mindenkit rangra való tekintet nélkül. Csendes óráiban olvasott, becsülte, tisz
telte és szívesen hallgatta mindazokat a lelkészeket és tudósokat, akiktől tanulni lehetett. Az igazi 
értékeket nemcsak hallgatta, hanem támogatta is. Sokat betegeskedett, látását fokozatosan elvesz
tette. De betegségei mellett is el tudta látni háziasszonyi teendőit, rendet tartott házában, jóté
konykodott, adakozott a közjavára, anyjához hasonlóan papokat, tudósokat pártfogolt, felkarolta 
a betegeket, az özvegyeket, az árvákat. „Az adakozást se sajnálta Házától" írja Fogarasi Pap József, 
szászvárosi lelkész, a Teleki család nagy tisztelője a Teleki Eszter halálára írt gyászversében 
1778-ban, majd folytatja: 

,,A' Pap úgy ment hozzá mint táplálójához, 
A' Próféta Fiú mint Patrónájához, 
Az Özvegy, és az árva mint édes annyához, 
Az erőtelen mint erős gyámolához. 
Alami'snáit sok helyeken hirdetik, 
Nevét velem együtt álgyák,'s emlegetik, 
Kár, hogy őtet igen kevesen követik, 
Sőt inkább a' szegényt gúnyolják, 's nevetik." 

A mecénások sorában látjuk Teleki Józsefet, a koronaőr jelzővel megkülönböztetett Telekit, 
Teleki László és Ráday Eszter fiát. Az író, kötő Teleki József a 18. század második felében élt, a fel
világosodás kibontakozásának korában, de a felvilágosodás mérsékelt irányzatainak szellemében 
kívánta a társadalmi, művelődési haladást elérni. Ebben a korban, amelyet még a mecénások korának 
nevezhetünk, a vezető nagyhatalmak uralkodói ( II. Frigyes, II. Katalin stb.) maguk köré kívánták 

9 L. 7. lábjegyzet 
10 BOD Péter: Örökké élő és halál porán feljül álló Goel .... Rövid halotti tanítás gróf Rádai 

Ester úr aszszonynak ... 1764. Kolozsvár, 1766. 
11 BOD Péter Önéletírása. Kolozsvár, 1945. 119-120. 
12 FOGARASI PAP József: Minden aszszonyi nemet meg-ékesítő keresztényi igaz virtusoknak ... 

példája ... Teleki Esther ... 1778. Kolozsvár, 1779. 
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vonni a a szellemi élet, elsősorban a francia szellemi élet jelentősebb (vezető) képviselőit, és 
rendszeres vagy alkalmi támogatásukkal hozzájárultak egzisztenciájuk biztosításához. Példájukat 
kisebb mecénások egész sora követte. 

Teleki József korának egyik legműveltebb, legképzettebb főura volt. Három évig Bod Péter volt 
a nevelője, tanítója Magyarigenben. Svájcban, a Rajna-vidékén, Hollandiában, Franciaországban, 
Itáliában járt, látogatta a bázeli és a leideni egyetemet. Érdeklődött a tudományok iránt: a filozó
fia, a történelem, de a fizika és a matematika iránt is. Gazdag, sokszínű könyvgyűjteménnyel ren
delkezett, jelentős szerepet játszott a bécsi, az erdélyi, a magyarországi közéletben és művelődési 
életben. 

A családi hagyományok és az utazásai során szerzett élmények együttesen alakították ki Tele
kinek a hazai értelmiség: papok, professzorok, tanítók, nevelők, írók, költők stb. iránti magatartá
sát. Mint anyagilag tehetős ember fontosnak tartotta a szellemi alkotómunka anyagi támogatását, 
és csaknem minden esetben valamiféle segítséget is nyújtott az értelmiségi réteg különböző tag
jainak. Pártfogói tevékenysége során különösen az egyházat és az iskolaügyet karolta fel. 

Rozgonyi József, a losonci református gimnázium professzora részletesen kitér Teleki József 
mecénási tevékenységére a felette tartott halotti beszédében13 1796. okt. 9-én: 

„Az ő háza akár a' Polgári igazgatásra, akár a' Vallásra, akár a' Tudományok elő
mozdítására tartozó nehézségek meg-segítésének mintegy Oraculuma vala. A' sze-
rentse változandósága által el-allyasodott Famíliák közzül ez a' Nemes szívű Gróf 
hányat emelt fel ? A' Nemes szemérem miatt szegény sorsokat fedezgető szűkölkö-
dőkhöz, 's másféle nyomorultakhoz ... hányszor küldötte ő mintegy a' föld alatt, az 
az olly titkosan jó-téteményét, hogy soha a' jói-tevőnek Neve világosságra ne jöhes
sen." 

Majd Claudianus, latin költő szavaival jellemzi a grófot: 

„Ömlött kezeiből jó-tétel zápora, 
Részt vett javaiból szegények tábora, 
A' nyomorult sírva ha ment udvarába, 
Meg-vígasztaltatva tért viszsza házába." 

Teleki cselekedeteivel bebizonyította - állapítja meg Rozgonyi József- „hogy ö Nagyméltóságú 
Attya Virtusainak a jó-téteményre nézve is örököse". 

A gróf közvetlen, érdeklődő, barátságos természetű ember volt. Szívesen és könnyen kötött is
meretséget. Főleg a tudósokkal igyekezett baráti kapcsolatokat kialakítani, ugyanakkor kifejezve, 
hogy ez számára is megtiszteltetést jelent. 

Teleki József mecénási tevékenysége megfigyelhető a Cornides Dánielhez (1732-1787), a kor 
híres tudósához fűződő kapcsolataiban. 

Cornides sorsa példázza a 18. század második felében Erdélyben és Magyarországon élt va
gyontalan értelmiségi nehéz helyzetét, aki nem érzett hajlamot arra, hogy lelkészi vagy professzori 
pályára lépjen. Az erlangeni egyetemről hazatérve nevelői állást vállalt Erdélyben, Wesselényi 
Miklós mellett. A pedagógia azonban nem érdekelte, nem szerette tanítványa anyját, a művelt, de 
nehéz természetű Dániel Polyxéniát, és ezért mártíromságnak érezte foglalkozását és helyzetét. 

13 ROZGONYI József: Drágalátos részekből öszve-állittatott ditsősség koronája, mellyet... Gróf Teleki 
Jósefúrőexcellentziájának, ... meg-ditsőülttfejére ...feltett ... Szirák 1796. oct. 9. Pest, 1797. 

14 CSANAK Dóra, F.: Két korszak határán. Teleki József a hagyományőrző és a felvilágosult 
gondokodó. Bp. 1983. 445. 
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Csak a saját stúdiumainak szeretett volna élni. Tény és való, hogy Zsibóról, a Wesselényi házból 
keltezett leveleiben szinte valamennyi későbbi tudományos témájáról olvashatunk, így Anony-
musról, a magyar középkorról, Mátyás király koráról, az erdélyi fejedelmekről. A vidéki elzártság, 
a függőségi viszony, valamint a tudományos munka végzésében való akadályoztatás együttes 
eredményeként Comides úgy érezte, hogy nincs nyomorultabb féreg az erdélyi nevelőnél - írta 
egyik levelében, amely az MTA Kézirattárában található. Comides mindenképpen tudós szeretett 
volna lenni, és az is lett Teleki Józsefnek köszönhetően. Teleki titkárává fogadta, és ezzel teljes 
egészében gondoskodott a megélhetéséről. 18 esztendőt (1767-1785) töltött Comides Teleki szol
gálatában, és ez a szoros kapcsolat mindkettőjük számára sok jót eredményezett. Teleki jó mun
katársat, müveit társalkodó partnert, megbízható hü barátot nyert titkárában. Comides számára 
pedig a titkári állás nemcsak biztos megélhetést biztosított, hanem mivel rendszeresen elkísérte 
Telekit a hazai (pesti, bécsi) és a külföldi (európai) utazásain, ez egyben felbecsülhetetlen lehető
séget jelentett a tudományos munkára (a kutatásokra) és a személyes tudományos kapcsolatok ki
alakítására. 

Teleki révén rendelkezésére álltak a bécsi és a magyarországi könyvtárak, kolostori gyűjtemények, 
magán gyűjtemények, megnyíltak előtte a főúri családi levéltárak, és találkozhatott a kor kiváló 
tudós barátaival, ismerőseivel: Kollár Ádámmal, Hell Miksával, Pray Györggyel stb. Ennek elle
nére nemegyszer kételyek merültek fel benne, aggodalmaskodott, hogy nem került-e újra függő
ségi helyzetbe, nem kovácsolt-e új láncokat magának a régiek helyett. Comides még itáliai utazása 
miatt is sajnáltatta magát, pedig a velencei Marciana, a milánói Ambrosiana és a pármai hercegi 
könyvtár gyűjteményeinek a megismerése, és több olasz tudóssal kötött személyes ismeretsége bi
zonyosan nagy élményt és hasznot jelentettek számára. Barátai nem is vették komolyan a panaszát. 
Czirbesz Jónás András válasza pl. így hangzott: „Nem járja, hogy valaki három vagy négy hét 
alatt annyi történeti és numizmatikai gyűjtést végezzen, mint amennyit tíz vagy húsz év alatt sem 
csinál az ember a dolgozószobájában."15 Ugyancsak Telekinek köszönhetően bővültek ki Corni-
desnek a kor tudósaival fenntartott kapcsolatai a tudományok iránt érdeklődő főurakkal (arisztok
ratákkal): Ráday Gedeonnal, Róth Tamással, akikkel levelezett történelmi és egyéb tudományos 
témákban. 

Leveleiben gyakran „Maecenas meus indulgentissimus" - nak, azaz nagy jóságú pártfogómnak 
nevezte Comides Telekit. Ez a szoros és szinte felhőtlen kapcsolat a tehetős pártfogó és pártfo
góltja között ritka, csaknem egyedülálló eset volt ebben a korban, és a kortársak is így értékelték. 
Aranka György szerint Comides az egyetlen hazai tudós, aki ura mellett szabadon dolgozhatott. 
Teleki viszont Comides és tudós barátainak a hatására kezdett foglalkozni a hazai történelemmel 
is a filozófia és a matemetika mellett. 

Kettőjük kapcsolata nem szakadt meg, amikor a titkárt 1784-ben egyetemi tanárnak nevezték 
ki a pesti egyetemen. Leveleztek, továbbra is találkoztak, és Teleki volt az aki, Comides halála 
után nem engedte, hogy egykori titkára gazdag, magyar történelmi vonatkozású könyvtárát elárve
rezzék, hanem az egészet végül megvásárolta 1000 dukátért. így megmentette a pusztulástól és 
a szétszóródástól az értékes magyar bibliotékát: „Clarissimi Danielis Comides ... Bibliotheca 
Hungarica" Pest 1792, amely később a Telekiek, Józsefnek, fiának Lászlónak és unokájának az 
ugyancsak Józsefnek könyvgyűjteményeivel a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának az 
alapja lett.16 

15 Uo. 450. (Német nyelvű levél. MTAK Kézirattár, írod. Lev. 4-r. 60. 143 f.) 
16 A Teleki család könyvtára, a MTA megalakulásakor, 1826-ban 30 000 kötetből állt. 
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Teleki tehát nem a leereszkedő pártfogó volt, hanem a mindig segítő barát szerepét kívánta 
magára vállalni, ahogy Cornides írta egyik levelében: „olyan valaki ö, aki örül, ha mindenkinek 
szívességet tehet".17 

Teleki László családjához szoros kapcsolat fűzte a kor egyik legismertebb nagyasszonyát, Bethlen 
Katát, a 18. századi Erdély művelődéstörténetének nagy egyéniségét, László nagynénjét (nagy
bátyjának Teleki Józsefnek az özvegyét). Bethlen Kata levelei számos bizonyítékát őrzik annak 
a meleg szeretetnek, amellyel Teleki László és felesége, Ráday Eszter Katát bánatában és elha
gyatottságában körülvették. Telekiek családjában ugyanaz a müveit, könyvszerető szellem, a pie-
tizmus felé hajló vallásosság élt, amely őt magát is jellemezte. Hasonló volt a gondolkozásuk, és 
családi életükben azt látta megvalósulni, ami neki nem adatott meg: azonos valláson élő, a gyer
mekeket a hagyományok szellemében, a műveltség, a tanulás iránti szeretetre nevelő házastársi 
kapcsolatot. Bethlen Kata részt vett a Teleki gyermekek nevelésében is. Teleki Esztert olykor az 
ő gondjaira bízták a szülei. Hogy Bethlen Kata milyen tekintély volt Teleki László családjában, azt 
Teleki József naplóbejegyzése tanúsítja, amelyet akkor írt Baselben, amikor nagynénje halálhírét 
megkapta: 

„Mindenféle virtusokkal fel ruházott alkotmánya volt ez az Asszonyság az Isten
nek. Kegyes volt minden mordság nélkül, mert szüntelen vidám ábrázattyát még 
a nyavalya sem könnyen változtatta meg, könyörülő és adakozó minden tettetés nél
kül. Nagy és a maga nemét felyül haladó elméjű. Nem szükséges sok szóval dicsérni, 
mert dicsérik őtet az ő tselekedetei mindenek előtt ... nem könnyen születik ezen 
már ki múlt Férfiú természettel birtt Asszony helyett más Bethlen Kata."18 

Melyek voltak ezek a jó cselekedetek? Bethlen Kata életéről és jó cselekedeteiről Bod Péter, a 
hűséges pártfogolt és hajdan udvari pap emlékezik meg a felette tartott halotti prédikáció második 
részét alkotó verses nekrológban, de olvashatunk róluk Rettegi György: Emlékezetre méltó dolgok 
c. könyvében is. Rettegi a korabeli köztudat elismeréseként írja: 

„Méltóságos gr. Teleki Józsefhé Bethlen Kata asszony őnagysága ... az Isten anya
szentegyházának nagy tápláló dajkája vala ..., felette igen gyönyörködött a könyvek
nek kinyomtattatásában s az könyvekben. Amint mondják olyan magyar könyvekből 
álló bibliotecat gyűjtött volt, melyben találtatik 300 darabból álló magyar könyv."19 

Értékes könyvtárát még életében a nagyenyedi református kollégiumnak ajándékozta, tehát 
a közjavára bocsátotta. Orvosi könyvekből megtanulta a gyógyítás egyszerűbb módjait, és a hozzá
forduló betegeken megpróbált segíteni. Gyógynövényeivel „a szegényeknek felette sokat használt". 

A magyar könyvkiadás nagy pártolójaként szüntelen kezdeményezte új könyvek kiadását. A maga 
költségén ki is nyomtattatott könyveket. Kastélya olyan volt mint „jól rendelt klastrom",20 ahol 
szívesen látta a tudósokat, a papokat. A Méltóságos Patróna Asszony könyvtár és iskolaszervező 
buzgalmával, társaságszervező tehetségével kis udvart tudott maga köré gyűjteni. Olthévízi és fo-
garasi otthona az erdélyi művelődés egyik kisugárzó központja lett. Mint Olthévíz szigorú és gon
dos gazdája, odafigyelt a falusi gyermekek taníttatására, az iskolás gyermekeket tankönyvekkel 

17 Cornides Dániel levele Felmer Mártonnak francia nyelven. MTAK Kézirattár, írod. Lev. 4-r. 
58. 33. v.- 34. f. 

18 CSANAK Dóra, F.: Két korszakhatárán. Bp. 1983. 16. 
19 RETTEGI György: Emlékezetre méltó dolgok. Bukarest, 1970. 85. 
2 BOD Péter: Tiszta, fényes drága bíbor, mellyet amaz áldott emlékezetű ... gróf Bethleni Bethlen 

Kata aszszony ... magának megszerzett és Isten kegyelme által felöltözött ... Kolozsvár, 1762. 



Közlemények 335 

látta el, „hogy mind a nagyok gyakorolhatnák magokat a kegyességben, mind a kisdedek épületet 
vehetnének a tisztességes tudományokban és a jó erköltsökben".21 Egész életében jótékonykodott 
a református egyház javára, templomokat építtetett és renováltatott, a gyülekezeteket segítette pénz és 
tárgyi adományokkal. A gyülekezetek mellett Bethlen Kata az erdélyi református kollégiumokat is 
támogatta. A testvére, Bethlen Imre révén, aki 1736-tól három évtizeden át a székelyudvarhelyi 
kollégium fögondnoka volt, figyelt fel az udvarhelyi kollégiumi könyvtár gondjaira. 1744-ben 
Bethlen Kata költségén vásároltak meg néhány kötetet, majd a további beszerzések támogatására 
1758-59-ben 630 forinttal alapítványt létesített. A marosvásárhelyi református kollégiumnak egy
szeri adományként 1756-ban 2000 magyar forintot adományozott.22 A kollégiumokban vállalta több 
nehéz sorsú, de tehetséges diák taníttatását (Bod Péter, Málnási László). 

Bethlen Kata tehát hosszú özvegysége alatt a jótéteményeknek, a vallásnak és a tudománynak 
élt. A jó cél érdekében kifejtett mecenatúrával kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy a jónak felis
merése egyúttal annak a gyakorlását is jelenti. Ezt látjuk a Teleki család és Bethlen Kata életében 
is, akik a maguk korában felismerték az értéket, a nemes dolgot, a jót, és azt bőkezűen támogat
ták. Tehát Maecenas nemes követőinek bizonyultak. 

BELLÁGH RÓZSA 

Révai Miklós: A' Magyar Tudós Társaságnak Képe. A ' Társaság utánn való Ohajtozás. 
A jelen szövegközlés nemcsak a Magyar Tudós Társaság szervezésének történetéhez, hanem az 
Orczyak és Révai Miklós kapcsolatához is újabb adalékot szolgáltat.1 Orczy Lőrinc (1718-1789) 
és Révai Miklós (1750-1807) viszonya a verses kötetek2 kiadása, a Szilágyi István közölte leve
lek és Csaplár Benedek Révai-monográfiája4 révén ismert ugyan a szakirodalomban, illetve az is 
tudható volt, hogy Lőrincre és Józsefre 5 terjedt ki. Régi elenchusok alapján és Fekete Nagy Antal 
reménykedő szavaival is megerősítve azonban 1998 nyaráig csak bizakodhattunk, hogy e kap
csolat intenzitásáról, időtartamáról a valaha létezett eredeti dokumentumok előkerülhetnek. Nem 
tudhattuk, hogy Petrovay II. György „rendező keze" által előidézett „rendetlenség" következtében 

21 MARKOS András: Árva Bethlen Kata ajándékkönyvei. = Könyvtári Szemle. 1972. 1. sz. 24. 
22 SZABÓ Ágnes: Bethlen Kata és könyvtára. In: SIMON Melinda - SZABÓ Ágnes: Bethlen Kata 

könyvtárának rekonstrukciója. Szeged, 1997. XIII. 
H. KAKUCSKA Mária: Révai Miklós és az Orczyak. Kézirat. 

2 ORCZY Lőrinc: Költeményes Holmi egy Nagyságos Elmétől. A' Költeményes Gyűjtemény' 
öregbedésére a' Nagyságos Szerzőnek különös engedelmével közre botsátotta Révai Miklós. Po-
zsonbann, Loewe Antal' Betűivel, 1787. A továbbiakban: KH; és ORCZY Lőrinc: Két nagyságos 
elmének költeményes szüleményei. Kiad. RÉVAI Miklós. Pozsonbann,1789. A továbbiakban KNE. 
A rövidítéseket HORVÁTH János: Orczy Lőrinc. In: Irodalom és felvilágosodás. Szerk. SZAUDER Jó
zsef és TARNAI Andor. Bp. Akadémiai K. 1974. 647-714. lapon megjelent tanulmányából vettem át. 

3 Révai Miklós Orczy Lőrinchez írt, verseinek kiadásával kapcsolatos levelei olvashatók a Fi
gyelő (XIII.) 1882. számában SZILÁGYI István közlésében, 311-312, 313,315-316, 347, 350 olda
lakon. 

4 CSAPLÁR Benedek: Révai Miklós élete. I-1V. Bp. 1881-1889. 
5 H. KAKUCSKA Mária: Révai Miklós helyesírási tanácsadó levele Orczy Józsefhez. = MKsz 2001. 

3. sz. 346-350; Uö.: Révai Miklós ismeretlen levelei Orczy Lőrinchez. = A Lymbus füzetei, Új fo
lyam, Bp. 2003. 285-287. UÖ.: „...Báró Orczj József Úrnak, kegyelmes Pártfogó Urának, Révai 
Miklós"; Kézirat. 




