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II) A' Bibliothéka Felső részébe kívülről a'mint be akarsz menni az 
Ajtó felett egy Négy Szegeletű Sibói Márványon ezen irást olvashatod: Soli-
citae jucunda oblivia vitae — Bemenvén a' Bibliothékába Mingyárt az Ajtó 
felet szemléleheted 

i° Hajdonában Magyar Korona örzö R.Sz.Birodalombéli Gróf Széki 
Teleki Joseff Képét. 

2° A* Fegyveres Ház Ajtaja Felet Erdély Országi R. Catholicus Püspök 
Gróf Battyáni Ignátz Képét. 

3° Jobb Kézre keresztül egy hoszszu Thékába a' Görög Classicus író
kat, Deák, Frantzia, Olosz, és Német Fordittásokkal 

4° Az Udvar felöl való részen egész Végig, a* Romai Classicus írókat, 
Nemkülemben (!) Frantzia, Olosz, 's Német Fordittásokkal együtt (!), és az 
Ecclesiasticus Pátereket. 

5) A* Kert felöl való részen pedig Magyar és Erdély Ország-Históriá
jára tartazo (!) írókat, azon Magyar Könyvekkel együtt, melyeket a' Néhai 
Cancellariusné Gróf Iktári Bethlen Susánna Szerzett. 

6) A' Vas könyöklők Mellett lévő Oszlopok körül találtató (!) Thé-
kákba pedig egész kereken Nagyabb részint az Erdélyi és Magyar Országi 
Ásványokból egy igen Szép gyűjteményt 

7) A Thékák tetején pedig egész kereken Görög és Romai Classicus 
emberek Fejeiket Gipsből Feketén bronzirozva. 

A' Bibliothéka Felső Felét egész kereken iy. Ablak világosittya. 
Szollani kellenék még a' Nevezetesebb Munkákról, de a'Melyeknek elé-

számlálására Minthogy több idö kívántatik : tehát Más időre Marad. 
MVásárhely die i j ° Octobr: 1826. 

N. Ernyei Kelemen Márton mp 
Bthecarius. 

CLAUSER MIHÁLY. 

III. 

Gróf Teleki Sámuel Emlékkiállítás 
a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében 1939 nov* 17-én* 

A szellemi javak egyik legnagyobb gyűjtőjének, TELEKI SÁMUEL 
grófnak 200 éves születési évfordulóját a Magyar Nemzeti Múzeum 
Országos Széchényi Könyvtára alig ünnepelhette volna meg méltób
ban, mint egy emlékkiállítás keretében, amely a tudósok, írók és 
művészek XVII I . századi nagy magyar barátját, támogatóját és lelki 
társát abban a légkörben állítja elénk, amely — nemcsak az ő számára, 
de sok tekintetben általa — szellemi ébredésünk korszaka lett. A szi-̂  
gorú tollú BAJZA JÓZSEF egész tanulmányt szentelt a TELEKIEK tudo
mányos hatásának méltatására, mert hiszen többen voltak a család-
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ból testvérek és kortársak, akiket a XVIII . században megragadott 
a szellemi szomjúság és a könyvéhség, amelyet a humanista fárosz, 
JANUS PANNONIUS és GARÁZDA PÉTER rokona, GARÁZDA ANNA oltott 

a TELEKIEK vérébe. 
Ezt a szellemi kapcsolatot idézi az első kiállított emlék, a 

GARÁZDA-nemzetség címeres levele, egyik legrégibb ránkmaradt, festett 
armálisunk 1409-ből. A kiállítás kéziratos anyaga már magában egy 
egész kis élettörténet, kezdve a gyermek TELEKI SÁMUEL gróf első ákom
bákom leveleitől, az útinaplóját író ifjúig s a külföldi tudósokkal 
levelező férfiúig. Azután egy csomó könyv, köztük a marosvásárhelyi 
TELEKi-könyvtár négy vaskos kötet terjedelmű katalógusa, amelyet 
Sámuel gróf maga készített nagy szeretettel összehordott könyveiről. 
És ott vannak JANUS PANNONIUS versei. Humanista költő-rokonának 
mindmáig egyik legjobb kiadását TELEKI SÁMUEL rendezte sajtó alá s 
nyomatta ki Utrechtben. Azután a kortársak neki ajánlott, vagy róla 
szóló műveinek, verseinek és cikkeinek hosszú sora következik, mind
azok, akiknek valami közük volt Sámuel grófhoz. CORNIDES DÁNIEL, 
BOD PÉTER, KAZINCZY, MÉHES SÁMUEL és mások nevével találkozunk 
a címlapokon. 

De a TELEKIEK nemcsak a tudományt kedvelték, hanem a művé
szeket is pártfogolták. BIKFALVI FALKA SÁMUEL, az egyetemi nyomda 
későbbi rézmetszője TELEKI SÁMUEL költségén tanult Bécsben. A TELE-
KiEKre és kortársaikra vonatkozó néhány metszete teszi változatossá 
a kiállítás anyagát. Különben is alig akad szereplő, akinek ügyesen 
összeválogatott egykorú, vagy közel egykorú arcképét itt meg ne 
találnók. 

Különös figyelmet érdemel a marosvásárhelyi TELEKi-tékára 
vonatkozó rajzok és metszetek színes sokasága. TELEKI SÁMUELnek 
mégis ez az alkotása volt legjobban a szívéhez nőve. 1797 óta fog
lalkozott a marosvásárhelyi könyvtár felállításának tervével s való
ban e gyűjtemény szimbolizálja legmaradandóbban nemcsak TELEKI 
SÁMUEL, de egész korának ránkmaradt szellemi örökségét. 

A nagy könyvtáralapító személye köré csoportosítva, a köz
vetlen elődök, kortársak és utódok életéből is megragad egy-egy jel
lemző színfolt. A nagyanya bibliája, vagy a nagyapa, TELEKI MIHÁLY 
kancellár néhány művészi kivitelű használati tárgya, ÁRVA BETHLEN 
KATÁnak, a nagynéninek önéletrajza és imádságos könyve, a VOLTAIRE-
rel és RoussEAuval levelező TELEKI JÓZSEF, a Corneille-fordító TELEKI 
ÁDÁM, a magyar nyelv ügyéért harcoló TELEKI LÁSZLÓ és SÁMUEL 
gróf két fiának, DoMOKOSnak és FERENcnek művei. Egy család tör
ténetének másfél százada szorul itt össze. Vájjon csak egy családé-e? 
Sokkal több: a nemzet történetének, életének egy darabja. Termesze-
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tes, hogy nem merülhetett feledésbe s a Telekiekkel és alkotásaikkal 
azóta is tudósok és írók hosszú sora foglalkozott. 

Egy kiállítás bensőségét, hatását nem a méretek nagysága teszi, 
hanem az a szeretet, amellyel összeállították és elrendezték. A TELEKI 
SÁMUEL-emlékkiállítás változatos anyagával ebből a szempontból a leg-
megkapóbbak közé tartozik. 

A TELEKI SÁMUEL-emlékkiállítás 1939. november 17-én nyílt 
meg a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében. A megnyitáson jelen 
volt GRÓF TELEKI PÁL miniszterelnök, HÓMAN BÁLINT vallás- és köz
oktatásügyi miniszter, PATAKY TIBOR, ZSINDELY FERENC, vitéz FÁY 
ISTVÁN államtitkárok, s a magyar tudományos, irodalmi és politikai 
élet számos kimagasló személyisége. VARJAS BÉLA. 
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