
Háromszáz évvel ezelõtt született Bod
Péter református lelkész, irodalom- és
egyháztörténész. A köztudatban mint az
elsõ magyar nyelvû írói lexikon, a Ma-
gyar Athenas szerzõje él, ennek a könyv-
nek a sikere és hatása egymagában is 
halhatatlan nevet szerzett számára. Szü-
letésének évfordulója jó alkalom arra,
hogy felidézzük a tudós-lelkipásztor éle-
tét, gazdag munkásságát és elgondolkoz-
zunk mindazon, amit nekünk, az utódok-
nak adott. Hatalmas életmûvet hagyott
hátra, nyomtatásban megjelent, kézirat-
ban maradt, illetve elveszett mûvei, sze-
mélyes feljegyzései kisebb könyvtárnyira
rúgnak.

Az Önéletírása mint személyes vo-
natkozású munkája rendkívül értékes és
érdekes adatokat tartalmaz, belõle ismer-

jük meg az életét és a munkásságát. 
A cikkemben szereplõ idézetek is innen
származnak.

Erdélyben, Felsõcsernátonban (ma
Kovászna megye) született 1712. február
22-én, régi székely nemes családban. 
A nemességet az ükapja, Bod Pál kapta
1640-ben I. Rákóczi Györgytõl, Erdély
fejedelmétõl. Apja, Bod Márton, „tisztes
és iparkodó férfiú volt”, aki részt vett a
II. Rákóczi Ferenc vezette szabadság-
harcban, a kuruc háborúban, anyja Felsõ-
torjai Sólyom Euphrosina. Apja korán
meghalt pestisben, Bod Péter két testvé-
rével együtt. Így a család szûkös anyagi
helyzetbe került.

A gyermek Bod Péter mindig szíve-
sen tanult. Az édesanyja és mostohaapja,
Vég János gondoskodása folytán kezdett
el tanulni az alsócsernátoni iskolában.
Majd 1724-ben a nagyenyedi református
kollégiumba került (a mai hatosztályos
gimnáziumnak megfelelõ iskolába). A ta-
nuláshoz szükséges létminimumot, az in-
gyenes tanulást és a szállást megkapta.
Többi szükségletének fedezését a na-
gyobb diákok és alkalmi patrónusok szo-
kásos támogatására bízták.

Az alsóbb osztályi tanulmányainak,
azaz a klasszikus tanulmányoknak a be-
fejezése után Felsõbányára került rektor-
nak. Ezzel azt az általános szokást követ-
te, melyet a protestáns ifjak a fõiskolai
tagozatra való beiratkozás elõtt évszá-
zadokon át gyakoroltak. Három év múlva
kevés pénzzel, ruhával és héber nyelvi is-
meretekkel tért vissza Nagyenyedre, ahol
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elkezdte a teológiai tanulmányait, és ahol
pár év múlva mint könyvtáros és kitûnõ
nyelvész a héber nyelvet tanította a diá-
koknak.

A tehetséges ifjú anyagi helyzetében
is jelentõs javulás történt Nagyenyeden,
amikor Tûri Mihály, a kollégium gazda-
tisztje 1733-ban megbízta fiának, Sámu-
elnek a tanításával. Tûri teljes ellátásban
részesítette. Ugyancsak Tûri Mihály köz-
benjárására gróf Teleki Józsefné Bethlen
Kata grófnõ segéllyel támogatta a  teoló-
gus Bod Pétert, és nagylelkû jótevõje ma-
radt élete végéig.

A nagyenyedi kollégium diákjaként
példanélküli eseményeknek volt a szem-
tanúja 1738-ban: a hatóságok két pro-
fesszorát, Szigeti Gyula István püspököt
és Borosnyai Nagy Zsigmondot több re-
formátus fõúrral együtt letartóztatták.
Hazaárulással, Rákóczi Józseffel való
szövetkezéssel gyanúsították és kilenc
hónapra méltatlanul bebörtönözték õket.
Ennek hatására fordította le a fiatal Bod

Péter Kocsi Csergõ Bálintnak a protes-
tánsüldözésrõl írt latin nyelvû mûvét:
Narratio brevis de oppressione libertatis
ecclesiarum Hungaricarum, azaz Kõszik-
lán épült ház ostroma címen. Néhol kibõ-
vítette, lerövidítette, megvilágosította,
majd önálló fejezeteket iktatott be a pro-
testáns papok üldöztetésérõl.

Ez a vallási meghurcoltatás inspirálta
elsõ mûvét, és kötelezte el az igazságta-
lanság és méltánytalanság elleni további
következetes küzdelemre.

Élete folyamán többször hívták isko-
lák vezetésére, igazgatónak vagy tanár-
nak (Szászváros, Marosvásárhely). 
Õ azonban ezt a megtiszteltetést mindig
visszautasította, mert lelkészi pályára 
készült.

Elnyerte a leideni (Hollandia) akadé-
mia által a nagyenyedi kollégium diákjai
számára fenntartott két ösztöndíjból az
egyiket, és 1740-ben külföldre indult. 
A mindenkori pártfogó Bethlen Kata és
mások is (Tûri Mihály és felesége) anya-
gilag segítették a peregrinációra induló
fiatalembert. 1740 és 1743 között tanult
Leidenben, a kor egyik legkiválóbb refor-
mátus akadémiáján. Önéletírásában rész-
letesen ír az oda- és visszautazás viszon-
tagságairól és az egyetemi évekrõl. Útle-
írásai érdekesek és olvasmányosak. 
(Érdekességként említem, hogy az út
Nagyenyedtõl Leidenig két és fél hó-
napig, majd visszafelé négy hónapig 
tartott.)

A 28. évét betöltött Bod Péter készsé-
gesen illeszkedett be az intézet rendjébe.
A teológiai, jogi, filozófiai tanulmányok
mellett, ha arra ráért, történelmi (görög
és római régiségekkel foglalkozó), nyel-
vészeti, anatómiai, vegytani, fizikai, csil-
lagászattani elõadásokra is eljárt. Lelkét

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2012. március4



azonban mégis fõként [Honert, Jan van
den] Van den Honert Jánosnak az egy-
háztörténeti elõadásai ragadták meg.

Bod Péter azonban nemcsak tanult
Leidenben. Itt kezdte el gyûjteni a köny-
veket, elsõsorban egyháztörténeti köny-
veket. Feljegyzései szerint hét mázsa
könyvvel tért haza Hollandiából.

Külföldrõl való visszatérése után alig
egy hónappal Olthévízre (ma Brassó me-
gye) ment, az õt tanulmányaiban hûsége-
sen támogató Bethlen Kata udvari papsá-
gára. Hat évig végezte ezt a szolgálatot 
a patróna asszony mellett, 1743-tól 1749-
ig. Majd pappá szentelése után, 1746-ban
elvállalta Hévíz község papi szolgálatát
is. Állása megválasztásánál most is, mint
késõbb, Magyarigenbe menetelekor is,
fontos szerepet játszott a tudós tevékeny-
ségéhez szükséges csendesség. Irodalmi 

munkássága tulajdonképpen Bethlen Ka-
ta könyvtárának feldolgozásával kezdõ-
dött.

Bethlen Kata, vagy ahogy magát má-
sodszori megözvegyülése után nevezte:
Árva Bethlen Kata, a XVIII. század igazi
jótevõ nagyasszonya volt. Olthévízi ud-
vara olyan volt, mint „jól rendelt klast-
rom”. Sok idõt töltött könyvek olvasásá-
val. De nemcsak olvasta, hanem gyûjtöt-
te is a könyveket, és létrehozta a „Nagy
Bibliotékát”. Bod Péter írói lexikonában,
a Magyar Athenasban olvassuk: „[...]
Egy igen szép Magyar Bibliotékát állított
volt fel magának, minden-felöl egybe-
szedetvén oda Erdélybõl és Magyar or-
szágból a’ jó Magyar könyveket; mellyet
még életében által-adott a’ Nagyenyedi
Kollégyiom könyves-Házába”. Sikerült
egybegyûjtenie kétszáz év magyar iro-
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dalmának legjavát. Túlnyomó része val-
lásos, teológiai tárgyú mû, amely az el-
mélyült napi vallásgyakorlatot szolgálta.
Az értékes Magyar Bibliotéka sajnos
nem maradt meg, elpusztult 1849-ben, a
szabadságharc idején, amikor a harcok
során a románok felgyújtották Nagy-
enyedet.

Bod Péter szerint ilyen könyvtárral
magyar asszony még nem rendelkezett,
és háromszor is elkészítette Bethlen Kata
könyveinek lajstromát, sõt ki is egészítet-
te a saját könyvjegyzékébõl. Több olyan
régi nyomtatvány is volt benne, amelyrõl
ma már csak a Bod Péter által készített
katalógusok révén tudunk. 

Bod Péter Olthévízen írta az elsõ
mûvét 1746-ban, az elsõ magyar nyelvû
„leksikont”, melyet jótevõje, Bethlen
Kata költségén adatott ki: Szentírás
értelmére vezérlõ
magyar leksikon
(Kolozsvár, 1746).
Nem sokkal késõbb
m e g j e l e n t e t t e
A Szent Bibliának
historiáját (Szeben,
1748).  Bod fõ tudo-
mányterülete az egy-
háztörténet volt. Ilyen
irányú munkáinak érde-
kessége, hogy csaknem
valamennyi irodalomtör-
téneti vonatkozású is.

1749-ben a magyarigeni (Fejér me-
gye, Gyulafehérvár mellett) református
gyülekezet hívta meg papjának, ahol
húsz éven át, élete végéig szolgált, de to-
vábbra is szoros kapcsolatban maradt
Bethlen Katával.

A magyarigeni lelkészsége elsõ tíz
esztendejében kevés mûve jelent meg. Ez

azonban nem azt jelentette, hogy a helyi
lelkipásztori munkája mellett nem jutott
másra ideje. Nagy súlyt helyezett a külsõ
elhívásra, az egyházmegyei és egyházke-
rületi feladatokra. 

A gyulafehérvári egyházmegye 1758-
ban egyházmegyei jegyzõvé választotta,
majd 1767-ben a kézdivásárhelyi zsina-
ton egyházkerületi fõjegyzõvé választot-
ták. Jegyzõként elsõsorban egyházfenyí-
téki, házassági és válási ügyekkel foglal-
kozott. Elmélyedt az egyházi jogban, és
az addig magyar nyelven író Bod Péter
most két latin nyelvû egyházjogi mûvet
adott ki: Judiciaria fori ecclesiastici pra-
xis (Gyakorlati egyházi perrend-

tartás, Szeben 1757), 
és Synop-
sis juris
connubia-
lis (A há-
zassági jog
rövid fogla-
lata, Szeben,
1763).

Élete fo-
lyamán sokat
betegeskedett.
A testi fájdal-
mak mellett sok
lelki bánat is érte. 
Önélet í rásában
többször felbuk-

kan a betegségek, a járványok, a halál ár-
nya, amelyek nem egyszer családtagjai-
nak életét követelték.

Elsõ feleségét, Enyedi Máriát fiatalon
vesztette el. Késõbb újranõsült, Bányai
Istvánnak, a szentbenedeki lelkipásztor-
nak (a gyulafehérvári egyházmegye es-
peresének) a leányát, Zsuzsannát vette
feleségül. Bod gyermekei közül hat kis-
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korában halt meg, csak négy érte meg 
a felnõttkort. Gyermekei elvesztésébe, a
nagy bánatba Bod bele is betegedett, és
betegsége hosszú hónapokig tartott.

Olthatatlan tudásvágya a magyarigeni
évek alatt is a még felderítetlen vagy csak
töredékesen ismert történelmi anyag ku-
tatására serkentette. 1760-tól a magyari-
geni tudós újabb könyvekkel gazdagítot-
ta a XVIII. századi magyar irodalmat.
Hosszas és fáradságos gyûjtõmunkája,
kutatásai ekkor kezdtek beérni. 1760-ban
megjelent a Szent Hilárius, melyet val-
láserkölcsi mûnek szánt, és nemsokára az
egyik legkedveltebb olvasókönyv lett,
mert mosolyogva szórakoztat és szóra-
kozva oktat. A könyvet többször adták ki.
Majd a keresztyének között elõforduló
ünnepek és a naptárba felvett szentek rö-
vid történetét felsoroló Szent Heorto-
krátes következett (Oppenheim, 1757,
valójában Szeben, 1761). A szintén
1760-ban megjelent Az Isten vitézkedõ
anyaszentegyháza állapotjának rövid his-
tóriája (Basel, 1760) pedig az elsõ 
magyar nyelven írt protestáns egyháztör-
ténet. Egyháztörténetében ismét megem-
lítette az akadémia létesítési tervét, a Ma-
gyar Tudós Társaság megalapításának a
szükségességét, mert attól tartott, hogy
„közel van a magyar nyelv a megzavaro-
dáshoz, és az abból következõ végsõ
romláshoz”.

Kutatómunkájában fontos forrásnak te-
kintette a sírfeliratokat. Értékes sírvers-
gyûjteményeit két kötetben adta ki:
Hungarus tymbaules (Nagyenyed, 1764),
Hungarus tymbaules continuatus (Nagy-
enyed, 1766). Adatainál fogva sírversgyûj-
teményeit félig-meddig irodalomtörténeti
mûvei közé számítjuk. Sok életrajzi, de
csak részben írói adatot tartalmaznak.

A tudós lelkipásztor értékes kézirata-
inak egy részét 1765-ben kiadás céljából
Hollandiába és Svájcba juttatta el Tûri
Sámuellel, a bécsi ágenssel. Gondja volt
arra, hogy a magyar egyháztörténetet a
külföldiek is megismerjék: a Historia
Hungarorum ecclesiasticát Leidenbe
küldte, a Redivivus Albertus Molnár
Szentziensist és a Rediviva Eliae Veres-
marti memoriát pedig Svájcba juttatta ki.
Ezekbõl egyháztörténeti fõmûve, a
Historia Hungarorum ecclesiastica, ez 
a „kiváló történelmi emlék”, több mint
százhúsz évvel késõbb került nyomtatás-
ba a leideni egyetemi könyvtár kéziratai
közül. Három kötetben jelent meg 1888
és 1890 között. A másik kettõ másolat-
ban maradt Erdélyben, így Bod kéziratos
munkái között ma is megtalálható. Ösz-
szeállította az erdélyi unitáriusok törté-
netét: Historia unitariorum in Transsyl-
vania (Leiden, 1776). Megírta az erdélyi
románok történetét is ugyancsak latinul:
Brevis Valachorum Transsylvaniam
incolentium historia (Az Erdélyben lakó
románok rövid története) címen (1764).
A sokáig kéziratban lévõ mû 2000-ben
Gyulafehérváron nyomtatásban is megje-
lent.

Utolsó nagy mûve, a Magyar Athenas
elõzményének tekinthetõ az 1766-ban
Nagyenyeden kiadott Smirnai Szent
Polikárpus, amely 26 erdélyi református
püspök életrajzát foglalja össze. 

„Senki sérelmére, gyalázatjára nem
szándékoztam csak egy szót is ejteni; 
hanem az Isten dicsõségét ebben is 
terjeszteni és a jó embereknek jó emléke-
zeteket fenntartani” – hangsúlyozta 
ennek elõszavában. A következõ év-
ben, 1767-ben megújította és kibõví-
tette Pápai Páriz Ferenc latin–magyar
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és magyar–latin szótárát, és kiadta
ugyancsak Pápai Páriz Ferencnek a Tót-
falusi Kis Miklós halálára írt versét elõ-
szóval és jegyzetekkel ellátva, Erdélyi
Feniks címen.

Bod Péter legismertebb mûve a Ma-
gyar Athenas (Szeben, 1767), az elsõ ma-
gyar nyelvû irodalmi lexikon, amely 
a szerzõ fáradságos gyûjtõmunkájának a
koronája, sokoldalú tudományos mun-
kásságának mintegy összegzése, és
ugyanakkor a XVIII. századi erdélyi ma-
gyar mûvelõdési élet kiemelkedõ alkotása.

Mûve anyagának összegyûjtésérõl az
író így vall az elõszóban: „Több húsz esz-
tendejénél, hogy ezen végre a’ mint a’ do-
logra keresve vagy történetbõl akadtam
Jegyezgetéseket kezdettem tenni: de ter-
hes és lélekben járó Hivatalom miatt, a’

hol gondolhattam volna is, hogy valamit
találok, nem utazhattam. Azon kívül is
igen puszta és parlagföldre esett az én
aratásom; mellyet a’ sokszor itt kóborló
Pogánynak, Pokol szomszédoknak és a
szelid Musákkal rosszul egyezõ haragos
Mársnak tüze annyira elperzselt, hogy
még tsak tallózni is alig lehet rajta.” 
A Magyar Athenas megírására Bod Pé-
tert kettõs cél ösztönözte: Egyfelõl a múlt
emlékeit, fõként a XVI. és XVII. század-
ban élt írók életét és mûveit kívánta a 
jelenkor elé idézni. 

Másfelõl nemzete becsületéért, tudo-
mányos hírnevének növeléséért és erõsí-
téséért szállt síkra, és ennek a szívbõl fa-
kadó belsõ parancsnak az eredménye a
Magyar Athenas. A nemzetet szolgá-
lás nemes szándéka „[…] az az indulat, 
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mellynek minden emberben meg-kell-
lenni, engemet is arra ösztönöz, hogy a’
mit felebarátimnak hasznokra, és a’ Ma-
gyar Nemzetnek tisztességére ’s ékesíté-
sére ítélek lenni, abban ne légyek tsak
hallgatással, hanem a’ mi töllem ki telhe-
tõ, azt véghez vigyem”. A szerzõ 528 író
(szépíró és tudós) életérõl és munkássá-
gáról számol be. Ezenkívül feljegyez 62
névtelenül megjelent munkát, és az általa
ismert könyveket húsz szakcsoportban
külön is felsorolja. 

Lexikonába bekerültek mindazok,
akik valamilyen írásos emléket hagytak
maguk után, akikrõl Bod tudott vagy mû-
ködésükrõl hallott. Jóllehet tárgyilagos-
ságra törekedett, látásmódját protestáns
hite és erdélyi székely öntudata erõsen
befolyásolta. A költõknél és íróknál több-
re becsülte a vallásos munkát, a tudomá-
nyos könyvek szerzõit. Általában pontos
adatokat és évszámokat közöl, de téves
megállapításai is vannak, értékelést rit-
kán mond. 

A Magyar Athenas mindmáig forrás-
értékû mû, és számos könyvrõl egyedül
az õ leírásából tudunk, mert azóta sok
minden elveszett, amit Bod még a kezé-
ben forgathatott. Ezekben a mûvekben a
múlt emlékeit, szellemi alkotásait tárta
fel egyszerûen, világosan, minden fárasz-
tó okoskodás nélkül. Olyanokról emléke-
zett meg, akik kortársaiknak világítottak,
és akik tovább éltek és élnek eszméikben
és tetteikben. Önéletírásában Bod 1768
áprilisáig jutott el (56 éves koráig). Kor-
társaitól tudjuk, hogy a hatóságok vizs-
gálatot indítottak ellene – nyilván felje-
lentések következtében. Könyveiért, papi
és tudósi munkásságáért megkapta a bé-
csi kormánytól méltatlan és megdöbben-
tõ büntetését. Könyvei közül kettõt – a

Smirnai Szent Polikárpust és a Magyar
Athenast – a katolikus egyház és a pap-
ság bírálatáért elkoboztak. Majd a
Heidelbergi Kátét is ugyanaz a sors érte.
Bodot a lesújtó hír már betegen találta.
Mire a fõkonzisztórium tárgyalni kezdte
volna az ügyet, akkorra a magyarigeni
egyház fáradhatatlan lelkésze (1769.
március 2-án) meghalt.

A sors megkímélte a fõkormányszéki
tárgyalástól, a meghurcoltatástól. Ám
Bod Péter hatalmas életmûve, az iroda-
lom, a hit, a történelem, az egyházjog, a
szótárkiadás kimeríthetetlen tárháza to-
vább él.

Bár nagy szorgalommal és alaposság-
gal kutatta a régi idõk emlékeit, mégsem
volt szobatudós. Akkor is dolgozott, ami-
kor tudta, hogy munkája kiadása belátha-
tó idõn belül nem valósul meg. A siker
felbátorította, a nehézségek viszont nem
csüggesztették el. Tudta azt is, hogy min-
denkor, de különösen nehéz idõkben,
szükség van példaképekre, olyanokra,
akiknek a nyomában el lehet indulni. So-
kat tanulunk tõle ma is az emberrõl, a hit-
rõl, a tisztességrõl, a hûségrõl, a hazasze-
retetrõl.

Befejezésül idézem a háromszáz év-
vel ezelõtt született református lelkész és
történetíró igen szép mondatát a Magyar
Athenas elõszavából: „Mert valamikép-
pen a hazának ártani nem szabad, azon-
képpen annak nem használni, mikor le-
hetne, nagy vétek.” Ez lett a Budapesten
már huszonnégy éve mûködõ Bod Péter
Társaság jelmondata. Ez a gondolat irá-
nyította és irányítja a társaság munkáját
mind a mai napig. 

Jó szívvel ajánlom ezt mindenkinek,
különösen mindazoknak, akik Bod élete
és munkássága iránt érdeklõdnek. ■


