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BBOODD PPéétteerr eeggyykkoorrii kköönnyyvvttáárraa ééss
aannnnaakk mmaarraaddéékkaaii
SSzzéékkeellyyuuddvvaarrhheellyyeenn

(Kivonat)
A szerzõ a lelkész, író és tudós BOD Péter
(1712–1769) könyvtárának a korai mega-
lapozásával, majd kiteljesítésének a módo-
zataival foglalkozik, önéletírása, levelei és
a könyvekben fellelhetõ possessori beje-
gyzések alapján. A BOD Péter halála után
szétszóródott könyvtára nyomon követhetõ
darabjainak a sorsát, különösképpen a
székelyudvarhelyi Tudományos Könyvtár-
ban õrzötteket veszi számba. A dolgozat
elõadásként rövidített formájában elhang-
zott Olthévízen 1999. 07. 09-én, az ottani
ref. egyházközség hármas ünnepére szer-
vezett ülésszakon, és megjelent az Udvar-
helyi Híradó Kalendárium 2000 (Székely-
udvarhely, 1999) 110–116. oldalain.

*
A 18. században – BOD Péter századában

– az erdélyi papi-tanári értelmiség körében a már
elõbb is meghonosodott könyvgyûjtés eredmé-
nyeként egyre több magángyûjtemény, magán-
könyvtár születik. Ezek a szerény, általában
néhány száz kötetet számláló, de sokszor a szelle-
mi munkát is elõsegítõ kis könyvtárak kisebb ré-
sze a két, szerencsénkre hagyományozás vagy
vásárlás révén részben avagy egészükben, iskolai
könyvtárakhoz kerül. A nagyobbik hányad, sajná-
latosan, az örökösök érdektelensége, avagy talán
inkább anyagi nehézségei miatt, a könyvgyûjtõ
halála után árveréseken szóródik szét és felap-
rózódva köz- vagy magánkézbe kerül.

Fájdalom, a halálát követõ évben BOD Pé-
ter könyvtárával is ez történik. Közel ezer kötetet
számláló könyvgyûjteményét Nagyenyeden ár-
verezték el, 1770. április 24. körül. (Az árverés

általában több napos; a kolozsvári ref. egyház-
kerületi levéltárban õrzött egyik könyvén az alábbi
dátum szerepel.1) Szerencsénkre, legalább a RAD-
VÁNSZKY-család sajókazai levéltárában meg-
õrzõdött  könyvtára aukcióra – szakszerûtlenül  –
összeállított jegyzéke. Ezt báró RADVÁNSZKY
Béla adta közre.2 Ebbõl tudjuk meg, hogy könyv-
tára 888 mûvet foglalt magában, de – amint utal
erre RADVÁNSZKY és utána mások is – ez nem
egyezik a kötetek számával: ez jóval nagyobb.
Ehhez járul még 58 kötetbõl álló kéziratgyûj-
teménye is.

Nem célom részletezni e könyvtár össze-
tételét, kiemelni értékeit, ezt részben az elõbb
említett RADVÁNSZKY Béla, részben pedig
VITA Zsigmond és HARGITTAY Emil már meg-
tette.3 Megállapításaikból csupán néhányat em-
lítek ízelítõül: az 1711 elõtti, régi magyarországi
nyomtatványok száma 157, néhányuk csak az õ
könyvtárából ismeretes. Tékája jegyzékében az
antik szerzõk mellett a középkori egyházatyák, a
reformáció és ellenreformáció, a racionalizmus
korának a mûvei, a magyar történelem és iro-
dalomtörténet, valamint a szótárszerkesztõ szá-
mára elengedhetetlenül szükséges szótárak és
nyelvtanok számos példáját fedezhetjük fel. Az
egész könyvtár becsértéke: 1 151 magyar forint és
63 krajcár (helyesen dénár)4.

BOD Péter könyvtárának licitációjáról
további részleteket DÉZSI Lajos kisebb írásából
tudhatunk meg5: „Ez árverésen megjelentek a
protestáns iskolák küldöttei s a debreceni ref. kol-
légium is 2 tanára által képviseltette magát, kik ott
a könyvtári jegyzõkönyv [...] tanúsága szerint 61
mûvet meg is vettek, sajnálatunkra nagyobb részt
külföldi theol. mûveket s nem hungaricumokat; de
azt is vettek néhányat...” DÉZSI közleményének
már a címe is, nemkülönben írottai is sugallják,
hogy jó volna tudni: „Hová kerültek a többi ma-
gyar hungaricumok és kéziratok, nem lenne ér-
dektelen, ha ki lehetne nyomozni. Talán más fõ-
iskolák (mint S.-Patak, Nagyenyed, Kolozsvár)
könyvtári jegyzõkönyvei szintén szolgálhatnának
e tekintetben útbaigazítással.”

Felvetésének – legalábbis az általam elér-
hetõ könyvtártörténeti szakirodalmat átnézve – jó
ideig nem támadt visszhangja. Majd háromnegyed
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század múltán VITA Zsigmond veszi számba
BOD Péter egykori könyvtárának az enyedi
BETHLEN-Könyvtárban fellelhetõ darabjait,
számszerint 14-et.6 Neki nem állt rendelkezésére
könyvtári jegyzõkönyv, azonosításait csak a tu-
lajdonosi bejegyzés alapján tehette meg. Ezek a
könyvek – írja – „csak 1850 után kerülhettek a
kollégiumi könyvtárba ajándékozás által.”
Köztudott, hogy az 1848/49-es események során
a kollégium könyvtárát szétdúlták, felégették,
széthordták. BOD Péter könyvtárának korábban
szerzett darabjai is így es(het)tek áldozatul.
Néhányuk megmenekülve visszakerülhetett az
enyedi könyvtárba.

Az Akadémia Könyvtára régikönyvgyûj-
teményérõl írva, RITOÓKNÉ SZALAY Ágnes a
TELEKI család könyvtára címû fejezetben fel-
bukkanó rövid tudósítása: „bekerült a TELEKIek
könyvtárába a már említett TOFOEUS (!) Mihály
sok könyve, valamint BOD Péter, [és mások –
MHÉ] könyvtárának egy része is.”7 Ez arra enged
következtetni, hogy az egykori BOD Péter tanít-
vány, a koronaõrként ismert felvilágosult fõúr,
TELEKI József (1738–1796) is vásárolt nagyra be-
csült mentora könyvtárából. Hogy mennyit, azt az
akadémiai könyvtár bizonyára létezõ (?) possessor-
katalógusából tudhatnók meg. Bár sokak elõtt közis-
mert, talán nem érdektelen említenem, hogy az Aka-
démia Könyvtárának alapját a TELEKIek 30 000
kötetes könyvtára alkotja. A gyûjtemény megala-
pozója pedig épp a BOD Péterhez mindvégig közel
álló, elõbb említett TELEKI József volt.

A székelyudvarhelyi egykori ref. kol-
légium könyvtárába – ma Tudományos Könyvtár
– is került BOD Péter könyvei közül tíz mû, 15
kötet, azaz 12 darab. JAKÓ Zsigmond az elõbbi
könyvtárról írt alapos tanulmányában, részle-
tezés nélkül, 9 mûvet említ.8 A könyvtár posses-
sor-katalógusához anyagot gyûjtve sikerült e szá-
mot még eggyel növelnem. BOD Péter egyik
könyve9 hátsó kötéstáblájának a belsõ oldalán
ugyanis betûjegyére bukkantam. Könyvei tulaj-
donjelölésének ezt a formáját ugyan ritkán – a 12
darab esetében mindössze háromszor – használ-
ja, de jó rá figyelni.

Élete egyes szakaszainak az érintésével –
önéletírása és közölt leveleinek a segítségével – a

könyvtárunkban fellelhetõ könyveiben olvasható
beírásai alapján korai könyvszeretetérõl, meg
hozzáértõ könyvgyûjtésérõl is szólnék, részlete-
sebben ismertetvén egyúttal a Székelyudvarhe-
lyen õrizetteket.

Ismeretes, hogy a nagyenyedi kollégium-
ban 1724–1729 között tanult kisdiákként. Meghí-
vást kapván, Felsõbányára megy tanítani. Itteni
tartózkodásáról írva már megmutatkozik a könyv
szeretete, megbecsülése: „A gyermekek tanításá-
val megbízottan három évet töltöttem el ott, ma-
gam pedig közben elolvasván a könyveket, ame-
lyekre szert tehettem, valamelyes tudományos
kincset gyûjtöttem.”10 E kincs nemcsak szellemi
értelemben veendõ; már ott is – de esetleg már
elõbb is – vásárol könyvet: egyet bizonyosan, ám
lehet, hogy többet is.

A COCCEJUS által magyarázott SSuummmmaa
ddooccttrriinnaaee ddee FFooeeddeerree eett TTeessttaammeennttoo DDeeii címû,
Amsterdamban 1672-ben megjelent munka cím-
lapján „Petrus BOD 1731” tulajdonbejegyzés
szerepel. (1729. április 15. – 1732. május között
tartózkodott Felsõbányán, és ott vásárolhatta.) A
könyv legkorábbi tulajdonosa VÁRADI Pál,11

egykori debreceni, majd Leidenben és Franeker-
ben tanult diák, késõbb lelkipásztor. Bejegyzése
hely és keltezés nélküli. Õt követi KABAI István –
róla semmit se sikerült kiderítenem –, tulajdonbeje-
gyzése datált: 1695. További tulajdonosok EGRI
István és Mihály, valószínûleg debreceni diákok.12

BOD Péter feltehetõen tõlük vásárolta a könyvet.
Utána BODA Gergelyé, aki eredeti módon jelzi
tulajdonosi mivoltát: a BOD nevet megtoldta ––aa-val
és az áthúzott Petrus elé írta a Gregorius rövidítését.
Ebbõl, sajnos, nem tud(hat)juk meg, hogy hol,
mikor és miképpen szerzi meg a könyvet. Õ is
Enyeden és Hollandiában tanult, majd cegei lelkész
volt.13 Tõle 28 darabot számláló könyv-tártöredék
került Székelyudvarhelyre, ebbe tartozik fenti
könyvünk is. A RADVÁNSZKY közölte jegyzék-
ben nem azonosíthattam, tehát már korábban –
halála elõtt – válhatott meg tõle BOD Péter.

Felsõbányai tanítóskodása anyagiakban is
eredményes volt: „Végül ruhát és egy kevés pénzt
szerezvén, amibõl egy ideig fent tarthatom magam
Enyeden, újból Enyedre jöttem és itt az 1732. év
május 8. napján aláírtam a kollégium törvé-
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nyeit.”14 Az 1736. évtõl – VITA szerint négy évig15

– a kollégium könyvtárosa, a könyvek jó ismerõje
s értõje. A tanítványaitól kapott pénzzel jól sáfár-
kodott, már diákként vásárolt könyveket. A bir-
tokunkban lévõ alábbi két könyve is ezt tanúsítja.

A GULICHIUS, Abraham: LLiibbrroorruumm
PPrroopphheettiiccoorruumm VVeetteerriiss eett NNoovvii TTeessttaammeennttii, Ams-
terdamban 1694-ben megjelent példánya címlapján
saját kezû bejegyzése: „Charum Peculium Petri
BOD ab A[nn]o. 1736 Enyedini.” A könyv legko-
rábbi tulajdonosai: KÉZDIVÁSÁRHELYI Péter16

és GIDÓFALVI Mihály17. Az elsõ kötéstábla belsõ
oldalán található ajándékozó sorok szerint az
Akadémiáról visszatért KÉZDIVÁSÁRHELYI
Péter 1710. július 11-én adja GIDÓFALVI Mihály-
nak e könyvet. GIDÓFALVITÓL szerezhette meg
BOD Péter, de már 1739-ben PUTNOKI SZELE
Mihályhoz18, tõle meg 1742-ben a fennebb említett
BODA Gergelyhez került. Ennek könyvtára
töredékével pedig a székelyudvarhelyi kollégium
könyvtárába jut.

Enyeden 1738-ban szerzett másik könyve
FLORUSnak a SALMASIUS jegyzeteivel ellá-
tott: A római viselt dolgokról írott négy könyve
(latin nyelven), 1674-beli ELZEVIR kiadás. Elõzõ
tulajdonosának a kötéstáblán jelentkezõ supralib-
rosát még nem sikerült feloldanom: „MLCT
1699”. A címlapon „Chara Supellex Petri BOD
Enyed 1738” olvasható. Ezt a kötetet megtaláltam
ugyan könyvtára egykori jegyzékében, de bizo-
nyossággal nem állíthatom azonosságukat. A
jegyzékben ugyanis a kiadás éve s helye nincs
feltüntetve: ára 1 forint 72 dénár19. Az udvarhelyi
kollégiumi könyvtárban FINTA János könyvtáros
vette számba 1803-ban. Feltehetõ, hogy a kol-
légium vásárolta az 1770. évi árverésen.

A VITA Zsigmond által ismertetett, Enye-
den található 14 könyv közül 3, valamint az elõbb
ismertetett székelyudvarhelyi 3, és még ki tudja
hány példány – amit diákként szerzett meg – bizo-
nyítja, hogy könyvgyûjtése, s részben könyvtára
megalapozása is – egyes életrajzírói elgondolásával
szemben – már valóban korán elkezdõdött.

Enyedi tanulmányai befejeztével pereg-
rinálni készül: „Miután összegyûjtöttem a szokás
szerint valamelyes alamizsnát [ezt a 18. század

végétõl albizálásnak nevezik – MHÉ] és mindent
elkészítettem az útra, az 1740. év május 23. napján
elindultam végre Enyedrõl. Fõként méltóságos
BETHLENKatalin grófnõ pártfogása által nyertem
segítséget, aki 50 magyar forintot adományozott és
nemes TÛRI Mihály uram által, ki ugyancsak 50
magyar forintot adott és azonkívül a felesége is 50
magyar forintot.”20 Nem véletlenül idéztem hosz-
szabban önéletrajzából, ugyanis életrajzírói téves
öröksége az, amikor csupán BETHLEN Katát
említik egyetemi útja fõ támogatójaként, és meg-
feledkeznek TÛRIék 100 forintjáról. Azt sem em-
lítik, hogy a BETHLEN Katától felajánlott enyedi
alumniát is TÛRI Mihály beajánlására kapta meg
korábban; ezt is õ maga írja önéletírásában.21

Újabb könyvszerzeményei már a külföldi
egyetemjárásához köthetõk. Õ is, mint majd min-
den akadémita, gondot fordít jó, szükséges és
hasznos könyvek vásárlására a maga vagy a meg-
bízó kollégium számára. Az ottani, egykori pro-
fesszorok könyvtárainak árverezésein is részt vett.
Ennek bizonyítéka VELEIUS PATERCULUS, C.
HHiissttoorriiaarruumm LLiibbrrii IIII.. 1707-es lipcsei kiadása. A
címlapon „P BÜRMANNY” bejegyzés, vagyis az
1741-ben elhalálozott neves hollandiai egyetemi
tanár neve szerepel. A BURMANN-gyûjtemény-
bõl vásárolt könyvekrõl TELEKI Sámuelnek
1761. november 16-án keltezett levelében is meg-
emlékezik: „szerzettem volt is Hollandiában,
nevezetesen BURMAN Péter könyvei közül fele-
sen magamnak.”22 A címlapon található bejegyzés
azonban nem a megszerzés idejét, helyét tünteti
fel – ahogy azt elõbbi könyveinél tette –. E köny-
vét adományként adja: „Illustri Gymnasio Ud-
varh[elyensi] offert – 744 Petrus BOD”. Feltehe-
tõleg pappá szentelésének az emlékére adta, mivel
a fenti év eme számára nagy horderejû esemé-
nynek az éve. De esetleg csupán csatlakozott
ÁRVA BETHLEN Katához, akinek költségén épp
ebben az évben vásároltak négy könyvet az
udvarhelyi kollégium számára.

HOFFMANN, Iohann Iacob bázeli profess-
zor LLeexxiiccoonn uunniivveerrssaallee hhiissttoorriiccoo – ggeeooggrraapphhiiccoo ––
cchhrroonnoollooggiiccoo –– ppooeettiiccoo –– pphhiilloollooggiiccuumm öt fóli-áns
kötetét (valójában 2 mû, 4 darab) is Leidenben
szerzi meg. Tulajdonbejegyzése (is) tanúsítja ezt.
A bázeli, 1677-es kiadást (1–2. köt.) 1741-ben:
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„Petri BOD Lugdb. 1741”, az ugyanott, de
késõbb, 1683-ban megjelentetett (1–3.) köteteket
1742-ben vásárolta: „P BOD Lugd Batav. 1742”.
Elõzõ tulajdonosát, „H(?) V(?) HAYMENBERG
1706”, azonosítani nem tudtam. Mind az öt kötet
könyvtára árverezésekor került (kerülhetett) a
borosjenõi gróf SZÉKELY Lászlóhoz. SZÉKELY
rézmetszetes, címeres ex librise e könyvekben is
megtalálható, mint ahogy a székelyudvarhelyi
kollégiumra hagyományozott egész könyvtára
minden egyes darabján. Érdekes módon – a kevés
fennmaradt és közzétett levél közül kettõ – a tu-
lajdonunkban lévõ, elõbb említett kötetekre is
vonatkozik. Mindkettõ 1752 áprilisában íródott
lécfalvi ORBÁN Péterhez, TELEKI Sámuel
egykori tanítójához. Elsõ levelében HOFMANN
munkáját dicséri és ajánlja megvételre. A
másodikban ezeket olvashatjuk: „A HOFMÁNok
titulosokat egészen leiratván felküldöttem.
Azokról úgy kell gondolkodni, hogy kiadta
HOFMÁN amint elintézték volt két tomusban, de
ennek utána continualta s azt is kiadta két tomus-
ban Basileaban s ez az editio vagyon nékem,
amely 1677-ben és 1688-ban [! recte 1683 –
MHÉ] jött ki. De ha Ex[cellentiá]ja meg akarja
hozatni, ne ezt az editiot, hanem a leidait hozassa
meg, a mind szebb s jobb a papirosa is.”23 Ebben
az esetben is megmutatkozik BOD Péter könyvek
területén való jártassága. Sikerült azonosítanom a
köteteket az árverési lajstromban24 – bár ez csak
az utolsó kiadási évet tünteti fel; a kötetek értéke
12 magyar forintra és 34 dénárra rúgott.

Az enyedi könyvtárban számba vett, és
közzétett felsorolásban szereplõ hat könyv ese-
tében bizonyossággal állítható, hogy Leidenben
vásárolta. Ezek, és a mi fenti hat kötetünk csak
igen kis hányadát teszik ki az önéletírásban
szereplõ, Hollandiában vásárolt  hét mázsányi
könyvnek. Ezek épségben történõ hazaszállítása
– mint minden peregrinusnak – nagy gondot
jelentett számára. Önéletírásában részletesen el is
meséli nehézségeit. Szövegébõl megszakítá-
sokkal idézem: „az 1743. év július 24. napján
este eltávoztunk Leydenbõl mi ketten, én és ta-
nulmányaimnak majdnem gyermekkoromtól,
most pedig vándorlásaimnak társa: BERZÉTEI
József ... Amsterdamból július 29. napján elin-

dulván, életünket és vagyonunkat [ez elsõsorban
a könyvekre vonatkozik – MHÉ] a tengerre bíz-
tuk ... augusztus 15. napján Boroszlóba értünk.
Ugyanazon a napon értek Boroszlóba a könyves-
ládák, melyeket vízen Amsterdamból még két
hónappal az elutazásunk elõtt elõre küldöttünk.
BÁNYAI István késõbbi pataki tanár ládái 15 és
fél mázsát tettek ki, BERZÉTEI Józseféi 8, az
enyémek 7.”25 Tovább a szekeres okozott sok
bosszúságot, néhány könyvét pedig a harmincad
fõnöke jogtalanul megtartotta. Hazatérte után
írja: „november 29. napján könyveimmel együtt
épen Enyedre értem, ahonnan három évvel aze-
lõtt távoztam.”26 Utazásuk jó kerek négy hóna-
pot igényelt.

Itthoni könyvbeszerzéseirõl újból önélet-
írása, levelei s a könyvekben található bejegyzé-
sei igazítanak el. Gyakori látogatója lehetett a
könyvaukcióknak. Enyeden – feltehetõen – a
kollégium közvetítésével tartott háromnak biz-
tosan résztvevõje volt.

Az elsõ, a FÁJI János lelkész könyvtárá-
nak 1757-es árverése. FÁJI J. (1703–1757)27 szin-
tén enyedi, majd hollandiai diák, Alvincen lelkész
és a gyulafehérvári kerület rendes jegyzõje, akit e
tisztségben épp BOD Péter követett. BOD P. ez
alkalommal FÁJI Leidenben vásárolt két könyvét
szerezte meg. Az USSERIUS Jacob gondozta
AAnnnnaalleess VVeetteerriiss TTeessttaammeennttii, Londonban 1650-ben
megjelent kötet címlapján szereplõ bejegyzést:
„Johannis FÁJI comparantis Lugduni Batavorum
Anno 1733 XVII. Kalendas Februarii P[astor]”
követi a: „Post Petri BOD comp[arantis] in auc-
tione Enyedini1757”. A FÁJI másik, ugyanakkor
és ugyancsak Leidenben vásárolt USSERIUS
kötete, az AAnnnnaalleess...... NNoovvii TTeessttaammeennttii HHiissttoorriiaamm az
1654-es londoni kiadás is akkor kerülhetett hozzá,
de itt csak a hátsó kötéstáblára írt monogramja (!)
jelzi tulajdonjogát. E két könyv az ár-verési
jegyzéken egyetlen tételben jelenik meg28, bec-
sértéke: 2 forint 84 dénár. Az udvarhelyi kollégium
ezeket is az árverésen szerez(het)te meg.

„Enyeden 12. Oct. [1764 – MHÉ] kotya-
vetyére tették a néhai BARDOTZ Pál uram
könyveit és a kollegyiom bibliotékájából is holmi
régi könyveket. Ott voltam én is és vettem felesen,
melyeknek árok ment ad fh. 34 den. 66. Jelen volt
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az auction a méltóságos gróf TELEKI Sámuel úrfi
is és vásárlott is sokat mint Erdélyben legnagyobb
könyvekhez értõ bibliopola.”29 BARDÓTZ szin-
tén Nagyenyeden nevelkedett, s már Leidenben
tanul BOD Péter odaérkeztekor, hazatérte után a
szatmári kollégium tanára, majd Szászvároson
pap, itt hunyt el 1764. június 23-án. Jó kapcsola-
tukra BOD Péter önéletírásában több ízben is utal.

1765-ben újabb árverésre megy: „21.
Januarii és a más két napokon hányták auctiora a
néhai B[áró] JOSINTZI József úr30 könyveit
Enyeden; ott jelen voltam az elsõ napon magam is,
az holott a válogatott jobb könyvek drágák nem
voltanak. Vettem ott némelyeket magam is.”31

A könyvbeszerzés akkor igen gyakori
módjával, lehetõségével is élt: a külföldön tanuló
diákokat vagy ott élõ tisztségviselõket, ismerõ-
seit kéri meg könyvek vásárlására. Így 1764-ben:
„DEÁKI Pálnak Leidába küldöttem 8 aranyat
holmi könyvek vásárlásokra.”32 Ugyanígy
egykori enyedi tanítványa, az õt segítõ TÛRI
Mihály fia, Sámuel, a reformátusok bécsi ügy-
vivõje is többször tett jó szolgálatokat számára:
„Bécsi agens Tek[intetes] TÛRI Sámuel uram
volt nálam [1765 – MHÉ] 18-dik Martii és
következendõ három napokon. Hozta a PRAY
Annal[es regum] Hun[gariae] 2-dik darabját. Én
adtam õkegyelmének 12 aranyakat, minthogy
sokszor küldött könyveket.”33

Fennmaradt és közzétett levelei is foglal-
koznak könyvbeszerzéseivel. Ismert a RÁDAYGe-
deonnal való kapcsolata; közös szenvedélyük: a
könyv szeretete, gyûjtése erõsítette ezt. Egymás
számára szereznek meg könyveket: BOD Erdély-
ben bibliofil ritkaságokat, szép magyar könyveket
vásárol RÁDAYnak, RÁDAY viszont Magyar-
országon kutatja fel a Bod számára szükséges mû-
veket. De Bod vásárol TELEKI Józsefnek (TE-
LEKI László és RÁDAY Eszter fiának), s TELEKI
Sámuellel is könyvek vásárlásáról levelez.

A könyvbeszerzés újabb módjával: a
könyvkereskedésben való vétellel is próbálkozik.
Az 1748-ban megnyílt elsõ pesti könyvesbolt-
ban, MAUS János Gellért könyvkereskedésében
közvetett úton vásárolt. A RÁDAY Gedeonhoz
1756. február 20-i levelében írja: „Bíztam vala
TÛRI Sámuel Uramra az Télben hogy Pesten a

mellyek a MAUSZ Katalogussában megvolná-
nak azokat nékem küldje meg, de sokakat, a mel-
lyek voltanak a Katalogusban nem talált meg
magánál; nemellyeket pedig megtalálván el-
küldött.” Ebben a levélben fejti ki, milyen tárgyú
könyvek a legkedvesebbek neki: „Nékem az
magam Hivataljára közelebbrõl tarzozó (!)
Theologia után nagyobb gyönyörûségem vagyon
az Hazánk Historiájoknak visgáásában s akármi
alá való könyvet kapjak is arra a materiára, mind
kedves.”34

Még két könyve számbavételével vagyunk
adósok. Ezek szûkszavú bejegyzése nem igazít el,
nem tudjuk bizonyosan, mikor és hol szerezte.
Egyik a jezsuita, bölcseleti és teológiai doktor PÉ-
TERFY Károly gondozta: SSaaccrraa CCoonncciilliiaa EEccccllee--
ssiiaaee RRoommaannoo--CCaatthhoolliiccaaee iinn RReeggnnoo HHuunnggaarriiaaee két
kö-tetes, Pozsonyban 1741–1742-ben napvilágot
látott mû. A kiadási évbõl következtetve hazatérte
után vásárolhatta. A címlapon csupán a „Petri
BOD” szûkszavú bejegyzés található, a könyvben
viszont több, a tárgyhoz kötõdõ bejegyzése is elõ-
fordul.35 A RADVÁNSZKY közölte jegyzékben 2
fo-rint 48 dénár értékkel szerepel.36 Ezt is vásárol-
hatta a székelyudvarhelyi kollégium.

Utolsó kötetünket BOD Péter ugyancsak
1744-ben – de már pontosabb keltezéssel –
Sorostélyról (ÁRVA BETHLEN Kata kedvelt
tartózkodási helyérõl) küldi az udvarhelyi kol-
légiumnak: „Illustri Gymnasio Udvarhellyensi
offert Petrus BOD mp. Sorost. 10 Xb. – 744.” A
mû GODWIN Thomas: Mózes és Áron címû zsidó
egyháztörténeti munkájának az utrechti 1698-as
kiadása. E könyvében is, a hátsó kötéstábla belsõ
oldalán, tulajdonjegyként jelentkezik monogramja.

Összegezésül: BOD Péter könyvtára egy
tudós szakszerûen, hozzáértéssel gyûjtött könyv-
tára volt, amit igen korán kezdett megalapozni és
haláláig sok utánjárással és nagy anyagi áldozat-
tal teremtett meg. Egykori könyvtárából ma
számbavehetõ: a debreceni 64 kötet (tételesen
nem ismerjük õket), az enyedi 14+1, és az
udvarhelyi 10 mû. Ez gyûjteményének csupán
1/10-e, vagyis igen kis hányada. De tudjuk azt,
hogy az Akadémia könyvtárában is kereshetjük
köteteit.
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Lehetséges, hogy más, ugyancsak régi ere-
detû magán- és közgyûjteményekben még léteznek
és kerülhetnek elõ BOD Péter könyvtárából szár-
mazó darabok, azonban ez a possessor-katalógu-
sok összeállítását és közzétételét igényli. A régi
gyûjteményekben végzendõ újabb possessor-
kutatásokkal kibogozható s összeállítható lesz a
tulajdonos-katalógus és feltétlenül szükséges
közlésével közkinccsé is válhat. Így aztán, segít-
ségükkel – ha ténylegesen nem is, de  – újból elénk
varázsolható BOD Péter egykori gazdag bib-
liotékája.

AA BBOODD PPéétteerr kköönnyyvvttáárráábbóóll sszzáárrmmaazzóó ééss
aa sszzéékkeellyyuuddvvaarrhheellyyii TTuuddoommáánnyyooss
KKöönnyyvvttáárrbbaann õõrrzzöötttt kköönnyyvveekk jjeeggyyzzéékkee

A könyvek felsorolásánál a következõ sorrendet
követem:

– a könyv rövid címleírása, (raktári jelzete);

– a possessori bejegyzések, (helyük)

1. COCCEJUS, Johannes: SSuummmmaa ddooccttrriinnaaee ddee FFooeeddeerree
eett TTeessttaammeennttoo DDeeii.. Editio quarta... Amste-lodami, Apud
Johannem à SOMEREN. 1672. (5836)
Ex libris Pauli VÁRADi ... (?) (Címlap, áthúzva);

Anno Dni 1695. die 14 April. Perqusiti (?) pretii exhibi-
tion possidet Steph. KABAI (1. kötéstábla, belsõ oldal);

Steph. KABAI F. 25 (címlap, áthúzva);

Steph. EGRI et Michaëlis (címlap, áthúzva);
Petrus BOD 1731 (címlap, a Petrus áthúzva!);

GREG BODA. (címlap, a BOD a-val megtoldva!);

Liber Bibliothecae Sz. Udvarhelyiensis Ref. in Censum
venit sub Rectore Professore Michaële SZIGETI et
Bibliothecario Johanne FINTA. 1803. (címlap hát-
oldalán).

2. GULICHIUS, Abrahamus: LLiibbrroorruumm PPrroopphheettiiccoorruumm
VVeetteerriiss && NNoovvii TTeessttaammeennttii.. Amstelodami, Apud Viduam
Johannis à Someren.1694. (5617).
In Thesseram gratitudinis et Candoris in Aedificar
Eccle Rrendissimo ac multum D... (?) Viro Dei D.
Michaëlis GIDOFALVI offert Petrus K. WÁSÁ-
HELLYI ex Academiis B. redux. Ao 1710 11 Julij. (l.
kötéstábla belsõ oldalán);

Charum Peculium Petri BOD ab Ao 1736 Enyedini
(címlap);

Ab Anno 1739. Michaëlis SZELE PUTNOKI (l.
elõzéklap);

Gregorii BODA – 742. (címlap);

Liber B Th Szud Ref ... 1803 (címlap).

3. FLORUS, Lucius Annaeus: [[RReerruumm RRoommaannaarruumm]]
CCuumm nnoottiiss iinntteeggrriiss CCll.. SSAALLMMAASSIIII.. Amstelodami, Ex
Officina ELZEVIRiana. 1674. (5413).

MLCT 1699 (supralibros a kötéstáblán);

Chara Supellex Petri BOD Enyed 1738. (címlap);

L. B. Sz. Ud. R ... 1803 (címlap verso-ján).

4. VELLEIUS PATERCULUS, Caius: HHiissttoorriiaarruumm LLiibbrrii
II. Lipsiae, Apud Thomam FRITSCH. 1707. (5754).

P. BURMANNY. (címlap);

Illustri Gymnasio Udvarh. offert – 744 Petrus BOD.
(címlap);

L. Bibliothecae Sz Udvarhellyiensis ... 1803 (l. elõzéklap).

5. HOFMANNUS, Iohannes Iacobus: LLeexxiiccoonn uunniivveerr--
ssaallee hhiissttoorriiccoo –– ggeeooggrraapphhiiccoo –– cchhrroonnoollooggiiccoo –– ppooeettiiccoo ––
pphhiilloollooggiiccuumm.. Tom. I–II. Basileae, Impensis Iohan.
HERMAN. Widerhold. Typis Jacobi BERT-SCHIi et
Joh. Rodolphi GENATHIi. 1677. (487; 487/8855, 2
db.).

H(?) V(?) Haymenberg 1706 (elõcímlap);

Petri BOD Lugdb. 1741 (csak az I. köt. címlapján);

Ladislaus Comes SZÉKELY de Boros Jenõ et Sa-
molykeszi ... 1764. (nyomtatott, cimeres ex libris az
elõcímlapon).

6. HOFMANNUS, Iohannes Iacobus: LLeexxiiccii uunniivveerr--
ssaalliiss hhiissttoorriiccoo –– ggeeooggrraapphhiiccoo-- cchhrroonnoollooggiiccoo –– ppooeettiiccoo ––
pphhiilloollooggiiccii ccoonnttiinnuuaattiioo.. Tom. I–III. Basileae. Impensis
Iohan. HERMAN. Widerhold, Typis Jacobi
BERTSCHIi. 1683. (488; 488/8856, 2 db.).

P BOD Lugd Batav. 1742 (csak az I. köt. címlapján);

Ladislaus Comes SZÉKELY ... 1764. (nyomtatott,
címeres ex libris az elõcímlapon).

7. AAnnnnaalleess VVeetteerriiss TTeessttaammeennttii ... Jacobo VSSERIO
Armachano digestore. Londini, Ex Officina J.
FLESHER ... 1650. (6605).

Johannis FÁJI comparantis Lugduni Batavorum Anno
1733. XVII Kalendas Februarii. P. (címlap);

Post Petri BOD comp. in auctione Enyedini 1757 (címlap);

P. B (hátsó kötéstábla belsõ oldalán);

Liber B Th Sz Ud Ref ... 1803 (elõzéklap).

8. VSSERIUS, Jacobus Armachanus: Annnnaalleess.
Londini, Typis J. FLESHER, impensis Johannis
CROOK 1654. (6606/13806).

276



Johannis FÁJI comparantis Lugduni Batavorum Anno
1733 XVII. Kalendas Februarii.P. (címlap);

P B (hátsó kötéstábla belsõ oldalán);

Liber B Th Szud Ref ... 1803 (címlap verso-ján).

9. SSaaccrraa CCoonncciilliiaa EEcccclleessiiaaee RRoommaannoo--CCaatthhoolliiccaaee iinn
RReeggnnoo HHuunnggaarriiaaee ... Illustravit. P. Carolus PÉTERFY.
Pars I–II. Posoni Typis Haeredum ROYERianorum.
1741–1742. (6157; 6157/13520, colligatum).

Petri BOD (címlap);

Liber Bibliothecae Sz Udvarhelyensis Ref ... 1803
(címlap).

10 GODWINUS, Thomas: MMoosseess && AAaarroonn. Ultrajecti,
Apud Guilielmum à POOLSUM. 1698. (6217).
P B. (hátsó kötéstábla belsõ oldalán);

Illustri Gymnasio Udvarhellyensi offert Petrus BOD
mp. Sorost. 10 Xb. – 744. (címlap);

L B Sz Re ... 1803 (elõzéklap).
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mûvérõl van szó.

34. BOD Péter három levele gróf RÁDAY Gedeonhoz. Közli KISS Áron.
= Figyelõ 1876, I. köt. 175.
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(A családnevek majuszkulás kiemelését, beleért-
ve az idézeteket, kötetszerkesztési szempontok
indokolják. SSzzeerrkk.. mmeeggjj..)
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BBiibblliiootteeccaa lluuii PPéétteerr BBOODD ººii
rrããmmããººiiþþeellee eeii llaa OOddoorrhheeiiuu
SSeeccuuiieesscc
(Rezumat)

Studiul discutã modalitãþile fundamentãrii
timpurii a bibliotecii personale a omului de ºtiinþã,
preotului ºi scriitorului Péter BOD (1712–1769),
pe baza autobiografiei, scrisorilor ºi înregistrãrilor
de posesor, care se aflã în cãrþi. Se trec în revistã
volumele, care au rãmas dupã risipirea acestei bi-
blioteci ºi a cãror soartã mai poate fi urmãritã azi,
mai cu seamã cele, care se gãsesc în Biblioteca
Documentarã din Odorheiu Secuiesc.

PPéétteerr BBOODD’’ss LLiibbrraarryy aanndd iittss
RReevviivvaallss iinn SSzzéékkeellyyuuddvvaarrhheellyy
((OOddoorrhheeiiuu SSeeccuuiieesscc))
(Abstract)

The treatise writes on the early founda-
tion and the enlarging methods of the priest,
writer and scientist’s library taking into consider-
ation Péter BOD’s (1712–1769) autobiography,
his letters and his proprietary notes. The paper
traces back the lot of the library to 1769 followed
by its scattering and takes into account mainly
those writings cohich are to be found in the
Documentation Library in Székelyudvarhely.
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