
TÖRTÉNETI IRODALOM

EGYHÁZ, TÁRSADALOM ÉS MÛVELÕDÉS
BOD PÉTER (1712–1769) KORÁBAN

A nagyenyedi és magyarigeni „Bod Péter háromszáz éve” konferencia (2012. május 2–3.)
tanulmánykötete

Szerkesztette: Gudor Botond, Kurucz György, Sepsi Enikõ
Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2012. 317 o.

Konferenciával és annak elõadásait szerkesztett formában tartalmazó, méltó ünnepi kötet-
tel emlékezett meg a történész, egyháztörténész, könyvtáros, levéltáros szakma az enciklopédi-
kus mûveltségû erdélyi tudós, a magyar mûvelõdéstörténet kiemelkedõ alakja, Bod Péter refor-
mátus lelkész születésének háromszázadik évfordulójáról. A kétnapos konferenciát a nagyenyedi
Bethlen Gábor Kollégium dísztermében és a magyarigeni református templomban rendezte meg
több társszervezõ, a Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, a Magyarigeni Református Egyház-
közösség, a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár, Kovászna Megye Tanácsa, a Károli
Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara és a Gyulafehérvári Egyetem Történet-
tudományi Kutatóintézete, a budapesti Bethlen Gábor Alap támogatásával. Nemcsak a rendezõk
stáblistája illusztris, hanem a résztvevõké is, hiszen romániai és magyarországi egyetemi oktatók,
kutatók, de külföldi intézmények, köztük svájci, hollandiai, angliai kutatóintézetek szakemberei
alkotják.

A három nagy tematikai egységbe (I. Az enyedi alma mater vonzásában; II. Bod Péter élet-
körülményei és lelkészi szolgálata; III. Bod Péter a tudós) sorolt tanulmányok a 18. század sajá-
tos történeti, egyház- és mûvelõdéstörténeti mozzanatait, jellemzõit tárják fel és mutatják be a le-
véltári kutatásokon alapuló legújabb kutatási eredmények alapján. Ezek közül is azokat, melyek
az egykori enyedi diák, majd leideni peregrinus, utóbb református lelkész mûveltségét, mentalitá-
sát, lelkészi szolgálatát, életkörülményeit, tudományos tevékenységét meghatározták. A módszer,
illetve megközelítési mód célravezetõ volt, hiszen sikerült a tudós lelkész tevékenységét korának
összetett mûvelõdés- és egyháztörténeti viszonyainak összefüggésrendszerében értelmezni: Bod
Péter nagyformátumú életmûve a maga teljességében és sokszínûségében mutatkozik meg. A ta-
nulmányok nagyobbik része szorosan foglalkozik munkásságával, változatos tematikai megközelí-
tésben. Ennek forrása, ahogyan azt a szerkesztõk a kötet elõszavában megfogalmazták, éppen
magas szintû irodalomtörténeti vagy jogi — tegyük hozzá: történeti, egyháztörténeti — mûveltsé-
ge volt, valamint sokrétû érdeklõdése, többek között botanikai, kertészeti, kartográfiai ismeretei.

Már a kötet külsõ borítója is újdonságot jelent és a kuriozitást tükrözi: Bod Péter nemrégi-
ben elõkerült, címerrel díszített, korabeli, eredetileg a kolozsvári Bánffy-palotában mûködõ Szép-
mûvészeti Múzeumban lappangó, színes portréjának felhasználásával készült. A kiadvány belsõ
képe: szerkesztése, tagolása, puritán tipográfiája, áttekinthetõ szövegtükre is méltán szolgálja az
ünnepi célkitûzést. Illusztrációinak minõségérõl, azok egyenetlen színvonaláról, ugyanakkor saj-
nos ez nem mondható el, mert elsõsorban a fekete–fehér térképek közül nem egy kivehetetlen és
emiatt értelmezhetetlen (különösen a 244–248. oldal térképei) – a kötet megérdemelt volna sok-
kal színvonalasabb illusztrációkat is.

Az elsõ és legterjedelmesebb tematikai egység — mely önmagában a kiadvány majdnem fe-
lét teszi ki és kilenc szerzõ írását tartalmazza — Bod Péter korának erdélyi vallási, valláspoliti-
kai, mûvelõdéstörténeti, intézménytörténeti viszonyaival, valamint az európai protestáns egyete-
mekre irányuló 17–18. századi erdélyi peregrináció jellemzõivel, sajátosságaival foglalkozik.

Kurucz György a 18. századi magyarországi és erdélyi református egyház angol diplomáciai
kezdeményezéseit tárta föl A Carolina Resolutio és a protestáns vallásgyakorlat... címû tanulmá-
nyában. Megállapítja: a Rákóczi-szabadságharcnál éles határvonal húzódik a korábbi évszázadok-
hoz képest a Habsburgok kormányzati, adminisztratív és a római katolikus egyházpolitikai meg-
nyilvánulásainak vonatkozásában. Vitathatatlan ugyanis, hogy Rákóczi egyházpolitikájának ered-
ményei a szabadságharc folyamán a magyar protestánsok célkitûzéseit egy egységes európai konf-



liktusrendszerbe ágyazva (spanyol örökösödési háború) összeurópai diplomáciai, politikai és egy-
házpolitikai síkra emelték, ugyanakkor a szatmári békekötést követõ törvényhozás és belpolitikai
folyamatok miatt a rekatolizációs törekvések újraéledtek, a gyülekezetek mind Magyarországon,
mind Erdélyben folyamatos defenzívába kényszerültek. Az erdélyi református egyház számára a
Diploma Leopoldinum jelentette a mûködési alapot, s 1711 után „a legelemibb pasztorizációs te-
vékenység is mindinkább kétségessé vált.” Kurucz György tanulmányában áttekinti a református
egyházak státusát a Rákóczi-szabadságharcot megelõzõ idõszakban, a szabadságharc idején és az
azt követõ fél évszázadban, majd külföldi levéltári források bevonásával feltérképezi azokat az
egyház-diplomáciai törekvéseket, melyek a kialakult helyzetet megpróbálták befolyásolni. E tö-
rekvések közös jellemzõje, hogy kimondottan a canterbury érsek támogatását kívánták megnyer-
ni az 1711 és 1767 közti idõszakban. Ennek csomópontjai a következõk.

Az elsõ egy 1719-es sikertelen diplomáciai levélváltás, melynek során „François Louis de St
Saphorin... Bécsben... angol diplomáciai szolgálatban álló francia katona beszámolt Londonnak”
III. Károly magyar protestánsokat érintõ hátrányos rendelkezésérõl. Itt jegyzem meg, hogy — ki-
maradt láncszemként — megérdemelt volna néhány mondatot annak érzékeltetése, vajon miért
állt oly nagy becsben egy francia katona véleménye az angol diplomáciai körökben, illetve levél-
váltása Zinzendorf udvari tanácsossal — sikertelensége ellenére — miért volt mégis oly fontos
diplomáciai lépés a magyar ügyekben, hiszen minden jel szerint ez a kezdeményezés volt az, ame-
lyik egy viszonylag folyamatos, fél évszázados, közvetlen kapcsolatot eredményezett az angol dip-
lomáciai körök és az erdélyi protestáns egyház között. A „francia katona” tudomásom szerint
nem más, mint François-Louis de Pesmes de Saint-Saphorin (1688–1737) Genfben megtelepedett fran-
cia arisztokrata családból származó katonatiszt és diplomata. Érdekességként megemlíthetõ,
hogy 1692-ben a Habsburg császári seregben szolgált, Nagyvárad töröktõl való visszafoglalásakor
tûnt ki látványosan, melynek eredményeképpen megkapta az osztrák hadiflotta egyik kapitányi
tisztét. Egyetlen év elteltével, 1693-ban, Belgrád ostromakor már az osztrák haditengerészeti
flotta altengernagya, az osztrák hadsereg egyik vezérõrnagya volt. Változatos katonai és diplomá-
ciai pályája során többek között 1712-ben az utrechti béketárgyalásokon immáron svájci diploma-
taként a kantonokat képviselte. A következõ évben I. György király katonai és diplomáciai szolgá-
latába állt az angol hadsereg egyik altábornagyaként, valamint London Bécsbe akkreditált követe
volt, egészen 1722. évi nyugdíjba vonulásáig. Korának igen látványos karriert befutott katona-
tisztje, majd egyik legbefolyásosabb diplomatája volt. Bécsi diplomáciai küldetése nem rövid ideig,
hanem kilenc évig tartott, s így minden bizonnyal igen jól ismerte a magyarországi ügyeket is, hi-
szen nemcsak Váradon járt, hanem 1719-ben már hatodik éve tartózkodott a császárvárosban.

Az 1731. évi Carolina Resolutio kiadása az angol kormányt komolyabb fellépésre sarkallta,
újabb levélváltás vette kezdetét, az angol diplomácia ettõl kezdve folyamatosan evidenciában tar-
totta a magyar protestánsok ügyét. E tekintetben különös jelentõsége volt London püspöke,
Edmund Gibson 1735. szeptember 13-án kelt ajánlólevelének, mellyel egy magyar református lel-
kész, Borosnyai Nagy Zsigmond, a nagyenyedi kollégium megbízott tanára jelentkezett Thomas
Pelham Hollesnál, a brit kormány külügyekért felelõs államtitkáránál. Küldetése magánkezde-
ményezés volt, ahogyan ezt Kurucz György bemutatta, ám ezt követõen a magyar reformátusok
több alkalommal is folyamodtak támogatásért Canterbury érsekéhez (1743, 1749, 1750, 1751),
mígnem e viszonyrendszernek a hétéves háború miatti európai szövetségi rendszer átrendezõdése
vetett véget: ekkortól nincsenek arra utaló források, hogy az angol diplomácia tevõlegesen fellé-
pett volna a magyarországi és erdélyi protestánsok érdekében.

Sepsi Enikõ a 18. századi francia–magyar kapcsolatok keretein belül a felvilágosodás nagy-
enyedi kollégiumban jelentkezõ hatását mint az erdélyi kartezianizmus egyik legfontosabb jelenségét
vizsgálta. Mire Bod Péter a kollégiumba lépett, már élõ hagyománya volt a francia irodalmi mûvek is-
meretének, fordításának, pl. Voltaire munkái iránt nagy érdeklõdés mutatkozott a protestáns értel-
miségi körökben, majd Montesquieu, Rousseau mûveit a kollégiumi olvasótársaságokban széles kör-
ben ismerték meg. Sepsi Enikõ tanulmánya másik részében a francia felvilágosodás hatásainak egyik
látványos jelét, az ún. vadember-motívum erdélyi felbukkanását mutatja be.

Jan-Andrea Bernhard zürichi egyháztörténész egy évszázaddal korábbi témát választott,
Pápai Páriz Ferenc kevéssé ismert, zürichi peregrinációjának történetét. Pápai Zürichben legin-
kább Johann Jakob Heidegger professzorral ápolt kapcsolatot, aki az 1660-as évektõl játszott
alapvetõ szerepet a Magyarországgal kapcsolatos hírek közvetítésében. Pápai és Heidegger 1675
nyarán találkozott, s a kapcsolatfelvétel egy több mint húsz éves, változó intenzitással folytatott
levelezés kezdetét jelentette. Pápai a magyarországi híreket közvetítette Svájcba, a bécsi udvar
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protestánsok ellen hozott intézkedéseirõl beszámolva. A tudós azonban nemcsak Zürich és Nagy-
enyed között létesített kapcsolatot, hanem egy olyan viszonyrendszert is kialakított tudóskollégá-
ival, melynek jóvoltából 1800-ig Svájcban mintegy hetven nagyenyedi diák tanulhatott.

Hegyi Ádám a másik nagy svájci szellemi központ, a bázeli értelmiség ismereteit tárta föl a
nagyenyedi kollégiumról a 18. században, illetve azt, hogy milyen szerepet játszott a bázeli egye-
tem az enyedi diákok támogatásában. Bázel a 18. században az egyik legfontosabb „peregrinációs
célpontnak” számított a magyar protestáns értelmiség körében, mintegy 215 diák beiratkozásáról
vannak adatok. Bár a nagyenyedi diákságnak csak töredéke jutott el a svájci egyetemre, az
1760-as években egy egységes jellemzõkkel rendelkezõ erdélyi diákcsoport tanult ott. Hegyi Ádám
aprólékos kutatással tárta föl, kik tartoztak ebbe a csoportba és melyek ezek a fontos jellemzõk. A
csoport tagjai eszerint erdélyi fõnemesi családokból származtak, s nagyjából azonos idõben jogot
tanultak, tagjai a három Teleki gróf: József, Sámuel és Ádám, valamint gróf Bethlen Farkas,
Toldalagi László báró és Rhédei Ádám gróf. E kör tagjai közül Teleki Sándornak és Sámuelnek, de
rajtuk kívül Pápai Páriz Imrének, Kovács Józsefnek azután központi szerepe volt az iskola külföl-
di támogatásának szervezésében, a peregrinus diákok ösztöndíjainak megszerzésében. Fõleg
utóbbiak törekvéseinek eredménye volt az is, hogy sikerült ébren tartani a bázeli kanton, a züric-
hi egyház és általában a svájci értelmiség figyelmét a magyarországi protestánsok irányába.

A peregrináció témakörének harmadik dolgozatában Bozzay Réka az erdélyi diákok 17–18.
századi egyetemjárását vizsgálta a leideni egyetemen. Ebben az idõszakban összesen 655 magyar
diák iratkozott be, melybõl legalább 260-an voltak erdélyiek. Korrekt, konkrét statisztikai ada-
tokra és a fennmaradt misszilis forrásokra támaszkodó példákra épített analízisének végkövet-
keztetése, hogy Leiden igen fontos szerepet töltött be az erdélyi és magyarországi diákok peregri-
nációjában, s jelentõsége e téren 1793 után csökkent, ami Hollandia francia megszállásának volt
köszönhetõ, valamint a németországi egyetemek egyre népszerûbbé válásának.

A következõ három tanulmány konkrétan a nagyenyedi kollégiumban folyó szellemi élet-
rõl, annak tanárairól, s magáról a kollégium történetrõl szól. Nagy Levente egy nagyon érdekes
párhuzamot von a kollégium két híres tanára, Nadányi János és Pápai Páriz Ferenc tanársága kö-
zött, akiknek szakmai hírnevét késõbb Bod Péter is öregbítette. Módszere célravezetõ, hiszen a
párhuzamba állítással több szempontból tudja tevékenységüket értékelni, mintha külön-külön
portrét rajzolt volna róluk. A két, külföldi akadémiákat megjárt, kiváló tudós-tanár sorsában az
volt a közös, hogy mindkettõjük ellen „komolyabb diákelégedetlenség nyilvánult meg”. Nagy Le-
vente ennek okát abban látja, hogy a diákok természetes módon igyekeztek ellenállni a 16–17.
században Európa-szerte egyházi és társadalmi szinten egyaránt megnyilvánuló fegyelmezési el-
méletnek és gyakorlatnak, melynek szellemiségét a két tudós Nagyenyeden is alkalmazni próbál-
ta. Krizbai Jenõ Ajtai Abód Mihály kimagasló tanáregyéniségének portréját rajzolta meg, aki ok-
tató, nevelõ és iskolaszervezõ tevékenységének köszönhetõen tûnt ki kollégái közül a 18. század
derekán. Ajtai tanárságának idején kezdõdött el egyfelõl a kollégium anyagi és szellemi föllendü-
lése, melynek alapját õ teremtette meg a gazdasági alapok megszilárdításával. Másrészt 1748-ban
vezetésével elkészült egy egységes kollégiumi tanterv (Methodus Studiorum), s gazdag könyvtá-
rat szervezett. Mindezt Bod Péter leírásaiból tudjuk meg, valamint azt is, hogy nemcsak szerve-
zõképessége miatt tisztelték kollégái és diákjai, hanem többek között bámulatba ejtõ természet-
tudományos és történeti ismeretei miatt is.

Rácz Emese Pápai Páriz Ferenc nagyenyedi kollégiumtörténete kéziratos forrásainak nyo-
mába eredt. Maga a mû nem ismeretlen a szakemberek számára, ugyanakkor a kézirat pontos le-
írása, keletkezéstörténete, datálása, a fennmaradt kéziratos példányok egymáshoz való viszonya,
de még a szerzõség kérdése is feltáratlan volt eddig. Mindennek körülményeit aprólékos szakérte-
lemmel tisztázza a szerzõ, és meggyõzõ érveket sorakoztat föl Pápai szerzõségét illetõen is. Esze-
rint a kézirat valamikor 1704–1707 között keletkezett, 18 lap terjedelmû, autográf. Lelõhelye a
kolozsvári Akadémiai Könyvtár Kemény József gyûjteménye, hasonmását a nagyenyedi Bethlen
Könyvtárban õrzik. Rácz Emese tanulmányában a kéziratot tartalmi szempontból is részletesen
bemutatja: felépítését, s a kéziratban közölt kollégiumi levelezést, benne Pápai levélváltását az
Odera-frankfurti stipendium ügyében. Mindennek azért is van nagy jelentõsége, mert Bod Péter
református egyháztörténetének megírásakor beépítette sajátjába Pápai e munkáját, amely a rend-
szeres iskolatörténet-írás és egyháztörténetírás elsõ erdélyi alkotásának tekinthetõ.

A kötet elsõ nagy tematikai egysége Viczián István tanulmányával zárul, aki annak a na-
gyon érdekes jelenségnek eredt a nyomába, mely szerint látványosan megnõtt a 18. század végén
németországi egyetemeken járt erdélyi diákok ásványtan iránti érdeklõdése. Teleki Sámuel és Domo-
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kos, Antal János, Bethlen Elek, Gyarmathi Sámuel és Fogarasi Sámuel érdeklõdésének közös vonása
ugyanis a felvilágosodás egyik eszményképének tárgyi jelenségei iránti fogékonysága, az ásványok ap-
rólékos ismerete és gyûjtése volt. Mindez azonban nemcsak egyfajta Németországból kiinduló „divat-
hóbort” volt, hanem egy önmagán túlmutató tudománytörténeti és mûvelõdéstörténeti jelenségre
utal: a gyûjtõk részérõl nem pusztán csak érdeklõdés tárgya, hanem a tudományos levelezés, a né-
metországi professzorokkal, sõt, arisztokrata körökkel fenntartott kapcsolatok egyik alappillére.

A kötet második nagy fejezetének tanulmányai már konkrétan Bod Péter életkörülményei-
rõl és lelkészi szolgálatáról szólnak. Feiszt György a tudós családi nemességének és címerének
ered nyomába, melynek körülményeit rekonstruálja. Csoma Zsigmond rendhagyó aspektusból
vizsgálja Bod Péter Önéletírását: a református lelkész minden jel szerint folyamatosan végzett
idõjárási feljegyzéseket, s ezeket, valamint gazdaság- és természetföldrajzi megfigyeléseit beépí-
tette abba. Üdvözlendõ, hogy a történeti ökológia tudományának elemzési szempontjait felhasz-
nálva Csoma Zsigmond ráirányítja figyelmünket Bod Péter mentalitásának egyik alapvetõ voná-
sára: sokrétû látásmódjára, hiszen a „gazdálkodó lelkész” megfigyelései egyaránt fontos forrásai a
korabeli történeti, éghajlat-történeti, gazdaságtörténeti kutatásoknak, de a néprajznak és a népi
gyógyítást kutató orvostörténetnek is.

Veres László Bod Péter 1743–1749 közti felhévizi szolgálatának történetét, körülményeit tárja
elénk a lelkész nyomtatásban megjelent munkái, valamint egy újonnan feltárt kéziratos forrás, az
Olthévizi Református Egyházközség tulajdonában lévõ, a lelkészek által hivatalból vezetett napló
alapján. Bod Péter három éves hollandiai tartózkodása után Bethlen Kata meghívására vállalta el az
olthévizi udvari szolgálatot. Veres László részletesen leírja ennek a hat éves szolgálatnak a történe-
tét, a lelkész feladatait, szól az ebben az idõszakban zajló építkezésekrõl. Ez az idõszak ugyanakkor
az elmélyülés és a tudományos munka, a Szent Írás Értelmére Vezérlõ Magyar Leksikon, a Szent Bib-
liának Históriája címû mûvek megírásának idõszaka is. – A felhévizi szolgálatot a magyarigeni húsz
éves szolgálat követte, melynek legfontosabb körülményeit Gudor Kund Botod foglalta össze. Ennek
egyik területe az a nagyarányú építkezés, melynek következtében a település és környéke mintegy
szakrális központtá vált. Az Igeni Református Egyház Diáriuma alapján a szerzõ sorra veszi az épít-
kezéseket, mely keretet ad további mondanivalójának: Bod Péter környezete, életkörülményei ismer-
tetésének, lelkészi tevékenysége, társadalmi élete, gazdálkodása, mindennapi életvitele, családi viszo-
nyai, tudományos tevékenysége bemutatásának.

A 18. századi értelmiségi és tudós létforma alapvetõ megnyilvánulása volt a levelezés. Dáné
Hedvig a prózai levél mûfajának jellegzetességeit kutatva jutott el Bod Péter Cserei Mihályhoz írt
missziliseihez. Egybegyûjti, körülhatárolja forrásbázisát, kutatástörténeti összefoglalót ad, majd
azt a kérdést exponálja, hogy mit is jelentett Bod Péter számára a levélírás: szükséges létformát,
mind a magánéletében, mind pedig közéleti tevékenysége, tudományos kapcsolattartásának szem-
pontjából. Az írás nagy érdeme, hogy közli Bod Csereihez írt eddig két ismeretlen levelét. Sajnos a
forrásközlés tipológiailag nem tökéletes (184–188.), a behúzások következetlensége zavaró. Nem
világosak a szövegközlés elvei, illetve nem közli azokat a szerzõ, ezért némi fejtörést okoz, hogy
például mikor találkozunk bizonytalan olvasattal (talán zárójelbe tett kérdõjel utal erre). A rövi-
dítéseket minden bizonnyal saját betoldásként kapcsos zárójelben oldja föl, a 188. oldal „s
al./Tit.:” és „N.ajtán” rövidítése, valamint a hónapok nevei azonban feloldatlanok maradtak.

Gyõrfi Dénes Bod Péter újratemetése címû közleménye a kultusztörténeti írások sorába
tartozik. Az eddigi feltárt kútfõk alapján elõször Bod Péter elhalálozásának dátumát igyekszik
meghatározni, amit eddigi ismereteink szerint nem lehet pontosan tudni, 1769. március 8-án
vagy 9-én történt. Újratemetése — melynek körülményeit a szerzõ részletesen leírja — úgy vé-
lem, egy olyan szerves folyamatba illeszkedik, melynek során a korabeli magyar politikai vezetés
nagy, országos esemény szintjére emelte történelmi és politikai nagyságok temetését, illetve ham-
vaik újratemetését a történeti tudatformálás és politikai befolyásolás céljából (lásd pl. Kossuth
Lajos temetése, II. Rákóczi Ferenc és bujdosótársai, Thököly Imre hamvainak hazahozatala). Bod
Péter esetében mindez egy magyarigeni emlékoszlop felállításának tervével indult (1905), s egy
méltó emlékmû felállítása mellett a Bod Péter születésének 200. évfordulójára tervezett ünnep-
ség tervével folytatódott (1912). Ennek folyományaként került sor sírjának azonosítására, hamva-
inak feltárására és a református templom melletti újratemetésére. A szervezõk az újratemetést
országos szintû eseményként kívánták prezentálni, de megkésve küldték szét a nagyszámú meg-
hívót Erdély és Magyarország valamennyi fontos tudományos, irodalmi, közmûvelõdési, társadal-
mi intézményének, s emiatt nem minden meghívott képviseltette magát. Gyõrfi Dénes leírása
alapján úgy tûnik, a hamvak újratemetésének ünnepsége is oly módon zajlott, ahogyan az orszá-
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gos, hasonló kultusz-kialakító, kultusz-formáló megmozdulások: szónoklatok hangzottak el, énekkar
szerepelt, természetesen elhangzott a Himnusz és a Szózat, s ünnepi díszkiadvány (ún. történel-
mi vázlat) is készült, ami Bartók Dénes magyarigeni református lelkipásztor munkája. Bár a ta-
nulmányból sajnos nem derül ki, hogy miért nem elégedtek meg a szervezõk az elõzetes tervvel,
ti. az emlékmû, illetve emlékoszlop állításával, s hogy ki kezdeményezte az exhumálást és az újra-
temetést, annyit a leírtakból sejthetünk, hogy esetleg Bodrogi János történelem tanár ötlete lehe-
tett, aki méltó emléket és síremléket kívánt állítani ily módon Bod Péternek. Mindez elérte célját:
a magyarigeni síremlék a Bod-kultusz kiindulópontjává, legfontosabb színterévé vált.

A tanulmánykötet harmadik nagy tematikai egysége a Bod Péter tudományos pályafutásá-
nak a közelmúltban feltárt fontosabb új eredményeit feltáró írásokat tartalmazza. Bellágh Rózsa
Bod Péter irodalomtörténet-írói tevékenységének forrásai közül a Magyar Athenas forrásait, lét-
rejöttének körülményeit tárta föl és méltatta, elhelyezve a mûvet a korabeli európai irodalomtör-
ténet-írás koordinátái között. Fabiny Tibor egy másik Bod Péter alkotást elemzett, 1746-os tipo-
lógiai és emblematikai Magyar Leksikonját, melyben a fogalmi meghatározások után a szerzõ be-
mutatja a mû teológiai hátterét, majd részletesen sorra veszi a tipológia (mint látásmód, azaz a
hitre, reményre és a vízióra, vagyis a bibliai alapokon álló jövõkép víziójára vonatkozó megjelené-
si formák) megnyilvánulásait Bod Péter mûvében, ezt követõen pedig a tudós lelkész emble-
matikus gondolkodásmódjának vetületeit. Gróf László Bod Pétert mint az elsõ magyar nyelvû vi-
lágrész-térképek megjelentetõjét mutatja be, melynek lapjait George Matthaus Seutter Atlas
Novusáról másolta, ám annak feliratait magyar nyelven írta, s mindezt egyháztörténeti munkájá-
nak (Az Isten Vitézkedõ Anyaszentegyháza..., Bázel, 1760, 1777.) illusztrálására szánta. Gróf Lász-
ló aprólékosan tárja elénk a mû megszületésének és kiadásainak történetét, majd kartográfiai le-
írást ad a térképekrõl, egybevetve azokat a forrásmû, Seutter atlaszának szelvényeivel. Ezt köve-
tõen Gróf László kitágítja a kutatás horizontját: annak a nagy munkának az eredményeit foglalja
össze, mely a mû fennmaradt közgyûjteményi példányai összegyûjtésének eredményeképpen szü-
letett. Statisztikai elemzésekkel megállapítja, hogy a második kiadás kb. 250 példányban jelent
meg, nem minden kötetben voltak térképszelvények, s a két kiadás példányai nem Erdélyben, ha-
nem a mai Magyarország területén maradtak fenn nagyobb számban. Itt jegyzem meg, hogy mi-
vel külföldi nagyobb könyvtárakban — kivéve a British Lybraryt — egyetlen példány sem maradt
fönn, indokolt lett volna a tanulmányban jelezni, hogy Bod Péter mûvét minden valószínûség sze-
rint a 18. századi Magyarország határain kívül nem terjesztették, vagyis mûvét nem az európai
közönségnek, tudósoknak, diákoknak, hanem a hazaiaknak szánta. Ezt támasztja alá a fennma-
radt térképek mai országonkénti megoszlása is, valamint a magyar nyelvû kolofon („Ki adatatott
Basileában: Im-Hof Rodolf János által, 1760.”)

Gudor Kund Botond Kartográfia, történelem és eredetkutatás Bod Péter (1712–1769) tér-
képében címû precíz, ötletgazdag, kiváló megfigyeléseket tartalmazó tanulmánya a kötet kiemel-
kedõ írásaként gyakorlatilag Bod Péter életmûvét a korabeli európai, magyarországi és erdélyi
térképészet-történetben helyezi el. Rendkívül fontos megállapítása, hogy Bod Péter „felismerte a
földrajztudomány hasznosságát és szükségszerûségét egy modern történelmi értékelés kialakítá-
sában”. – Véleményem szerint nem Bod Péter volt az elsõ, aki ezt felismerte, hanem Bél Mátyás,
akinek jelentõségét a korabeli magyarországi történeti kartográfia tudományágát illetõen is a
szerzõ amúgy nagyon helyesen mutatja be, s aki Tomka-Szászky Jánossal és Mikoviny Sámuellel
együtt e tudományt Magyarországon európai színvonalon mûvelte, ahogyan erre a szerzõ maga is
rámutat. A „Tudós triász”, ahogyan Gudor Botond nevezi õket, egy olyan komplex összefüggés-
rendszerben vizsgálta Magyarország történetét (kartográfiai, néprajzi koordináták, mindez helyi,
országos és regionális szinten egyidejûleg), amely Bod Péter számára ismert volt, s az elõmunká-
latok során kritikai szempontú, megfelelõ kiindulási alapot jelentettek. Gudor Botond kimutatja
továbbá, hogy Bod Péter helyenként átvette és sikeresen alkalmazta Bél Mátyás és köre államel-
méleti iskolájának „tudományarzenálját”. Ezt követõen kerül sor a tanulmányban a térképszelvé-
nyek nagyon alapos, korrekt elemzésére. Az elemzés során felmerülõ témák közül talán a legiz-
galmasabb a magyarok eredettörténetének kartográfiai-történeti vetületei. Bod Péter az eredet-
vizsgálat során a földrajzi nevek tekintetében is felhasználta elõdei geopolitikai-történeti ismere-
teit, õ volt az elsõ ugyanakkor, aki a magyarok vándorlását összefoglalóan ábrázolta az Ural hegy-
ségtõl a Kárpát-medencéig.

A szerkesztõk minden bizonnyal Verók Attila Martin Schmeizelrõl, a historia litteraria egy
másik mûvelõjének Czvittinger-kötetérõl szóló írásának közlésével kívánták ráirányítani a figyelmet
Bod Péter irodalomtörténeti, tudománytörténeti forrásai feltárásának szükségességére, jelenségeire.
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Schmeizel ugyanis Czvittinger Specimen Hungariae literatae (Frankfurt–Leipzig, 1711.) címû mun-
kája nyomán egy irodalmi vagy tudóslexikon összeállítását tervezte, melynek gerincét az erdélyi ma-
gyar, szász és román írók jelentették volna. A tanulmány szerzõje felteszi a kérdést: mennyiben tu-
dott egy német anyanyelvû tudós hozzájárulni a historia litteraria, ezzel pedig a magyar mûvelõdés-
történet népszerûsítéséhez a 18. század elsõ felében? Mindez ugyanis véleménye szerint alapját jelen-
tette Bod Péter Magyar Athenasának. Feltárul a tanulmányban Schmeizel oktatói tevékenysége,
melynek jelentõsége a magyar mûvelõdéstörténet szempontjából abban állt, hogy elsõként Európá-
ban generációkon át egyetemi szinten oktatta Magyarország és ezen belül Erdély történetét. Verók
Attila egyben a 18. századi magyarországi forrásgyûjtés úttörõjét is tiszteli Schmeizelben. Annak fel-
tárása azonban, hogy Schmeizel munkássága konkrétan hogyan hatott a Magyar Athenas szerzõjére,
még további kutatásokat igényel.

A kötet záró tanulmánya, Egyed Emese írása (Gyulai Lajos Tymbaulese: A toldalék cím-
mel) Bod Péter sírvers-gyûjteményeinek, illetve Hungarus Tymbaules elnevezéssel illetett három
mûve percepciójának egyik látványos jelenségérõl szól: Gyulai Lajos (1800–1857) gróf az egybekö-
tött Tymbaulesek egyik példányába tiszta lapokat is bekötött és 1851-tõl folyamatosan újabb, epi-
táfium jellegû szövegekkel egészítette ki azokat – ezáltal egy sajátos, az irodalomtörténet- és a
történetírás határán létrejött mûvet produkált.

A szerkesztõk: Gudor Botond, Kurucz György és Sepsi Enikõ tanulmánykötetükkel, mely
angol nyelvû tartalmi összefoglalókat is tartalmaz, elérték céljukat: színvonalas, méltó ünnepi ki-
adványt készítettek Bod Péter tiszteletére.

Kincses Katalin Mária

Nagy-L. István

A CSÁSZÁRI-KIRÁLYI HADSEREG 1765–1815
Szervezettörténet és létszámviszonyok

Pápa, 2013. 530 o.

Nagy-L. István hatalmas, trilógiának szánt vállalkozásának elsõ kötetében mindenekelõtt
az 1765–1815 (II. József társuralkodóságának kezdete és a Franciaország elleni koalíciós háborúk
vége) közötti Habsburg Birodalom szabatosan császári-királyinak nevezett hadereje szervezet- és
fejlõdéstörténetét mutatja be. Az elõzményekre is utalva részletesen áttekinti a birodalmi hadve-
zetés hadászati- és harcászati gyakorlatának, továbbá hadkiegészítési- és hadszervezési rendsze-
rének alakulását. Nem mellékesen az újabb kori osztrák és magyar, valamint nem kis részben a
francia és angolszász hadtörténetírás nagy alakjainak aprómunkás forrásfeltáró hagyományát kö-
vetve a magyarországi szakma ezen a területen fennállt régi adósságát is törleszti. Könyvészeti
alapforrásként elsõsorban Wrede monumentális munkáját (Geschichte der k. u. k. Wehrmacht I–V.
1898–1905) felhasználva és helyenként korrigálva, az azóta született új eredményeket is beépítve,
a számítógépes- és digitális technika lehetõségeinek kihasználásával tesz alapvetést. Impozáns
bibliográfiai jegyzéke igazolja, hogy az említett mûvön túl sûrû hálóval merített a szakirodalom-
ból, Lloydtól kezdve Károly fõhercegen, Jominin és Clausewitzen át a kortársszerzõkig és a leg-
újabb internetes hivatkozásokig.

Gyûjtõköre természetesen az óriási elsõdleges, fõleg a bécsi Kriegsarchivban fellelhetõ le-
véltári forrásbázist is felöleli, nevezetesen az Udvari Haditanács (Wiener Hofkriegsrat), a Régi
Tábori Akták (Alte Feldakten), az összefoglaló néven állománytáblák (Musterlisten und Standes-
tabellen) körében számára leginkább használható állomány- és szolgálati fõkimutatások (Haupt
Stand- und Diensttabellen), továbbá a Nostitz-Rieneck udvari bizottság (Hofkommission) irat-
anyagát használta fel a szerzõ. Ezeket, a történelmi hátteret és a hadügyi rendszert felvázoló, ku-
tatói módszertanát bemutató bevezetést követõen Nagy-L. István a könyv második fejezetében
mintegy levéltári kalauzt szerkesztve, részletesen ismerteti.

A harmadik fejezet a szerzõ precizitását dicsérõ, szisztematikusan sorjázó alfejezetekre
bontva — az aprólékos tagolás a további részekre is érvényes — szervezettörténeti résszel kezdõ-
dik, sorba véve a Habsburg haderõ fegyvernemeit, a gyalogságot, a lovasságot és a tüzérséget.
Ezeken belül fejlõdéstörténetében mutatja be a különbözõ csapattesteket és egyéb alakulatokat.
Segít eligazodni a császári-királyi hadsereg nehezen átlátható struktúrájában, közérthetõ magya-
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